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1. Üldandmed.  
Käesolev eksperdihinnang on koostatud  hinnangu andmiseks Piira veterinaarravila vastavusele 

riikliku kaitse kriteeriumidele, hoone mälestisteks tunnistamise asjaolude selgitamiseks, 

menetluskäigust ülevaate andmiseks ja hoone mälestiseks tunnistamise ettepaneku 

sõnastamiseks.  

 

Nimetus: Piira veterinaarravila administratiivhoone 

Asukoht: C. T. von Neffi 2, Piira, Lääne-Virumaa. KÜ 90002:001:2540  

Rajamisaeg: 1976. a  

Autor: RPI Eesti Maaehitusprojekt, arhitekt Arvi Aasmaa. Sisekujunduse ja mööbli autor Maia 

Laul, freskomaalingute autor Eva Jänes. 

Funktsioon: administratiivhoone 

Omanik: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts 

 

 

2. Hinnang hoone vastavusele kaitse kriteeriumidele 
2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised 
Eesti 20. sajandi arhitektuuri uurimiseks on Kultuuriministeeriumi tellimusel 2007-2012.a. läbi 

viidud projekt „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja 

analüüs.“   

Selle raames inventeeriti Eesti uuemat arhitektuuripärandit esmalt maakonnakaupa ning 

seejärel valiti välja ehitised, mille kaitse alla võtmiseks koostati eksperdihinnangud. Piira 

veterinaarravila ei olnud selle esmase valiku seas, millele koostati projekti raames 

eksperdihinnangud, kuigi maakondliku ülevaate koostaja Mart Kalm pidas hoonet mälestise 

vääriliseks. Väljavõte:  

Lääne-Virumaa XX sajandi ehituspärand. Mart Kalm, 2010.1  

VETERINAARRAVILA Rakvere(-Piira), Neffi 2  
Modernistliku arhitektuuriga lihtne 1970. aastate büroohoone, mille keskel on sissepääsu 
kohal eenduv saali maht. Saal dekoreeritud kahes seinas ulatuslike Eva Jänese freskodega. 
Seisund väga hea, tiivad renoveeritud, kuid pidulikus keskosas säilinud algne kujundus, mööbel 
ja taiesed. Praegu Lääne-Viru Veterinaarkeskus. RKM või vähemalt freskod kunstimälestiseks, 
tglt kogu keskosa.   
 

XX sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti ekspertkomisjon tegi samuti ettepaneku 
tulevikus Piira veterinaarravila kohta eksperdihinnang tellida, kuid esialgu jäi see ettepanek 
ootele koos paljude teiste võimalike perspektiivsete mälestisekandidaatidega, mille kohta ei 
olnud koostatud ära eksperdihinnangut.    
 
Muinsuskaitseamet tellis eksperdihinnangu hoone arhitektuuriajaloolise väärtuse ja mälestise 
tunnustele vastavuse kohta 2016. aastal arhitektuuriajaloolaselt Karen Jagodinilt (Lisa 2).  
Eksperdihinnanguga kaardistati täpsemalt hoone väärtused, koondati ajalooline materjal ja 
analüüsiti täiendavalt hoone vastavust mälestise tunnustele.  
Muinsuskaitseamet toetub oma hinnangutes valdavalt Karen Jagodini eksperdihinnangule. 
Jagodini eksperdihinnangus on märgitud hoone arhitektiks Jaan Huik, kuid see on eksitus. 

                                                      
1 http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-
Virumaa.pdf  lk 63.  

http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
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Kompleksi kavandamise protsessis oli suur roll Rein Huik´il, kes oli projekti peainsener 
(tänapäeva mõistes sisuliselt projektijuht)  ning suhtles palju tellijaga. Hoone arhitektiks, kes 
koostas projektülesande (st eelprojektiga täpsusastmega võrreldava arhitektuurse lahenduse) 
oli aga Arvi Aasmaa.2  
Tööjoonised koostas arhitekt Lii Kari.3  
Nii Taimi Parve kui Arvi Aasmaa sõnul konsulteeriti kompleksi kavandamisel ka Valve 
Pormeistriga – tema soovitusel käisid veterinaarravila töötajad Võrtsjärve 
Limnoloogiakeskusega tutvumas, mis sai veterinaarkeskuse kavandamisel eeskujuks; samuti 
soovitas Pormeister freskode kavandajaks noort kunstnikku Eva Jänest, kelle diplomitööd 
Pormeister parajasti juhendas.  
 
 

2.3. Objekti vastavus ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumidele 

   Kriteerium Kriteeriumi selgitus 

O
b

je
kt

ig
a 

se
o

tu
d

 (
fü

ü
si

lis
e

d
) 

vä
är

tu
se

d
 

1. Vanus  1976. aastal valminud hoone esindab Nõukogude-aegset modernistlikku arhitektuuri, mille 

terviklikult säilinud sisekujundusega näiteid on mälestistena kaitse all seni vaid üksikud.  

2. Autentsus 

ehk ehedus 

Tänaseni on algsel kujul säilinud kogu hoone maht, välisviimistlus, avade paigutus ning 

olulisem osa siseviimistlusest.  

- mahud : algsel kujul säilinud 

- põhikonstruktsioonid : algsel kujul säilinud  

- ruumistruktuur : suuremas osas algselt säilinud, üksikutes laborites teostatud muudatusi. 

Väärtuslikemas ehk avalikes ruumides (fuajees ning saalis) täielikult algselt säilinud 

ruumistruktuur.  

- ehitusdetailid : säilinud algne peatrepp ning osaliselt vaheuksed, fuajees ja saalis säilinud 

algne autorimööbel.  

- avad ja avatäited: avade jaotus säilinud algsel kujul, algsed puitaknad ja välisuksed 

vahetatud välja pakettakende ja -uste vastu.  

- dekoor ja viimistluskihid : hoone saalis säilinud algne siseviimistlus, freskomaalingud 

kahel suurel külgseinal  

 

3. Interjööri või sisseseade 
säilivus 

Hoone sisekujundus on olnud inspireeritud hoone modernistlikult lihtsast vormist : selged 

mahtude jaotused, puhtad toonid ning kaasaegne mööbel.  

Koridorsüsteemis paiknevates kabinettides ning laborites on aja jooksul tehtud 

ümberehitusi ning mitmed ruumid on omandanud põhjaliku remondi käigus uued 

viimistluskihid. Nendes ruumides ei ole algne mööbel ja viimistlus säilinud. 

 

Väärtuslikemad interjöörid paiknevad fuajees ning teise korruse suures  

saalis, kus on säilinud algsed viimistlusmaterjalid : puidust trepipiirded, puidust 

vaheuksed, algne mööbel nii fuajees kui saalis ning mastaapsed freskomaalingud saali 

kahel seinal. Originaalkujul ning terviklikult säilinud freskod on oluliseks hoone interjööri 

väärtuseks.  

  

4. Funktsiooni järjepidevus Ehitis kannab administratiivhoonena edasi oma algset funktsiooni. Spetsiifiliselt on 

tegevused ajas muutunud ning nii suurt hoonet ühe asutuse poolt enam ei kasutata, 

mistõttu on osad ruumid välja renditud. Kontori- ja administratiivhoonena on peamine 

funktsioon säilinud.  

 

5. Haruldus 

(üldiselt välistab 6. 

kriteeriumi) 

Terviklikke veterinaarkomplekse ei ole sellisel kujul rohkem Eestis ehitatud.  

Eriliselt haruldaseks teeb hoone hästisäilinud interjöörikujundus. Säilitamist väärivad 

interjöörid oma suurmahuliste freskomaalingute ning autorimööbli tõttu, millesarnaseid on 

Eestis tollest perioodist väga vähe säilinud.  

 

                                                      
2Kinnitatud telefonivestluses Arvi Aasmaaga. A. Aasmaa on hoone autorina märgitud ka erinevates 
publikatsioonides, sh Eesti Nõukogude Entsüklopeedia lisaköide, Tallinn 1978 (artikkel: Piira) ning raamatus 
„Eesti NSV parimad ehitised, Tallinn 1988.   
3 Vestlusest Arvi Aasmaaga. 
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6. Tüüpilisus - 

7. Silmapaistvus Ehitis on hoone keskosas säilinud stiilipuhaste interjööride, freskomaalingute ning 

autorimööbli tõttu silmapaistev 1970ndate arhitektuuri näide.  
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8. Terviklikkus ehk 

ansamblilisus 

Ehitis kuulub terviklikku ehitiste kogumisse, mis moodustab endise veterinaarkeskuse 

ansambli Piira keskuses, olles piirkonnale olulise loomakasvatusega seotud tegevuse 

näide.  

 

9. Silmapaistva mõju või 

sümboolse tähendusega 

hooned 

Ehitis on mänginud olulist rolli nii piirkonna kui kogu Eesti veterinaaria arengus : 

valmimisjärgselt oli tegemist oma valdkonna moodsaima ja kompleksseima 

veterinaarkeskusega.  

Ehitis on Piira ja Rakvere kontekstis tuntud sümbol, mh loetud valmimisjärgselt üheks 

Eesti NSV parimatest ehitistest.4  
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10. Tähtsus 

ajalooprotsessis 

Ehitis on seotud Nõukogude-ajal maa-arhitektuuri jõudnud moodsa arhitektuurikeele 

levikuga : hea näide kompleksest arendustegevusest maapiirkonnas ja kohalikus 

tegevusvaldkonnas.  

 

11. Seos üldtuntud 

isikutega 
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 Tehniline seisukord Rahuldav-hea  

Kasutusväärtus Kasutatav jätkuvalt administratiivhoonena 

 

Hoone puhul omavad muinsuskaitselist väärtuslikud eelkõige selle keskosa interjöörid, mis on 

kaardistatud eksperdihinnangus LISA 2 lk 6-7.  

Säilitada tuleb säilinud interjöörid suurte dekoratiivsete freskode ja autorimööbliga teise 

korruse saalis, esimese korruse vestibüüli kujundus koos mööbliga ja fuajeest saali viiv trepp. 

Hoone tiibade siselahenduste osas muinsuskaitselased piirangud puuduvad, fassaade on 

võimalik soojustada säilitades nende üldise visuaalse ilme.  

 

3. Menetluse käik 
3.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks 
Hoone kaitse alla võtmise ettepaneku tegi 08.05.2015. a Taimi Parve, kes oli olnud Rakvere 

Rajooni peaveterinaararstina hoone ehitamise tellija. (vt ettepanek LISA 1) Ettepaneku tegija 

oli kirjutanud põhjaliku ülevaate hoone ehitusloost, mis andis senisest palju täpsema pildi hoone 

ajaloost ja väärtustest. Samuti oli ettepanekule võetud ka vallavanema ja hoones tegutseva 

veterinaarkeskuse praeguse juhi allkirjad.  

Ettepaneku tegija saatis täiendavalt infot ja oma mälestusi hoone kohta 05.10.2015 (LISA 8) 

Täiendavat infot hoone ajaloo kohta saatis pr Parve 24.03.2017 (LISA 9).  

  

3.2. Ehitismälestiste eksperdinõukogu  
Ettepanekut kaaluti ehitismälestiste eksperdinõukogu koosolekul 27.08.2015. Väljavõte 

protokollist:  

 

Osalejad: Aleksander Danil, Leele Välja, Epp Lankots, Krista Kodres, Mart Keskküla, Kersti 

Markus, Lilian Hansar, Triin Talk. 

Juurde kutsutud: Taimi Parve, Hilje Pakkanen (Vinni valla kultuuri- ja avalike suhete nõunik).  

                                                      
4 Eesti NSV Parimad ehitised. Tallinn „Valgus“ 1988 
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Juhataja: Lilian Hansar 

Protokollija: Triin Talk 

Algus: 16.00. Lõpp:18.00 

 

 

2.  Veterinaarravila (Piira, Neffi tn 2) mälestiseks tunnistamise ettepanek.  

 

Taimi Parve tutvustas ettepanekut: Veterinaarkeskuse hoone on modernistlik 1970ndate büroo- 

ja laborihoone, mille ehitamist ise toona korraldasin. Saalis ja fuajees on ulatuslikud Eva 

Jänese loodud freskod, mööbli on disaininud Maia Laul. Hoone ehitati defitsiidi oludes 

kõrgekvaliteetselt ja on siiani heas korras. Hoonet oli käsitletud ka 20. Sajandi arhitektuuri 

kaardistamise ja analüüsi projekti käigus.  

Hoone peaks minema 2016.a remonti ning see läheb RKASi omandusse. Valdaja on 

veterinaaramet.  Hoone ümber oli kavandatud park, see on nüüd osaliselt eravalduses ja sellel 

karjatatakse loomi. 

 

Hilja Pakkanen: Hoone rekonstrueerimiseks tehti ka projekt, kuid see on nüüd aegunud.  

 

Peale arutelu jõudis eksperdinõukogu seisukohale:  Algatada hoone mälestiseks tunnistamise 

menetlus. Hoone interjöörid on väärtuslikud ja terviklikult säilinud. Kuna hoone on jätkuvalt 

kasutuses, on selle säilitamine võrreldes paljude samaaegsete ehitistega perspektiivikas.  

Menetluse käigus teha selgeks, milline rekonstrueerimisprojekt on koostatud ning muud 

asjaolud.  

 
 

3.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste küsimine 
 

3.2.1 Omanik, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) 
Hoone omaniku arvamust hoone mälestiseks tunnistamise kohta küsiti 27.10.2016 kirjaga nr 

1.1-7/2157. (LISA 3) RKASile anti kirjaga arvamuse avaldamiseks aega 2016. aasta lõpuni, 

ning anti teada, et arvamuse avaldamata jätmine loetakse nõusolekuks.  

 

RKASi esindaja ettepanekul toimus kohtumine kohapeal 31. 10.2016, ruumid vaadati ühiselt 

üle, osales ka Piira Veterinaarkeskuse juhataja. Arutati hoone remondiplaane, RKASi esindaja 

lubas saata rekonstrueerimisprojekti, mille alusel plaanitakse põhimõtteliselt hoonet soojustada, 

kuigi projekti tuleb mõnevõrra ajakohastada.  

 

RKASi esindaja saatis projekti e-mailiga 2.11.2016. MKA andis e-mailitsi tagasisidet projekti 

kohta, mida selle uuendamisel tuleks silmas pidada (E-maili-vahetus LISA 4). 

Arvamust hoone kaitse alla võtmise kohta RKAS tähtajaks ei andnud, see loetakse nõusolekuks 

hoone mälestiseks tunnistamisele.  

 

3.2.1. Valdaja, Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus 
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse arvamust hoone mälestiseks tunnistamise kohta küsiti 

27.10.2016 kirjaga nr 1.1-7/2157-1. (LISA 5) 

 

Veterinaarkeskuse juhataja vastas 09.12.2016 kirjaga nr 1.2-17.7/642-1, et on nõus mälestiseks 

tunnistamisega. (LISA 6)  
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3.2.2. Kohalik omavalitsus, Vinni vallavalitsus 
Vinni vallavalitsuse arvamust hoone mälestiseks tunnistamise kohta küsiti 28.10.2016 kirjaga 

nr  1.1-7/2157-2. Vallavalitsus ei vastanud tähtajaks, 2016 a lõpuks, mis loetakse nõusolekuks 

mälestiseks tunnistamisele.  

  

3.2.3. Muinsuskaitse Nõukogu 
Hoone mälestiseks tunnistamist arutas Muinsuskaitse Nõukogu 02.02.2017. Muinsuskaitse 

Nõukogu otsustas teha kultuuriministrile ettepaneku tunnistada Piira veterinaarravila 

mälestiseks (LISA 10).  

Hoone omanikku, valdajat ja kaitse alla võtmise ettepaneku tegijat teavitati Muinsuskaitse 

Nõukogu toimumisest 30.01.2017 ja otsusest 02.03.2017 (Lisa 11). Täiendavaid arvamusi ei 

esitatud, Pr Taimi Parve saatis vastuseks lisainfot ja mälestusi hoone kohta (Lisa 9).  

 

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused. 
Hoone mälestiseks tunnistamise ajend on selle kõrge kultuuriväärtus ja avalik huvi kõrge 

kultuuriväärtusega asja autentsel kujul säilitamiseks. Kultuuriväärtus on määratlemata 

õigusmõiste, mis tuleb igal üksikjuhtumil määratleda. Muinsuskaitseseaduse § 2 kohaselt on 

kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade 

kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, 

linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus. 

Avalik huvi hõlmab nii vaimseid kui ka materiaalseid aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatud 

avalik, s.o. üldine ehk ühiskondlik hüve, mille alla kuulub ka Eesti kultuuri, sh oluliste 

arhitektuuriteoste säilimine läbi aegade. 

Piira veterinaarravila administratiivhoone on arhitektuurselt kõrgetasemeline ja suures osas 

autentsena säilinud hoone, mille juures on oluline eelkõige just interjööri säilitamine – seetõttu 

on hoone vaatuslike interjööride säilimise tagamiseks otstarbekas rakendada riiklikku kaitset.  

 

5. Mälestise andmed 
5.1. Ettepanek mälestise nime kohta:  
Piira veterinaarravila administratiivhoone 

 

5.2. Ettepanek mälestise liigi kohta:  
Ehitismälestis 

 

5.3. Kaitsevöönd:  
Kaitsevööndiks määratakse vastavalt Karen Jagodini eksperdihinnangule krunt, millel hoone 

asub. Kuna hoone peamised väärtused peituvad keskosa interjööris, puudub vajadus kehtestada 

välisvaadete kaitseks väga ulatuslikku kaitsevööndit.  

Kaitsevööndi eesmärk on tagada hoone vaadeldavus ning selle säilimine ruumilises kontekstis.  
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Ehitiste (ajaloo-ja arhitektuurimälestiste) eksperdihinnang mälestise  

tunnustele vastavuse kohta. 

 

 

 
 

 

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse administratiivhoone  

Piiral 
Neffi 2, Piira, 46607, Lääne-Virumaa   

 

 
 

 

 

 
Koostanud: Karen Jagodin 

(Doomino Arhitektid OÜ) 
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Ehitiste (ajaloo-ja arhitektuurimälestiste) eksperdihinnang mälestise tunnustele 

vastavuse kohta. 
 

Eksperdihinnang ehitise mälestise tunnustele vastavuse kohta on aluseks mälestiseks tunnistamise menetluse 

läbiviimiseks. 

 
1. Ehitise täpne aadress. Neffi 2, Piira, 46607, Lääne-Virumaa   

2. Funktsioon. Administratiivhoone (Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus) 

3. Omandivorm Peahoone kuulub riigile (haldab RKAS), kompleksi teised algsed osad on erastatud ning erinevas 

eraomandis. 

4. Ajalooline lühiülevaade: 
Piira-Rakvere Rajooni Veterinaarasutuste hoonekompleksina tuntud ansambel on rajatud 1960.-70. aastatel, mil 

varem mitmel pool Rakveres ja ka kesklinnas paiknenud erinevad veterinaarasutused koliti kokku uude Rakvere 

rajooni vetasutuste laiendatud kompleksi. Ehituse algus lähtus tookordse Rakvere rajooni Sanitaar- Epid. jaama 

peaarsti nõudest, et Rakvere Rajooni Loomade Haiguste Tõrje Jaam koos töötava loomakliiniku ja rajooni 

majandeid teenindava desosalga ning selle desoainete ladudega tuleb viia kesklinnast välja. Uues kompleksis 

koliti kokku nii eelnimetatud asutus, kui lisaks ka linnas üüripinnal olnud veterinaarapteek ning Rakvere 

vetlabor Uueaialt, seemnelabor ning Rakvere veterinaarjaoskond. 

 

Projekteerimisaeg: 1967-1971, ehitusaeg 1971-1976 (arhitekt Jaan Huik). Tellija esindaja ja peavetarsti Taimi 

Parve sõnul on hoone eeskujuks olnud Limnoloogiajaama peahoone Võrtsjärve ääres (arhitekt Harry Kingo), 

hoone arhitektile Jaan Huikile oli see esimene nii suures mahus projekt. Oma veterinaarasutuste komplekses 

hõlmamises oli funktsioonilt täiesti ainukordne ja esmakordne sellises mahus ja lahenduses hoone.  

Ehitusetapid: I peahoone; II apteek ja garaažid, III alajaam, pumpla, katlamaja, haljastus. 

Tänaseni on peahoones säilinud administratiivhoone funktsioon, kõrvalhooned on peahoonest eraldatud, läbi 

erastamise omandanud uued omanikud ning ka uued funktsioonid. Peahoone kuulub riigile ning on RKAS 

hallatav. 

 

5. Asukoha kirjeldus: 
Rakvere külje all asuv Piira asula on ajalooliselt seotud perekond von Neffide Piira mõisaga ning antud hoone 

paikneb ajaloolise mõisakompleksi pargi serval. Maastikuliselt piirab krunti ühelt poolt maantee ning teisalt 

mõisa kõrghaljastusega park, kuhu hiljem on rajatud ka mitmeid elamuid. Hoonet ümbritsevale haljastusele on 

juba projekteerimise ja ehitamise järgus pööratud suurt tähelepanu ning see on kujundatud hoonega kooskõlas 

oleva haljasalana: eriliselt sulandub maastikuga hoone peafassaadi esine treppide, erinevate tasapindade ning 

kõrghaljastusega roheala (haljastus: Ene Ilves). Oluline on hoone paigutus paralleelselt maanteega ning sellele 

avanevad pikad vaated, mis ei varja fassaadi ühtset rütmi.  

 

6. Arhitektuurse välis- ja siselahenduse lühikirjeldus: 
Eesti Maaehitusprojektis 1964-1976 arhitekti Jaan Huiki kavandatud modernistlik kontorihoone on liigendatud 

mahuga ning jagunenud erinevate funktsioonide vahel. Algselt ühtse kompleksi moodustanud hoonete 

ansamblisse kuulusid kontori- ja laboritega peahoone, garaažid, apteek, loomaarst ning katlamaja.  

Peahoone on üles ehitatud tsentraalselt paikneva vestibüül-fuajee ning teisel korrusel selle kohal asetseva saali 

ning sealt koridorsüsteemis kahele poole paiknevate kabinettide / laborite süsteemina. Hoone on 

kolmekorruseline: esimesel (osaliselt keldrikorrusel) paiknevad lao- ja abiruumid, esimesel korrusel avar 

vestibüül, sellest paremale laborid, vasakule kontorid ning algselt raamatukogu. Teisel korrusel vestibüülist 

peatrepi kaudu ligipääsetav peasaal ning sellest kahel pool kontorid. 

Hoone peafassaad rõhutab pikkade peenikeste vertikaalsete liigendustega modernistlikule arhitektuurile omast 

ribilisust, mille tekitavad püstjate riskülikukujuliste akende rütmiline kordumine. Sellest eendub peasaali teise 

korruse maht sissepääsu kohal.  

Hoone sisekujundus telliti Kunstikombinaadist ARS (peakunstnik Maimu Plees), sisekujunduse autor on Maia 

Laul. Algsel kujul on säilinud vestibüüli ning peasaali kujundus, ülejäänud ruumid, sh raamatukogu, kabinetid 

ning laborid on hiljem ümberehitatud ning omandanud remondi käigus uue ilme. Vestibüül asub kahel tasandil: 

sissepääsu esimesel tasandil jaguneb ruum kaheks, tsentraalselt paiknevaks trepiks ning sellest kahele poole 

jäävateks puhkealadeks. Vestibüüli heledale seinavärvile sekundeeriv punane ja sinine erk koloriit ei ole osa 

algsest värvilahendusest, vaid hilisem lisand. Trepp viib vestibüüli teisele ehk kõrgemale tasandile, kust 

paremale-vasakule avanevad ustest koridorsüsteemis kabinetid. Vestibüülist teisele korrusele viiv peatreppi 

paikneb ruumiga risti, võimaldades vasakult suunduda keldrisse, paremalt teisele korrusele. 

Teise korruse peasaal on säilinud algses mahus, liigendamata riskülikukujulise põhiplaaniga. Säilinud on ka 

koridoridesse avanevad algsed puidust vaheuksed. Interjööri väärtuslikemad detailid on säilinud algne sisustus: 
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disainer Maia Laulu kavandatud autorimööbel, mis valmis eritellimisena Ed. Vilde-nimelise kolhoosi 

puidutsehhis ning saali otsaseinu kaunistavad freskomaalingud: autor Eva Jänes, freskopinna eeltöötlus Elfride 

Haab. Hoone peafassaadile avanev külg on täidetud suurte akendega muutes ruumi valgusküllaseks ja avaraks.  

Freskodega kaetud saali otsaseinad on jaotatud viieks võrdseks ristkülikukujuliseks paneeliks, millest neli 

täidavad seinapinna maast-laeni ning üks on freskoga kaetud koridorisse viiva ukse kohal oleva pinna ulatuses. 

Freskod kujutavad erinevaid loodusmotiive, lille, taime ja puukujutisi, mida üle paneeli läbivad liblikamotiivid. 

Valitsevaks koloriidiks on rohelised, beežikad ja hallid toonid. Toonase tellija esindaja, Taimi Parve sõnul 

viitavad freskode taimemotiivid liigirohkusele ja viljakusele nii taimede kui loomade seas, maleruudustik viitab 

inimese tegudele ning liblikad on elulühiduse sümbol (Allikas: vestlus Taimi Parvega ning tema mälestuste 

käsikiri, T. Parve omanduses). Hoones on kahel korral toimunud väiksem tulekahju, nii et saali freskod on 

saanud kergemaid tahma- ja veekahjustusi, kuid taastatud. Vahe algse ja taastatud koloriidiga tuleb välja kõige 

trepipoolsemal paneelil. 

Sellises mahus 1970ndatel  valminud autorifreskosid ei ole Eestis arvukalt, mis teeb ruumikujunduse 

ainulaadseks. 

 

7. Tehnilise seisukorra kirjeldus ja hinnang. 

Hoone on rahuldavas seisukorras. Kuna on kogu aeg olnud kasutusel, ei ole tekkinud hoone 

kandekonstruktsioonidele või viimistlusele tagasipööramatuid kahjustusi. Hoonel on uus katus, uued 

elektrisüsteemid ja vahetatud vanad puitaknad uute pakettakende vastu.  

Hoone ja ümbrus on hooldatud ja heakorrastatud, säilinud on algne haljastusskeem. Amortiseerumist esineb 

betoonist rinnatistes Mitmel pool hoone interjöörides on teostatud kapitaalremont. 

 

8. Hinnang tulevasele kasutatavusele. 

Hoone on hästi kasutatav administratiivhoonena, kontoritena.  

 

9. Mälestiseks tunnistamise ettepaneku põhjendus:  
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1. Vanus  1976. aastal lõplikult valminud hoone esindab Nõukogude-aegset 

modernistlikku arhitektuuri, mille terviklikult säilinud sisekujundusega 

näiteid on mälestistena kaitse all seni vaid üksikud.  

Omal ajal terviklikult projekteeritud ja ehitatud kompleks. 

 

2. Autentsus 

ehk ehedus 

Tänaseni on algsel kujul säilinud kogu hoone maht, välisviimistlus, 

avade paigutus ning olulisem osa siseviimistlusest. 

 

Väärtuslikeim osa on kompleksi peahoone maht, mis peaks säilima. 

Kõrvaltiibades juurde- või ümberehitusi võib lubada, kui need ei varja 

vaateid peahoonele. 

 

- mahud : täielikult algsel kujul säilinud 

- põhikonstruktsioonid : täielikult algsel kujul säilinud 

- ruumistruktuur : suuremas osas algselt säilinud, üksikutes laborites 

teostatud muudatusi. Väärtuslikemas ehk avalikses ruumides (fuajees 

ning saalis) täielikult algselt säilinud ruumistruktuur. 

- ehitusdetailid : säilinud algne peatrepp ning osaliselt vaheuksed, 

Fuajees ja saalis säilinud algne autorimööbel. 

- avad ja avatäited : avade jaotus säilinud algsel kujul, algsed puitaknad 

ja uksed vahetatud välja pakettakende ja -uste vastu. 

- dekoor ja viimistluskihid : hoone saalis säilinud algne siseviimistlus, 

freskomaalingud kahel suurel külgseinal 

 

3. Interjööri või sisseseade säilivus Hoone sisekujundus on olnud inspireeritud hoone modernistlikult 

lihtsast vormist : selged mahtude jaotused, puhtad toonid ning kaasaegne 

mööbel.  

Koridorsüsteemis paiknevates kabinettides ning laborites on aja jooksul 

tehtud ümberehitusi ning mitmed ruumid on omandanud põhjaliku 

remondi käigus uued viimistluskihid. Nendes ruumides ei ole algne 

mööbel ja viimistlus säilinud. 

Väärtuslikemad interjöörid paiknevad fuajees ning teise korruse suures 
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saalis, kus on säilinud algsed viimistlusmaterjalid : puidust trepipiirded, 

puidust vaheuksed, algne mööbel nii fuajees kui saalis ning 

seinafreskomaalingud saali kahel seinal. Originaalkujul ning terviklikult 

säilinud freskod on oluliseks hoone interjööri väärtuseks. 

4. Funktsiooni järjepidevus Ehitis kannab administratiivhoonena edasi oma algset funktsiooni. 

Spetsiifiliselt on tegevused ajas muutunud ning nii suurt hoonet ühe 

asutuse poolt enam ei kasutata, mistõttu on osad ruumid välja renditud. 

Kontori- ja administratiivhoonena avalikus kasutuses on peamine 

funktsioon säilinud. 

5. Haruldus  

 

Terviklikke veterinaarkomplekse ei ole sellisel kujul Eestis ehitatud ega 

säilinud. Seoses vajaduste muutumisega on kompleksi vaid keskses osas 

säilinud algne funktsioon, ülejäänud kompleksi osad on erastamise 

käigus omandanud uued omanikud. Eriliselt haruldaseks teeb hoone 

hästisäilinud interjöörikujundus. Säilitamist väärivad interjöörid oma 

suurmahuliste freskomaalingute ning autorimööbli tõttu, millesarnaseid 

on Eestis tollest perioodist vähe säilinud. 

 

6. Tüüpilisus 

 

 

7. Silmapaistvus Ehitis on stiilipuhaste interjööride, freskomaalingutening autorimööbli  

tõttu silmapaistev 1970ndate arhitektuuri näide. 
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8. Terviklikkus ehk ansamblilisus Objekt kuulub terviklikku ehitiste kogumisse, mis moodustab endise 

veterinaarkeskuse ansambli Piira keskuses, olles piirkonnale olulise 

loomakasvatusega seotud tegevuse näide. 

 

9. Silmapaistev mõju või sümboolse 

tähendus 

Ehitis on mänginud olulist rolli nii piirkonna kui kogu Eesti veterinaaria 

arengus : valmimisjärgselt oli tegemist oma valdkonna moodsaima ja 

komplekseima veterinaarkeskusega.  

Ehitis on Piira ja Rakvere kontekstis tuntud sümbol. 
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s 10. Tähtsus ajalooprotsessis Ehitis on seotud Nõukogude-ajal maaarhitektuuri jõudnud moodsa 

arhitektuurikeele levikuga : hea näide kompleksest arendustegevusest 

maapiirkonnas ja kohalikus tegevusvaldkonnas. 

 

11. Seos üldtuntud isikutega 

  

 

 
10. Selgitus, miks on vajalik asja kaitsmine mälestisena.      

- Interjöörikujundus on ajas kergel kaduv arhitektuuriliik, mis allub muutustele ning ümberehitustele väga kiirelt. 

Erakordselt terviklikult ning hästisäilinud interjöörid Piira veterinaarkeskuses on võimalik säilitada kaitse alla võttes 
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erinevate ümberehituste ning remonttööde eest, mis pahaaimamatult võiksid hävitada originaalkujul säilinud 

freskomaalingud ja autorimööbli. 

- Muutunud põllumajanduskorraldus ei paku hoonele algses mahus kasutust mistõttu on võimalik aja jooksul rentnike 

vaheldumine ning hoone sattumine uute kasutajate kätte. Hoone interjöörikujundus on põhiline osa hoone väärtusest, 

mistõttu on nende kaitse alla võtmine oluliseks tagatiseks väärtuslike detailide säilimisel. 

- Interjöörid olulise väärtusliku detailina mälestise juures ei ole kaitstud hoone miljööala kehtestamisega. Seetõttu vajab 

ehitis säilitamist ehitismälestisena.  

- Pärast Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti on hakatud võtma Nõukogude-aegseid ehitusi riikliku kaitse 

alla, kuid need on endiselt üksikud näited. Niivõrd suuremahuliste freskomaalingute ning algsel kujul säilinud 

interjöörikujundusega sama perioodi objekte kaitse all ei ole. Kunstimälestistena on kaitse all mõningad pannood, 

freskod, mosaiigid. Piira veterinaarhoone täiendab 1970.aastate algsel kujul säilinud tervikkujundusega interjööridega 

kaitsealuseid objekte.  

- Ehitise mälestiseks tunnistamisel on oluline kohalik avalik huvi endiste töötajate näol.  

 

11. Mälestise tunnused: 

Piira veterinaarkeskuse peahoone 

- Rikkaliku ning silmapaistva interjöörikujundusega ehitis, mis on üks silmapaistvamaid säilinud näiteid 

1970.aastate Eesti freskomaalingute ning autorimööbliga sisekujundusest. 

-Modernistliku administratiivhoone väärtuslik näide.   

 
12. Ettepanek mälestise liigi kohta:  

Ettepanek võtta hoone kaitse alla ehitismälestisena, koos fuajee ja saali interjööridega, sh mööbel ning freskomaalingud. 

Teiste ruumide osas muinsuskaitselised piirangud puuduvad. 

 

13. Vajadusel mälestise piiri ettepanek ja selle põhjendus: 

Mälestise piir mööda Neffi 2 hoone piiri. Mälestise koosseisu ei kuulu hilisem külgeehitus Neffi 2a. 

 

14. Kaitsevööndi ettepanek ja selle põhjendus. 

Mälestise kaitsevöönd kehtestada mööda Neffi 2 krundi piiri, sest oluline on vaadete säilimine hoonele kõrvalolevalt teelt 

ning krundilt. 

 
 

15. Lisad: 

 15.1. Joonised: 

15.1. 1. Asukoha skeem (tähistada koht maakonnas). 
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15.1.2. Asendiplaan  

Punasega tähistatud kinnistu piir.  

Kaardi legend: nr 2 – uuritav objekt; nr 2a ja 4 – algsesse kompleksi kuulunud kõrvalhooned 

 
 

 

 

15.1.3. Korruste plaanid väärtuslike detailide asukohtadega: 

 

I korruse põhiplaan väärtuslike detailide paiknemisega: 

 

1. Vestibüül sissepääsu puhkealade ning mööbliga (fotod 4-10) 

2. Vestibüüli teine tasand, kust viib trepp suurde saali ning koridorid kabinettidesse (fotod 4-10) 
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II korruse põhiplaan väärtuslike detailide paiknemisega: 

1. Suur saal koos autorimööbliga (fotod 13-28) 

2. Korrustevaheline trepp puidust piiretega (fotod 4, 11, 12) 

3. Seinafresko (fotod 13-27) 

4. Seinafresko originaal puidust vaheukse kohal (fotod 13-27) 

5. Seinafresko (fotod 13-27) 

6. Seinafresko (fotod 13-27) 

7. Seinafresko (fotod 13-27) 

8. Seinafresko (fotod 13-27) 

9. Seinafresko (fotod 13-27) 

10. Seinafresko (fotod 13-27) 

11. Seinafresko originaal puidust vaheukse kohal (fotod 13-27) 

12. Seinafresko (fotod 13-27) 

 
 

 

15.1.5. Kaitsevööndi ettepaneku skeem: kaitsevöönd kehtestada mööda krundipiiri 
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        13.2. Fotod: 

13.2.1. Ajaloolised fotod 

 

 
 

Vaade hoone esiküljele. Valmimisjärgne foto ca 1978. Allikas: Taimi Parve erakogu 

 

 

  
 

 

Taimi Parve hoone avamisel peasaalis, taustal Eva Jänese freskomotiivid. Allikas: Taimi Parve erakogu 
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1.2.2.  Kaugvaated, välis- ja sisevaated, detailid, inventar ja muu iseloomulik.  

 

 
 

 
Fotod 1 ja 2: Vaade hoone peafassaadile 2016 
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Foto 3: Vaade hoone hoovipoolsele küljele, kus on näha ka peahoonega liituv õuepoolne tiib 

 
Foto 4: Vaade vestibüüli interjöörile esimese korruse kabinettidesse viival tasemel 



11 

 

 

  
 

  
 

  
Fotod: 5-10: vaated esimese korruse vestibüülile, sissepääsule, algsele mööblile ning trepipiiretele 
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Fotod 11-12: Esimese ja teise korruse vaheline trepp 

 
Foto 13: Vaade suure saali põhjaküljele 
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Fotod 14-16: vaated saali põhjakülje freskodele ja saali mööblile 
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Fotod 17-20: suure saali põhjakülge freskod 
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Fotod 21-22: suure saali lõunakülje freskod ning saali autorimööbel 
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Fotod 23-26: vaated saali lõunakülje freskodele 
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Foto 27: vaade saali lõunakülje kõige aknapoolsemale freskole 

 
Foto 28: Vaade saali idaküljele, mis avaneb trepile ning hoovi. Esiplaanil saali unikaalmööbel 

 



 

 

 

Pikk 2    Tel   +372 640 3050          E-post info@muinas.ee 

10123 TALLINN  Faks +372 640 3060          http://www.muinas.ee 

Reg kood 70000958 

 

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts 

Lelle 24, Tallinn 

info@rkas.ee 

Meie: 27.10.2016 nr 1.1-7/2157 

 

Piira veterinaarravila hoone 

 

Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kuuluva Piira 

veterinaarravila hoone (Neffi 2, Piira, Lääne-Virumaa) mälestiseks tunnistamiseks. Hoones tegutseb 

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus. 

Ettepaneku hoone kaitse alla võtmiseks on teinud endine asutuse juhataja Taimi Parve, ettepanekule 

on alla kirjutanud ka Vinni vallavanem Toomas Väinaste ja Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse juhataja 

Jüri Gustavson (lisa 1). Sama ettepaneku on teinud XX sajandi ehituspärandi inventeerimisel Mart 

Kalm, vt http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-

virumaa/Laane-Virumaa.pdf .  

Muinsuskaitseameti tellimusel on koostatud eksperdihinnang hoone mälestise tunnustele vastavuse 

kohta (lisa 2). Eksperdihinnanguga on tehtud ettepanek võtta hoone kaitse alla ehitismälestisena 

koos fuajee ja saali interjööridega, sh mööbel ning freskomaalingud. Teiste ruumide osas 

muinsuskaitselised väärtused ja kavandatavad piirangud puuduvad.  

Palume eksperdihinnanguga tutvuda ning anda Riigi Kinnisvara AS-i kui omaniku arvamus hoone 

mälestiseks tunnistamise kohta hiljemalt 2016. a lõpuks. Arvamuse avaldamata jätmise loeme 

nõusolekuks hoone mälestiseks tunnistamisele.  

Hea meelega kohtuksime lähiajal RKASi esindajaga kohapeal ja arutaksime läbi RKASi plaanid 

hoonega, võimalikud muinsuskaitselased piirangud ja leevendused. Palun andke teada, millal oleks 

selleks sobiv aeg.  

 

Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

Triin Talk 

Muinsuskaitseamet 

Ehitismälestiste peainspektor 

  

  

Lisa 1 – Piira veterinaarravila mälestiseks tunnistamise ettepanek 

Lisa 2 – Piira veterinaarravila eksperdihinnang 

http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf


 
From: Janar Vellak [mailto:Janar.Vellak@rkas.ee]  
Sent: Thursday, October 27, 2016 2:03 PM 
To: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 
Subject: [VÄLJAST] Vs: Piira veterinaarravila hoone 

 

 

Tere 

 

Oleme tutvunud eksperthinnanguga C.T von Neffi 2, Vinni vald L-Viru Veterinaarkeskuse 

hoone osaliselt ehitusmälestisena säilitamiseks. 

Kohtume meeleldi, eelnevalt ametlikule seisukohavõtmisele, Teiepoolse esindajaga, et 

arutada hoone edasisi arenguperspektiive. 

Teen ettepaneku kohtuda Teie esindajaga hoones esmaspäeval 31.10 kell 10. Aja sobimatusel 

palun Teid määrata sobiv aeg. 

 

Lugupidamisega 

 

Janar Vellak 

Ida piirkonna haldur 
Tel: +372 5560 1906 

Rahu 3, 41599 Jõhvi 

http://www.rkas.ee 

 

 

 
 

 
From: Janar Vellak [mailto:Janar.Vellak@rkas.ee]  

Sent: Wednesday, November 2, 2016 11:49 AM 

To: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 

Subject: [VÄLJAST] Neffi 2, Vinni vald 
 

Tere 

 

Kokku lepitult edastan Neffi 2, Vinni vald rekonstrueerimisprojekti valimi, mis puudutab 

võimalikku kaitsealust osa. Vastavalt seletuskirjale on projekteerimisel Teie poolt esitatud 

ettepanekuid juba arvestatud. Minule esitatud digitaalproj. koosseisust Teiepoolseid soovitusi 

ei leidnud, kuid usun, et väljastatud soovitused rekonstrueerimiseks on olemas teie enda 

dokumendiregistris. Kui vajalik täpsustav info siis andke teada.  

 

Tervitades 

 

Janar Vellak 

Ida piirkonna haldur 
Tel: +372 5560 1906 

Rahu 3, 41599 Jõhvi 

http://www.rkas.ee 

http://www.rkas.ee/
http://www.rkas.ee/


 

 
From: Triin Talk  

Sent: Tuesday, November 8, 2016 4:06 PM 

To: Janar Vellak <Janar.Vellak@rkas.ee> 

Cc: Kaarel Truu <Kaarel.Truu@muinas.ee> 

Subject: RE: Neffi 2, Vinni vald 
 

Tere,  

Aitäh edastamast, projekti koostamisel on tõesti koostööd tehtud, aga nendest väljavõtetest 

projektlahendus päriselt ei selgu (kui kõrgele ja kui suured tulevad saalis freskodega seintesse 

planeeritud ventilatsiooniavad, milline näeb välja kavandatav lükand-vahesein saalis, kui 

kõrgel ja millised on saali radiaatorid, kas need paigaldatakse praegustesse 

radiaatorikappidesse või kuidagi teisiti, mida tähendab saali „kipsplaatidest laepind“ – kui 

palju tuuakse sellega laepinda olemasolevast allapoole, kas laevalgustid säilivad; mida 

tähendab sisetrepi korrastamine – kas epo-kihi uuendamist või mingit uut viimistluskihti… 

jms) 

 

Rääkisite kohapeal, et projekt on aegunud ja CO2-rahade saamiseks hakatakse projekti 

niikuinii uuendama. Sel juhul tuleb projektlahendus tervikuna Muinsuskaitseametiga 

kooskõlastada ning saali ja fuajee osas lahendusi täpsustada.  

 

Tervitades,  

 

 

 

 
Triin Talk  
Ehitismälestiste peainspektor  
Muinsuskaitseamet  
640 3037  
Triin.Talk@muinas.ee  
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Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus 

Neffi 2, Piira 46607  

Lääne-Virumaa 

 

Meie: 27.10.2016 nr 1.1-7/2157-1 

 

Piira veterinaarravila hoone 

 

Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse Piira veterinaarravila hoone, milles tegutseb Lääne-

Virumaa Veterinaarkeskus (Neffi 2, Piira, Lääne-Virumaa), mälestiseks tunnistamiseks.  

Ettepaneku hoone kaitse alla võtmiseks on teinud endine asutuse juhataja Taimi Parve, ettepanekule 

on alla kirjutanud ka Vinni vallavanem Toomas Väinaste ja Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse juhataja 

Jüri Gustavson (lisa 1). Sama ettepaneku on teinud XX sajandi ehituspärandi inventeerimisel Mart 

Kalm, vt http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-

virumaa/Laane-Virumaa.pdf .  

Muinsuskaitseameti tellimusel on koostatud eksperdihinnang hoone mälestise tunnustele vastavuse 

kohta (lisa 2). Eksperdihinnanguga on tehtud ettepanek võtta hoone kaitse alla ehitismälestisena 

koos fuajee ja saali interjööridega, sh mööbel ning freskomaalingud. Teiste ruumide osas 

muinsuskaitselised väärtused ja kavandatavad piirangud puuduvad.  

Palume eksperdihinnanguga tutvuda ning anda Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse kui hoone 

valdaja arvamus hoone mälestiseks tunnistamise kohta hiljemalt 2016. a lõpuks. Arvamuse 

avaldamata jätmise loeme nõusolekuks hoone mälestiseks tunnistamisele.  

 

 

Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

Triin Talk 

Muinsuskaitseamet 

Ehitismälestiste peainspektor 

  

  

Lisa 1 – Piira veterinaarravila mälestiseks tunnistamise ettepanek 

Lisa 2 – Piira veterinaarravila eksperdihinnang 

http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
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Arvamus 

 
 
 

 

 
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus tutvus eksperthinnanguga ja oleme nõus Piira 
Veterinaarravila hoone (C.T. von Neffi 2 Piira Lääne-Virumaa) mälestiseks tunnistamiseks. 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Jüri Gustavson 
Juhataja 
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Vinni vallavalitsus 

Tartu mnt 2, Pajusti 

Lääne-Virumaa 

e-post@vinnivald.ee  

 

Meie: 28.10.2016 nr 1.1-7/2157-2 

 

Piira veterinaarravila hoone 

 

Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse Piira veterinaarravila hoone, milles tegutseb Lääne-

Virumaa Veterinaarkeskus (Neffi 2, Piira, Lääne-Virumaa), mälestiseks tunnistamiseks.  

Ettepaneku hoone kaitse alla võtmiseks on teinud endine asutuse juhataja Taimi Parve, ettepanekule 

on alla kirjutanud ka Vinni vallavanem Toomas Väinaste ja Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse juhataja 

Jüri Gustavson (lisa 1). Sama ettepaneku on teinud XX sajandi ehituspärandi inventeerimisel Mart 

Kalm, vt http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-

virumaa/Laane-Virumaa.pdf .  

Muinsuskaitseameti tellimusel on koostatud eksperdihinnang hoone mälestise tunnustele vastavuse 

kohta (lisa 2). Eksperdihinnanguga on tehtud ettepanek võtta hoone kaitse alla ehitismälestisena 

koos fuajee ja saali interjööridega, sh mööbel ning freskomaalingud. Teiste ruumide osas 

muinsuskaitselised väärtused ja kavandatavad piirangud puuduvad.  

Palume eksperdihinnanguga tutvuda ning anda Vinni vallavalitsuse arvamus hoone mälestiseks 

tunnistamise kohta hiljemalt 2016. a lõpuks. Arvamuse avaldamata jätmise loeme nõusolekuks 

hoone mälestiseks tunnistamisele.  

 

 

Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

Triin Talk 

Muinsuskaitseamet 

Ehitismälestiste peainspektor 

  

  

Lisa 1 – Piira veterinaarravila mälestiseks tunnistamise ettepanek 

Lisa 2 – Piira veterinaarravila eksperdihinnang 

mailto:e-post@vinnivald.ee
http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
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Rakvere Rajooni Veterinaarkeskus e. Veterinaarkompleks  

Rajamine 1964-1976 
                                                              Alusmaterjal – mitte muuta! 2011 

 

„Rakvere rajooni Loomade Haiguste Tõrje Jaam – koos statsionaariga -  on 

ohtlik Rakvere linna keskkonnale ja asudes südalinnas võib ohustada linna 

sanitaarseisundit!?“  
            Dr. Ursel Vaguri, Rakvere Raj. San-Epidjaama peaarsti kirjalik seisukoht Rakvere 

rajooni juhtkonnale 1964,a, millest sai alguse vetkompleksi ehituse idee. 

Et see ehitada  Piirale, otsustati aastaid hiljem, kohavaliku käigus, arvestades teedevõrku, 

ilmakaari, koha ajalugu ja olemasolevat püsistruktuuri.   

 

 

1964.aasta -Rakvere Raj. Loomade Haiguste Tõrje Jaamas 
 

Ehituse algatus lähtus tookordse Rakvere Raj, San-Epid-Jaama peaarsti dr Ursel Vaguri 

nõudest Rakvere Raj. RSN TK-le ja raj. ATK-le, et Rakvere  Rajooni Loomade Haiguste 

Tõrje Jaam (LHTJ) koos töötava loomakliiniku ja  rajooni majandeid teenindava desosalga 

ning selle desoainete ladudega tuleb viia kesklinnast välja. Tõepoolest, LHTJ õuel – laoruume 

polnud – paiknesid suured desoainete tünnid nii formaliini, seebikivi, kreoliini kui  muugagi  

Ka ravimite juhuslik sattumine pinnasese ja sealtkaudu linna kaevudesse oli ohuks. 

 Tollal esines Rakveres inimnestel seedeelundite nakkushaigusi, hepatiiti, ka tüüfust. Sellega 

meil küll seost ei võinud olla. See oli siis 1964.a. Tõsiasi, mida me tollal ei teadnud: 

LHTJaama hoonete ja ruumide reovee kanalisatsioonitrassid polnud üldse ühendatud linna 

trassidega, see selgus alles üheksakümnedatel. 

 

Rakvere linnas veel teiste veterinaar- ja põllumajandust-teenindavate 

asutuste ruumivajadused 1964.a.  
 

Algselt oli küll LHTJaam see, kelle kohta oli kolimise  korraldus RSN TK-le, kuid  samal 

ajal oli ka Rakvere r/v vetlabor väga viletsates ruumides Uueaial, kuhu ta oli sunnitud 

kolima oma algsest asupaigast Rakvere Turuhoonest, kui sinna, just  labori ruumidesse (mis 

enne sõda oli olnud linna  turu ja tapamaja juhataja-loomaarsti dr. Johann Kase ametikorter) 

leiti koht Rakvere Linna RSN Täitevkomiteele. Linnavalitsuse majja Tallinna 5 asus Rajooni 

Kolhoosi- ja Sovhoositootmise Valitsus (hilisem Agro-tööstuskompleks e. ATK) -   

 Uueaia, kus paiknes veterinaarlabor, oli olnud enne sõda Virumaa Põllumeeste Seltsi talu, 

elumaja ja kõrvalhoonetega. Laboriks oli maja sobimatu, ka külm.  

Huvitav on märkida, et rajooni peavetarstina  laborile vajalike ruumide otsinguil ei olnud ma 

osanud  tol ajal - noil aastail -  kuigi kaugele ette mõelda.   Otsisime laborile kohta linna 

lähedale,  Tõrma külasse, ka Tõrremäele – seal oli endiste jõukate  talude  sellal  kasutamata 

korralikke hooneid..  Kuid dr Kask, labori tollane juhataja oli juba siis, 1964.aastal 

ettenägelik ja väitis: „Neid hooneid mitte!  Kord tuleb aeg ja endised omanikud   saavad 

need hooned tagasi!  Parem kasutame ära Uueaia!“ - Milline ettenägelikkus 1964! Aga siis 

oli ka poliitilise sula periood.  
Uueaia oli olnud Virumaa Põllumeeste Seltsi talu, kuhu oli ehitatud peale elumaja ka suur 

laut ja küün. See ühing peale sõja hajus. Varad olid olnud  küll ühingu omad, kuid ka  

nõukogude ajal oli tunda  pisut justkui  avaliku  teenistuse varanduse hõngu, ikkagi 

põllumeestele kuulunud ühisvara. –  Olin ise selles majas  elanud 1951,  see oli hõre ja külm 



 3 

talvel, veevärgita ja kanalisatsioonita (vetlaborile?!) Seega ka vetlabor, ülivajalik asutus 

normaalse veterinaartöö jaoks -  vajas normaalseid ruume. 

Siis vajasid  ruume kaks riiklikku, arvestatavat ja hädavajalikku veternaarasutust. 

 

Kolmanda veterinaarasutusena  oli linnas üüripinnal ka veterinaarapteek oma 

ladudega Selle olime ise toonud LHTJaama kohaldatuna  endise loomakliiniku talliruumidesse 

Rägavere 2 ( Tuleviku 8 krundi nurgal) Rakveres,  statsionaari bokside pinnale. Ka vetapteegil 

puudusid laoruumid ja palju kaupa oli lahtiselt LHTJ õues.   

Neljandana –  Rakvere linna ja linnaümbrust teenindav Rakvere veterinaarjaoskond 

oli  paiknenud varem Tõrma külas, teistest vetasutustest lahus, endises talus.  Kuid praktilist 

ravitööd  oli sealt  vajalik teha ka  LHTjaamas,   Rakvere linna loomade hulgas.  Seepärast oli 

otstarbekas ette näha nimetatud vetjaoskond juba loodavasse veterinaarkeskusesse. 

Viiendana - põllumajandust teenindav rajooni seemnekontrolli labor asus 

Pikal tänaval, kohandatud ruumides. Ruumid laboratoorseks tööks kitsad, ebasobivad. 

Seemnekontrolli labori juhataja Heino Kõrgesaar ja ATK peaagronoom Tamm pidasid uusi 

ruumivõimalusi heaks ja asusid koostööle nii planeerimisel kui projekteerimisel, eesmärgil - 

kesklinnast välja. 

Eelnenud kahekümnendatel, kui EW asus vabariigina korraldama riiklikku veterinaarteenistust, 

oli ju Tuleviku tänav olnud linnaserv... Nüüd 1964 aga – Rakvere linnas tähtis prospekt.  

Seega kokkuvõte: 

Tuleviku tänav on südalinn ja loomaravi kliinikuks mittesobiv;  vetlabori maja Uueaial 

ebaotstarbekas, isegi ohtlik  ja külm. - Otstarbekus eeldas mu arvates ka teiste 

põllumajandust ja loomakasvatust teenindavate asutuste eest hoolt kanda, nii saigi 

ruume vajavaid asutusi kokku viis. Vajadusi suutsime ka põhjendada. - Asjaajamist 

soodustas minu, rajooni peavetarsti Taimi Parve kuulumine rajooninõukogusse, ning RSN TK-

sse .  See tähendas tol ajal informatsiooni ja vajalikke suhteid.  

Oluline märkus: kuulumine rajooni juhtkonda oli ära teenitud: edukalt esmakoldes avastatud 

ja likvideeritud loomade rasked nakkushaigused; suu- ja sõrataudi sulgemine ETKVL Tõrma 

Karusloomakasvanduse abimajandis esmakoldes ja sigade klassikalise katku likvideerimine 

Hulja seakasvatussovhoosis  – mõlemal juhul okli nakkus toodud lõuna poolt (Valgevenest)  

karusloomade söödaga (ka nakkusega reostatud nõude kasutamiselmajandi  teiste loomade 

söötmisel. NB Huljal: sügisel, karusloomade nahastamise  järel, kui söödakulu  väiksem, anti 

karusloomade sööda ülejäägid  oma  majandi sigadele (koos nakkusega)  

Niisugune oli üldine olukord rajoonis. 

. 

Ehitamise otsus sai seaduslikuks 1967. aastal, kui  kõik partnerasutused olid esitanud 

oma taotlused ruumivajaduste kohta koos põhjendustega RSN tk-le. Siis võis  projekti 

meeskond edasi toimida: esitada ehituslubade taotlused ja ehitusraha tellimuse – ENSV 

PMinisteeriumile. 

 

        1967 rajoonipoolne  nii RSN TK  kui ATK otsus:  

        ehitada Rakvere rajooni vetasutuste laiendatud kompleks. 
        Tellijaks asutuseks - Rakvere Rajooni LHTJaam, juhataja Taimi Parve, raamatupidaja 

Zoja Puusik.  

Põhjendus, miks tellijaks pandi Rakvere raj. LHTJaam: asutus on riiklik, kindlate 

seaduste ja juhendite järele töötav, (näit. ATK oli äriettevõte) veterinaaridel on oma 

iseseisev raamatupidamine. Veterinaarasutusi on ka enamus, veterinaarteenistusel on nii 

ajaloolised kui rahvusvahelised tavad ja ülesanded täita. 
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Ideekavandi koostamisel nägime küll ette tööde tsüklid, mida tuleb teha. Ja et tegevus 

ehitamisel tuleb läbi viia  etappides, vastavalt töö loogilisele kulule. 

Etapid selgusid tellijale ruttu. 

 

Tellija ülesannetesse asudes tuli asjatundjatega pidada nõu, et kujuneks ülesannete kord:  
1. Asukoha valik;  

2.  Projekteerija ja ehitaja otsimine, projekteerimine 

3.  Projekti kooskõlastamine partnerite vahel ja ülenevas  süsteemis 

4.  Ehitusload ja finantseerimise lahendus (kust vahendid, millal) 

4.  Tegelik ehitamine – tegevustsüklid ajalises järjekorras 

5. Sisustamine ja disain - ka kunst kui ...  suure hoone viimistlus ja tegelik nägu 

 
Kogu ehituse organiseerimisel ees seisvaid  nõukogudeaegseid tellija kohustusi ja nende 

ulatust teadsid ehitajad muidugi  kõik hästi,  eriti seda, et  nõukogude tingimustes oli nii 

raha kui materjali hankimine problemaatiline ja palju muudki. Ise loomaarstina olin küll 

olnud loomakasvatushoonete puhul eksperdiks - loomatervishoiu nõuete kehtestamisel. 

Oma keskuse puhul lihtsameelselt arvasin vaja olevat endal lahendada  teadaolevatest 

etappidest vaid neid, mis on seotud hoone(te) kasutusotstarvetega. Et etapid projekti 

ideekavandist edasi  kõik kuni  monteerimiseni on ehitaja asi, tellija asi on  töö vastu 

võtta ja maksta... riigi vahenditest. 

 

Selgus, et just nõukogudeaegne tellija peab korraldama kõike koostöös 

ehitusettevõttega või vähemalt osalema tõrgete puhul - kõik peale tööliste 

palkamise..   

 
 

Kõik hilisemad probleemid sellel ettevalmistusajal ei paistnud välja, olgu need  ehituslubade 

vormistamise, materjali ja sisutuse hankimise või muuga seotud. Aga et tuleb rajada ka 

veevarustus ja kanalisatsioon kogu piirkonnale ning rekonstrueerida MRK katlamaja – see sai 

kohe  selgeks, ainult see tõstis kogu kompleksi maksumuse 2 korda kallimaks   Tegelikult  tuli 

ette näha miljoniline kogumaksumus. See aga tähendas ehitusloa taotlemist Moskvast.  

Aga meil oli Veterinaarasutuste  kompleksi printsiip, õigemini  põllumajandust 

teenindavate asutuste kohalik kokkulepe ja see kohustas tegutsema. 

 

Ettevalmistavast perioodist: 
ENSV Põllumajandusministeeriumi nõusolekut kompleksi ehituseks küsisime Tallinnast, 

alul oma Veterinaariavalitsusest. Arukate kolleegide Ivar Soidro ja Aarne Nurmiku, 

Heino Miku  ja Vladimir Savjaloviga  raskusi ei tekkinud. Aga meid hoiatati Moskva eest, 

sest NSVL Veterinaaria Peavalitsus jälgis seadusi ja ajas oma rida. Kuuekümnendatel-

seitsmekümnendatel olid veel NSVL-s kehtivad loomade haiguste tõrje jaamade jaoks vanad 

tüüpprojektid, mida pakuti ka meile. Nende järele oli  Eestis ehitatud teadaolevalt Tartusse,  

ka Paidesse  ja nende otstarbekus oli vägagi vaieldav Kolleeg Fedko soovitusel käisime enne 

otsustamist ära Daugavpilsis (Dynaburgis e. Tinapurgis!), kolmekesi, et oleks usutavam: 

tellijana siis mina -Taimi Parve, rajooni TK-st aseesimees Lea Mandel kui usaldusisik ja 

Harry Peil kui meeskolleeg ka auto alal. Kahjuks oli ka Daugavpilsis ikka seesama nõukaaja 

vethoonestus, ainult väga uus! (Tegelikult oli see reis naeru koht!) 

Meie kavandatud kompleksi ehitus oli põhimõtteliselt uus suund, ja  

Rakveres tuli individuaalprojekti koostamisest  lähtuma hakata 
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Vahemärkus: 
Oli üks üsna hea juhus, et alates 1957 aastast NSVL Veterinaaria Peavalitsuse tähtsaim 

parteiline ülemus Sergei Ignatjevitš Fedko oli saanud igaaastaseks puhkajaks Võsule, 

sealse jaoskonna vetarsti Ülo Pesuri hoole alla,  peatudes puhkuse ajal jaoskonna 

õuemajakeses. Olime hästi tutvunud intelligentse perekonnaga, ja kuigi alguses olid temagi 

soovitused tüüpprojekti kasutada, suutsime oma individuaalprojekti vajaduse vähemalt temale 

ikkagi ära põhjendada. Individuaalprojekti loomiseks erinevate vetasutuste tarbeks tuli 

mul tellijana ära käia Moskvas, Veterinaaria Peavalitsuses, ja sealt saada ametlik 

nõusolek.  – Põllumajandusministeeriumist jäid kaunis tolmused muljed, kõrged toad, raske ja 

vana mööbel, naeratuseta ametnikud. Olin oma entusiasmiga vist üpris erakordne külaline 

veterinaarotstarbelise ehituse tellijana. Loa ma tõsise vestluse järel sain. 

 

Kompleksi ehitamise nõusolek küll oli,  kuid milline projekteerimise suund võtta, kust 

saada eeskuju – ka meile määratud Maaehitusprojekti arhitekt Huik tegi sellise kompleksse 

hoonestuse jaoks esimest projekti elus.  

Esimese asjaosaliste  koosoleku koos projekteerijaga tegime 1967.a. augustis Käsmu rannas, 

suure kivi otsas. Koos olid tellija poolt: Taimi Parve ning osalistest vetlabori direktor Uno 

Riive, seemnekontrolli labori juhataja Heino Kõrgesaar, ehitajate poolt esialgu projekti 

peainsener Enno Trei ja arhitekt Huik – E. Maaehitusprojektist. Sellel arupidamisel kivi otsas 

said projekti jaoks paika põhilised nõuded. 

Ruumide tehniline  osa selles oli üks pool, teine pool oli kujunduslik külg. Meie tahtmine 

oli luua põllumajandust teenindavate asutuste esinduslik kompleks kui tervik. Me ei 

kartnud nii meeletult nakkuste levikut, olime kindlad, et töö juures on võimalik hoida 

süsteemid lahus, kui personal on nii  ette valmistatud nagu ta meil oli. - Tookordne San.-

Epidjaama juhataja dr. Ursel Vagur oli arukas ja jäi meiega nõusse, ei teinud takistusi. 

Paberil tuli eskiis teha ja ikka otsida eeskujusid.. Aitas ka juhus. Nimelt 1965.aastal olin 

Kanadas reisil olles saanud heaks sõbraks kunstnik Elgi Reemetsaga ja tutvunud hiljem ka 

tema peres tema õe arhitekt Valve Pormeitriga. Just viimane soovitas meil minna vaatama 

Võrtsjärve äärde vastehitatud Limnoloogia jaama peahoonet, mille oli projekteerinud arhitekt 

Harry Kingo   
Käisimegi seal, oli hea ja üldstiil sobis meie arvates meilegi hästi. 

Projekti plaani tegemisel tuli oma asutuste ülematel üsna palju peamurdmist, et kujundada 

lõplik ruumide tellimus vastavalt iga asutuse vajadustele. See oli siis aasta 1967. 

Ruumide arv, eesmärk ja suurused läksid alul paika vägagi viletsalt.  Partnerid olid 

talupoeglikult kartlikult koonerdajad, hoidsid kokku nõukariigi vahendeid. Õnneks olin ise 

suure talu peretütrena harjunud laiahaardelisemate kommetega, näinud juba ilmas mõndagi  ja 

ruumide kavandamisel ma ruumi kokku ei hoidnud. Hiljem selgus, et eriti laborile oligi kolleeg 

Riive liiga vähe ette näinud vajalikke kambreid ja minu „laiutamine“ läks kenasti tarbeks. 

Käsmu kivi-otsas-arutelu järele esitasime Maaehitusprojektile oma tellimuskirja, ja töö  algas, 

kuid siis haigestus arhitekt Huik poole töö pealt (tbc), tööd kellelegi teisele üle ei antud ja 

aastad läksid oodates.  

Projekt ja tehnilised joonised said   valmis ja hinnati vajalikes komisjonides lõplikult 

alles 1971. 

   

Tellija asutuse tegelik juriidiline ja finantsiline vastutus algas maaeraldusest. Kinnisvara 

asutusele! 
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Asukoha valikust ja maa eraldamisest1967, 
 

Asukoht põllumajanduslike ettevõtteid teenindavate asutuste tulevase kompleksi  jaoks oli 

tähtis küsimus, sest ühest küljest oli vaja veterinaarasutused linnast välja viia, teisalt vajadus 

olla teede suhtes soodsas paigas. Kõne all olid Tõrremäe, ka Pagusoo, kuid lõpuks jäädi 

pidama Piira juurde, endise Piira mõisa maale. (Ehituse planeerimise ajaks oli Piira mõisa 

häärber juba  Mehhaniseeritud Rändkolonni (MRK) poolt täielikult ümber ehitatud.) 

Kompleksi  kohaks sai määratud maatükk MRK (mõisa südame) ja Rakvere-Tartu maantee 

vahel, Vinni NST – le kuulunud maale. Maa taotlemisel olid soodsad tingimused: eraldiseisev 

asukoht, Piira mõisa pargi serval. Asukoht  oli tollal  rajooni suurte põllumajanduslike 

ettevõtete suunal. Kohaga olid nõus kõigi partnerite esindajad ja ka kooskõlastavad instantsid 

nii rajoonis kui Tallinnas. 

Maaeralduse kiireks korraldamiseks oli tookordse ATK juhi Hans Loite abi oluline. Vinni 

sovhoosi maadest maaeraldus Piira vetkompleksi jaoks  vormistamistati ATK maakorraldajate 

poolt tõrgeteta (Juhan Luht, Udo Kuusemäe). 

 

Kes ehitab: KEK või MEK? 

 
Peavetarstina olin pidevalt kursis ehitustegevusega maal, sest loomakasvatushoonete  projektid 

tulid veterinaar-sanitaarselt  kooskõlastada. Tundsin projekteerijaid arhitekte  ja ehitusinsenere, 

ka kohalikke  ehitusettevõtteid Kolhooside Ehituskontorit  (KEK) ja Mehhaniseeritud 

Ehituskolonni (MEK) –  KEK kui hetkel tugevam oli esimene, keda küsisime. KEK keeldus 

meie ehitusest. Nõusse jäi  MEK, kuigi teadis, et suuri rahasid see ei tõota. Aga riiklik ta oli 

nagu meiegi asutused. Tähelepanu ja märkimist vääris, et riiklikke tellimusi täitev MEK ja 

tema insenerid-ehitajad olid vähem rikkad kui KEKi  ehitajad, kuid leplikud ja abivalmid. 

Näiteks KEKi juhataja Heino Parve  oli tõrjuv algusest peale ja kui üldiselt mina kui  „loll 

loomaarst“ ehituse alal, sain tavaliselt kõikjalt heatahtlikku abi ja nõuannet, siis Heino Parve 

keeldus pidevalt igast abist. Seevastu MEKi mehed alates projekteerijatest  

Maaehitusprojektist  olid head suhtlejad. Need olid  insener Enno Trei,  Rakvere MEKi 

ülem Aksel Kukk, peainsener Lembit Mihhailov, meie objektile määratud töödejuhataja 

Martin Kuus  – kõik väga abivalmid, ja veel rääkimata oma rajooni majandite juhtidest. 

Nüüd, kapitalismi ajal, mõistan ka KEKi mehi – olime vaene riigiasutus, meilt polnud oodata 

boonust nagu seda võis saada kolhoosidelt!  MEK kui riiklik ettevõte pidi nagunii täitma 

riiklikke ülesandeid ja olema ka ettevaatlikum oma tegevuses (riigikontroll!). Seega  

ehitusleping  MEKiga. MEKi juhataja Aksel Kukk suri enne vetkompleksi valmissaamist, 

asendama jäi peainsener Mihhailov. (Hiljem asus sinna tööle Lembit Kaljuvee) 

 

Ametlike ehituslubade taotlemine, finantseerimise algus 

 
Küsimus, kust, millistest vahenditest, millal     

Veterinaarasutuste (põllumajandust teenindavate asutuste) kompleksi printsiibi 

kooskõlastamine oli toimunud juba 1967.a.  ja ka projekti ideekavandi kokkupanemine, 

töö edenes kuni 1969 

Siis tuli vaheaeg – (haigestus arhitekt Huik tuberkuloosi – teised projekti üle ei võtnud) 

Taaskäivitus tegutsemine - 1971-!972 –  siis tuli   nõusolekute ja kooskõlastuste hankimise 

ajastu alates rajoonist, edasi  ENSV Põllumajandusministeeriumi ehitusosakonnas, siis juba 

ENSV Riigi Plaanikomitee kõrgeima võimu kooskõlastus sm Paalma juures. Lõpuks edasi 

Moskvasse NSVL PM Ehitusvalitsuse kaudu NSVL Riigiplaani. (Omaette kirjeldused – T.P.) 
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Ehitamine,  etapid. 
 

Projekti ideekavandi monteerimisest  kompleksi vastuvõtmiseni – 

ehitusjärjekordade ajaline kulg (koos probleemide ja õnnetustega) 
 

Raha eraldamise otsus rajoonis 1971/72 talvel: 

Raha kompleksile riiklikest kapitaalmahutustest. 

Siis saatuse tahtel kerkis rahanõudlemisel meile konkurent – Ubja sovhoos, 

kus vajati sigalat! Kellele   anda 1972.a kapmahutuste vahendid: Kas Ubja 

sovhoosi sigala või vetkompleks? 
 

Oli tekkinud mitme aasta pikkune vahe selles pikas protseduuris, sest oli haigestunud 

arhitekt Huik, tuberkuloosi. Meie ehitusplaan jäi vaibeseisundisse, sest  Maaehitusprojektis 

võõrad ei tahtnud teise mehe tööd ära võtta, nii ootasime meiegi. 

Uus võimalus algas Maaehitusprojekti poolt  1971. Tervenenud arhitekt Huik oli  tagasi ja 

tegelemas meie ehituse projekti ideekavandiga, arvestades ka meie  ettepanekutega.   

Suhtlus ehituse nimel tuli  taas aktiveerida peainseneri tasemel. 1971 jõudsime  valminud 

projekti hindamise ja kinnitamiseni.  

Iga samm oli omaette ajakulu asjaajamise  bürokraatia tõttu, ega õieti mäletagi – nüüd 

kirjutamise ajal on juba 2006 Igatahes 1971.a. järgmiseks aastaks  riiklike ehitusrahade 

jaotamise ajal (oli vist 1971.a. sügis) olin peavetarstina kahevahel, kas küsida raha meile, 

st kompleksile LHTJ-le või siiski rajooni põllumajanduse  ehitusraha lasta määrata Ubja 

sovhoosi sigala ehituseks, sest sealsed sigalad olid väga halvas olukorras, sigade tervis 

vilets, hädad taevani  

Raske oli otsustada. 

Siis juhtus, et ühel Rakvere ATK spetsialistide koosolekul viibis ka EKP KK ehitusosakonna 

juhataja, noor tagasihoidlik mees, kes peale koosolekut tuli minu juurde ja kõnetas mind. Selle 

kõrge seltsimehega oli meil varem –vist sama 1971 varakevadel - olnud huvitav tööalane 

kohtumine – lahing piimafarmide pärast, kus olin jäänud võitjaks. ütleski  mulle vaikselt 

neljasilma vestluses vetkeskuse ehitamise kohta järgmist: „Riigi rahad tulevad ja lähevad. 

Neid saadakse sigalate ehituseks jälle. Aga veterinaarkeskuse ehituse huvides  on praegu 

paras aeg  tegutseda. Sellist olukorda, kus asi on teil küllalt kaugele korraldatud ja erilist 

vastuseisu ka ei ole, ei pruugi niipea jälle tulla. Põhimõtted on õiged. Soovitan: ajage asja 

kindlasti edasi!“ – 
See soovitus julgestuseks, saingi edasi tegutseda. Ja tänuväärt see soovitus oli.ning ehitus algas 

.– Ning mõne aasta pärast ehitati vetkeskus samadel põhimõtetel Pärnus. Olime loonud 

pretsedendi.  Esimese Eestis, ja esimese kogu NSVL-s. 

Aga maksumus üle miljoni rubla – olime sunnitud ehitama ka kogu Piira asulale 

kommunikatsioonid! Seda ENSV PM rahadest ei saanud teha – oli vaja NSVL Riigipanga 

raha. Tuli käia projektidega Moskvas taotlemas – ja saime. 

 

Ehitusraha taotlemine kui kriminull 
See on esimene vahepala: 

Nõuandeid oli üldse  mitmesuguseid. Olin ju avalikult ja häbenemata tunnistanud end ehituse 

asjus “lolliks loomaarstiks, kes on usaldatud  miljonilist objekti tellima”. Parimaid 

heatahtlikke õpetusi suvatses mulle jagada ENSV Riigiplaani ülem Paalma: “Edu 

saavutamise nimel hoiatan, et Teie ei tohi oma dokumentide kausta enda kätest üldse ära 

anda (lahti lasta)! Peate alustama ka Moskvas kohe kõige kõrgemast ülemusest I.I.-st ! 
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Tervitage minu poolt Eestist, ja Te saate kindlasti kokkuleppele! Kui aga annate mõnes 

osakonnas oma paberid käest, jäävad need kindlasti kuhugi pidama ja Te peate jääma 

lõpmatuseni ootama. Kui aga ülema allkiri - koos suunamisega, kellele - on Teie taotlusel 

peal, siis alamused kõik tegutsevad!” 

Täpselt nii ma toimisin, ja tulemused olid positiivsed. Ma ei kasutanud Moskvas oma kõrge  

kolleegi Fedko abi, kulgesin ise kaardi abil mööda Moskvat.   - Aga kõrgete ülemuste uste ees 

olid tollal daamid, mitte esimeses nooruses, eest kui ohvitseršajad, tagant kui generalšajad, ja 

võimukad – mitte tänapäevased beibed. Mööda neist ma pidin saama ja  – Nii see oli – aga 

Rakvere Vetkompleksi jaoks miljon rubla tuli nõukogude riigilaekast, nn riiklike 

kapitaalmahutuste realt 

(Tänapäeva EL mõistes olin kui projektikirjutaja-kirjaneitsi, kes Eestisse hankis NL 

raha 5.10.2015 märkus) 

 

Finantseerimine toimus eelarvestatud ehitusjärjekordade järgi:  
 

    I ehitusjärjekord -  peahoone  

 

   II ehitusjärjekord -  apteek ja garaażid  

 

       III ehitusjärjekord – alajaam, pumpla, katlamaja   rekonstrueerimine, 

haljastus 
 

 

1972.a. saigi ehitusraha lahti ja vastavalt lepingule algas ehitus. Terve hulk 

materjalidest kuulusid nn fondeeritud kaupade nimistusse, neist iga nimetuse koguse 

jaoks tuli fondid taodelda,  MEKi poolt transporditi kohale põhimaterjal. 

Fondide hankimine tuli teha iga ehitusjärjekorra jaoks, näiteks 1973.aastaks:  akende metall 

otsida! Edasi  akende klaas – klaasi fondi hange  oli suur,  Järvekandist tuli tuua. (tänu mu 

isiklikule tutvusele tehase tollase peatehnoloogi Valdek Tomsoniga -  lõigati seal meile 

vajalikud  suured pinnad valmis ja toodi kohale vastavas pakitult, nii oli paljude muude 

defitsiitsete materjalidega. Ausalt tunnistades – nii mõnelgi korral läks käiku riiklikule 

vetvõrgule eraldatud odav fondeeritud puhas piiritus. 

  

Peahoone nulltsükli ehitus algas. Pidulik oli nurgakivipanek oktoobris (fotod). See oli 

aeg, mil vanad traditsioonid ei olnud nõukaajal väga kiidetavad. Kuid olin oma nooruses 

näinud ja kaasa elanud pidulikele nurgakivipanekutele. Nii kogusime tavaks peetud 

dokumendid, käibel olevad rahatähed, ajalehe, kus sees ka meie ehituse kohta käiv jms. 

Veekindel nikkeltoru sai peahoone nurgas vundamendisse.  Nurgakivipanekust  võttis 

osa  ministeeriumi ja rajooni juhtivaid persoone, loomulikult kohal olnud ehitajad, 

kellele pakkusime pärast toiminguid  pealelõuna kohvi. – Meie nurgakivi paneku kohta 

räägiti, et olime loonud, õieti taastanud  hea tava ehituste alustamise juures. 

  

Kogu aasta toimusid projekti tehniliste lahenduste kooskõlastused, fondide otsingud olid 

koormavad ja samuti  hanked  

Ajaliselt:  

1973.aastal on peavetarsti kalender täis ehituse eelarve ja materjalide tellimuste tehnilisi 

termineid, ja suhtlemisi. 

Tegelikku tegevust korraldas MEK vastavalt oma võimalustele ja sõltuvalt  materjali ja tööjõu 

olemasolule.  Määratud järjekorrad olid dokumentide jaoks, need olid tähtsad  
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raamatupidamises  Selles asjas pidas Zoja Puusik raamatupidajana suure täpsusega 

korda, mis kajastub vastuvõtu dokumentides järjekordade maksumuses. 

 

Kalendrist: 

1973 aastal: 18.01 – Vildakule limiidi jäägid; 

7.02 – projektid Tallinnast ära tuua 

20.02 graafik MEKis , elekter 

6.03 Trei juurde kab 104 MEProjektis 

22.03 ehitusmaterjal tellida tel.43828 

2.04 MRK Pullissaar telli 1974 soojus  

Veel 1973: 

5.04 sm Trei – akende metalli joonised! 

18.04 Tallinnast küsida  rahad, Trei – eelarve ja akna metall, talad, plaadid, raudbetoon  

24.04 ehitajate juures Piiral 

12.05 MRK ehituse jaoks energia; fondid, tsisternid, lift 

29.05 M Kuus – aknad 

6.06 Tallinnas Trei juures ja Eh. Valitsusess – jälle raha  

11.06 MEKis raamatupidamises jne 

 Oktoober pea iga päev MEKis tööplaanid, sh bülletäänid jne,  projektid läbi vaadata, 

pumbad hankida jms 

28.10 – 2HB BM 2 pumpa mootor 10 kw,1500 pööret/minutis, otsaäärisega - Tartust 

Oktoobris algas ka korduv suhtlus Maia Lauluga – sisekujundusplaanid üle ARsi 

13.12 Pump Tartust 

26.11 M. Laul ja Šurtskova; elektrijõujaamad 

ja 31.12 – Limiidi jäägid Streimannile 

Jne 

1974 –MEKi allettevõtjad-kommunikatsioonide ehitajad tegutsesid; viimastega tekkisid 

pidevalt ka materjalide probleemid, kuigi ehitus oli plaaniline ja oleks pidanud olema 

fondidega kaetud. Tellijale oli see kurnav.  

MEK töödejuhataja Kuusi juhtimisel oli kogu aeg platsil töös – tema üle polnud kurta. 

 

1975 oli ka tegelik  väliskujunduse viimistluse aeg.    

Hea tutvus kunstnik Elgi Reemetsaga oli toonud  ka tutvuse  Valve Pormeistriga, kes siis 

oli just saanud kuulsaks Jäneda koolimaja projektiga. Tema soovitas pilastrid (pilaster on siis 

samba moodi kujunduselement selle maja juures) reljeefsemaks muuta valge krohviga, selle 

kõrvale aknaalused säravhalliks teha.  – Pilastrite jaoks pidin siis hankima valge tsemendi  

(jaotus!) ja liiv pidi olema puhas, selle Piusalt pärineva pestud klaasiliiva saime osta 

Järvakandi klaasivabrikust, kus töötas peainsenerina mu psühholoogiõpingute kursusekaaslane 

Valdek Tomson. Kasuks tuli meie oma asutuse veoauto, mõnigi asi sai aetud kergemini. 

Aga säravhalli jaoks oli retseptis antratsiit... Seda oli Eestisse toonud ainult Tartu 

Riikliku Ülikooli majandusosakond kui eriti puhta kütuse linna sees põletamiseks. Mis teha 

– mõned tutvused ja saingi loa selle ostmiseks mingis koguses. Igatahes Zoja maksis, Koos 

Väino Pilliga käisin ära toomas meie veoautoga. Mäletan, et raske töö oli laadida kõrgesse 

autosse – kuidas seda kaaluti ei mäleta, ja kas üldse... 

 

1974 -  olid saanud valmis garaaž-apteek,   alajaam, veetrassid MRK-st ja 

kanalisatsiooni trassid koos ülepumplaga.   
See reovee ülepumpla oli paikkonna heaks tehtud töö, ainult veterinaaride sildi all, suure 

vaevaga hangitud automaatikaseadmetega ning selle ekspluateerimine osutus väga tülikaks. 

Nimelt juhtus nii troppe torudesse (analoogia Tamsalu vatipükste looga) kui ka automaatika 
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seiskumist ülemäärase niiskuse tõttu. Oli küll hooldaja, aga kui see mees Tõrmast jooma 

hakkas, polnud jälle äravoolu. Kuni lõpuks Valdar Parve võttis “torujüri” ülesanded enda 

peale, käis ka pühapäeviti vaatamas, kas jälle pole avariid.  

 

MRK katlamaja rekonstrueerimine oli kanalisatsiooni kõrval teine paikkonna 

hüvanguks tellitav ja tehtav ehitustöö, mis langes raske koormana LHTJaama kaela. 

Teist teed sooja saamiseks ei olnud  Kes rekonstrueeris katlamaja, ei mäleta, pumpasid ja 

tsisterne ja mootoreid pidime hankima LHTJ kaudu. Juba 1973 algasid hanked, 1974 käis 

ehitus.. 

 

Siis juhtus katlamajas  põleng, kui selle sisetöödki olid juba pea valmis.  Kui palju ära 

põles – raske öelda, kahjude maksmist ka ei mäleta, aga korda tuli teha ja panna tööle. Aga 

tahmunud nõgised seinad juhivad elektrit, seetõttu tahma seintele ju ei tohtinud jätta, ka kõik 

seinad ja seadmed tulid pesta kemikaalidega. Selleks andis suurt tehnilist abi Vohnja kolhoos, 

esimees Tiinas. Meie oma DYK varustas surveveega + lisandid. Käima katlamaja läks, uuesti 

ei põlenud. 

 

 

Sisetööd 
Kunstikombinaat ARS, peakunstnik Maimu Plees 

Autorid:  

sisekujundus –  disainer Maia Laul,  ,  

Nõustajad  Elgi Reemets, Valve Pormeister 
Freskod – autor ja teostaja Eva Jänes,   

monumentalakunsti idee - Feliks Nõmmsalu 
Mööbel valmistatud Ed. Vilde-nim  kolhoosi puidutsehhis esimees Erich Erilti nõusolekul 

ja toel 

Vaasid ja kohvinõud - ARSilt 

 
Sisekujunduse tellisime kunstikombinaat ARSist, kus peakunstnikuks oli Maimu Plees. 

Meie sisekujundajaks sai disainer Maia Laul, kelle tööst kõige ilmekamaks ja  siiani kestvaks 

märgiks on saali mööbel. Ka trepid ja käsipuud majas on tema jooniste järele, ning mööbli 

paigaldus ruumides. Palju on muudetud. – Kõigi kunstnikega olid kogu meie personalil väga 

head suhted, olime sõbrad. 

Mööblit on tellitud kabinettidesse peamiselt Standardist, kuid originaalesemed on valmistatud 

Ed. Vilede-nim kolhoosis puidutsehhis. Ka seal juhtus ebaõnne – esimesed saalilaudade 

plaadid koorusid, lakikiht lõi lahti. Kolhoos oli lahke (esimees Erich Erilt) ja need tehti lihtsalt 

uued. – Oma kogemustest tean, et Piira saali toolid on füsioloogilise sobimise poolest parimad 

tervisele, kannatavad istuda mitu tundi kui vaja.  

Sisetöödest oli veel vaja hulk kappe ja muud paljudesse ruumidesse, panna paika veevarustus 

kuhu vaja. Iga asutuse juhataja tegi ka ise disaineriga koostööd, nii see siis sai nagu mõnigi asi 

veel siiani on püsinud. 

Sisetööde tegemise aeg oli 1975 ja kestis kuni avamiseni veebruar 1976. 

 

Kunst  kujunduses 

 
Kord 1974 aastal olin mingil vabariiklikul koosolekul.  Tagasi sõitsin tollase Rakvere 

metsamajandi asedirektori Feliks Nõmmsalu autoga. Sõitsime Rakverre jõudes mööda ka 

meie pooleliolevast ehitusest, Piiralt. Just Feliks Nõmmsalu avaldas siis  arvamust, et 

sellise väärika hoone juurde sobiks ka monumentaalkunst.   Mõte hakkas sealt  hargnema: 
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esimene idee:oli, et ehk üks vägev (väge täis? Rakvere moodi) pulli kuju, või muu loom, 

näiteks pilkupüüdev hobuse kuju maja ette. – 

 Rääkisime teemast Elgi Reemetsa peres, ja seal tuli teine mõte: Valve Pormeistri diplomand 

Kunstiakadeemias Eva Jänes pidi olema andekas kunstnik, kes on õppinud freskode 

maalimist. Ja et kunst fresko näol olekes küll väärikas ja austatav -  Niikuinii seni vähe 

viljeldud kunstiliik Eestis. Kena. Palusimegi Eva Jänese Rakverre meie saali vaatama. Siis  

Rägavere 2 vana veterinaarkliiniku vastuvõturuumis panime tellimuse kokku: kõigi 

LHTJaama tollaste loomaarstide ühisel nõul leidsime, et freskode  teemaks  võiks olla 

loodus. Mis ja kuidas – oleks kunstniku asi.  

Ei läinud väga kaua, Eva Jänes teatas, et tuleb kavandeid näitama. Mul isiklikult oli neist alul 

veidi raske arugi saada – tundus väga abstraktne.  Kuid see oli kolleeg Ada Lauri, kes tabas 

kiiresti tuuma, mida seal miski tähendab: et on 1) liigirohkus ja viljakus nii taimede kui 

loomade poolt, et 2) on inimese teod maleruudustiku perspektiivi näol ja 3) elu lühiduse 

sümbolina  liblikad kui tiivulised (äraminejad). 

 

 

 

Vahelugemiseks: 
Huvitav, mida ma mõtlesin, kui freskode tellimuse tegin: kust maksta? Milliselt artiklilt? 

Meil oli küll sisekujunduse ja sisustuse raha, aga sellel olid oma otstarbed. Kuidagi tormiselt 

sai tellitud, aga – oli viimane ehituse aasta,  mis enam - Eval tuligi tööle hakata. Seinad siin ju 

suured ja freskode teostuseks valitud vana õilis tehnoloogia – iga päev oli võimalik värskele 

krohvile ära kanda puhtalt ainult umbes ühe ruutmeetri jagu pinda.  Pind pidi olema värske ja 

sile. – Huvitav, et MEK oli kummaliselt nõus tooma Piirale kohale oma parima krohvija 

Elfriede Haabi, igal hommikul enne muid töid, Evale ette valmistama saali freskode jaoks 

selle ühe värske ja sileda ruutmeetri! Meister Haab tegi seda. Tulemust võib vaadata ka täna – 

ühetasane sein siiani. – Aga kunstnikul oli vaja rohkemgi abi, ja selleks tuli meil võtta tööle 

Helle Tõnisson, vormistatud sanitarina, kellega koos nad siis tegutsesid siin – Helle ametlik 

koht oli vetspetsialisti koht, tema  töö, arvan, et tegi ära vetjaoskonna vetvelsker  Hilja Vahur.   

Tegelikult - 

mis teistelgi veterinaaridel – Ada Lauril, Aino Toomel, Kaja Katmannil, kadunud Guido 

Ojamaal  - muud üle jäi, kui kogu LHTJaama töö ära teha! Sest peavetarsti ja 

juhatajana pidin ju uitama kogu aeg ehitajate juures, käima varustusretkedel, 

dokumente vormistamas ja üldse ka mitmesugustel valetamiste ja muidu luiskamiste 

reididel,  töö ehitusel pidi pidevalt kestma – vaesusele vaatamata. Ehitajatega sujus 

suhtlemine hästi. (Arvan, mind on aidanud alates 1970.aastast mitmekülgses töös see, et 

olin lõpetanud TRÜ psühholoogia osakonna, esimese lennu diplomiga. Töö 

motiveerimine on kindlasti õpitav) 
Nii said freskod 1975. sügiseks valmis.  

Aga oh häda! 

 Enne kui me sisse kolida jõudsime – selle 1975 sügisel – käis “objektil” põllumajanduse 

aseminister Aava. Siis käiski pauk: „Mida see Parve on endale lubanud – milleks 

veterinaarasutusele selline luksus? Parve on kuritarvitanud oma ametiseisundit ja tal 

tuleb see freskode töö endal kinni maksta“. 

Olin ausalt öeldes väga löödud, sest maksumus kujunes kunstikombinaadi hindades väga 

kõrgeks, mäletan, et 98 tuhat rubla. Mu oma perekonna uus (1964 valminud) maja maksis 

ametlike dokumentide alusel  118 tuhat rubla, järelikult – kuna maja oli minu nimel, kuigi 

abikaasa Valdar Parve kirjutatud raamatute honoraride eest põhiliselt ju ehitatud – siis 

umbestäpselt, tuleks mul oma maja nende freskode eest maksmiseks maha müüa. Et mitte 

vangi minna! - Ega ma abikaasale Valdarile ei julgenud ähvardusest üldse rääkidagi. Piinlesin, 
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kuni läksin Vilde kolhoosi, esimehe Erich Erilti kui jõuka majandi juhi juurde nõu 

küsima. Ta kuulas mu ära ja ütles: ”Meil läheb Teid kui loomaarsti veel vaja, me ei lase 

Teid vangi küll panna. Vaadake, mis te ise saate teha, ja ärge enam muretsege, meie 

aitame, kui on  vaja.” 

Siis oli raamatupidaja Zoja Puusiku abi kulda väärt. Ta vaatas läbi kõik eelarve artiklid ja 

leidis nii kujunduse kui haljastuse realt veidi võimalusi – haljastuse  eelarve andis venitada, 

Luua Puukooli haljastusagronoomi Ene Ilvese projekti ja istikud maksime ära, muid 

haljastustöid tuli asuda ise tegema, et tasuda siis freskode eest. Kuidas Zoja arved õigesse 

kohta sättis, ma ei tea siiani, kuid mu tütar ütles mulle hiljem: “Sa pead tädi Zojale tänulik 

olema, ta on päästnud sind vangi minekust!” – Oligi tõsi. Sest küllap selliseid rahalisi 

operatsioone oleks võidud  tunnistada ka raha mittesihipäraseks kasutamiseks, olime ju 

finantseeritud riiklikest kapitaalmahutustest, seda ka veel  Moskva loal. 

 

Haljastus 
Haljastus oli projektis ette nähtud. Kokkulepe oli, et kuna Piira kompleks paikneb endise 

akadeemik Neffile kuulunud  Piira mõisa pargi servas, siis tuleb haljastus selle pargi 

olemasoleva osaga sobitada. Kas see päriselt on nii, ma pole asjatundja. 

Ametlik projekt on tellitud Luua Puukoolist, autoriks soovitati kunstnike poolt  

haljastusagronoom Ene Ilves. 
Kuna haljastusrahadest tuli tasuda ka freskode eest, siis osa tegelikku füüsilist tööd tuli ära 

teha oma rahval. Üks peamine tegija oli labori vetarst-seroloog (mu oma mees) Valdar Parve. 

Tema hooleks jäigi sellega tegeleda, kui perenaine (nii oli kombeks kaastöötajatel mind 

nimetada) liikus mujal tööl ja polnud aega. Ta sai äärekivide paigaldamise juures veel 

jalatrauma, mis muutus põletikuks ja oleks peagu tema hinge viinud. Kuni kirurgid lõpuks õige 

ravi leidsid, mis just neid mikroobe tapsid, mis vigastatud jalas põletiku põhjustasid (isegi 

soolalahus oli vahepeal ainus talutav vahend –  üpris õudne üleelamine perekonnale, ka 

Rakvere haigla arstidele)  - Istikud said kõik projekti kohaselt paika, alul erilist pargiefekti veel 

pole, kuid on esile tõstetud hoone arhitektuurne mõju. Ja Neffi pargi juurde kuulund allee, mis 

jäi meie territooriumile, on säilitatud muutusteta – see oli kujundajate nõue. 

 

Mõned sissekanded LHTJaama juhataja 1975.aasta kalendrist: 
Hankida: elektrikilbid. Masuudikoguja. Elektromagnetilised ventiilid MRK-st  

Tellida ja paigaldada elekter masuudihoidlale. 

Projekti peainseneri Enno Treiga kooskõlastada, mida vaja tellijal ära teha: 

1.katlamaja eelarve täpsustus,  

2. elektri eelarve, teha 

3. keedukatlad, hankida 

4. eelarvestada trasside tee ületamine,  

5. autorijärelvalve kaustatööd korrastada 

6. Panka : tööde eest maksmise artiklite vahetamise nõusolek taotleda ja tellijalt-

projekteerijalt paluda  kiri täiendava eelarve kohta 

7 Saali rippkardin  hankida (mis jäigi tegemata, ja keegi ei märganud!) 

8. Hankida lambid: 289 M – 100 tk, 38w – 50 tk, 300 w – 80 tk, prožektorid 

    päevavalguslambid –  

9. Valgustid kooskõlastada Landbergiga elektrilevis! 

10. Side paigaldada – kooskõlastada aeg 

11. Gaas kohale toimetada 

12. Hankida plaate 75x90 – 50x50  2800 tk 

13. Elektrikilbi kapid (kuhu ja kui suured!) 
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14. 30.dets. 1975 on vastuvõtukomisjon! – Akteeritud kompleksi 

valmissaamine!!! 
1976 jaanuar-veebruar  kolimine,  

1976 veebruar – avamine 20.02.76 

 

Rakvere Rajooni Veterinaarkeskuse kasutamisest ja  kasust 
                 

Arutlus omaette esialgsetest muljetest, ka hilisemast: 

 

Kogu hoone sotsiaalsest mõjust ja tähtsusest 

(veterinaarsed aspektid jätan järeltulijate analüüsida) 

  

Saan rääkida esimesest kümnest aastast, kui töötasin uutes ruumides. 

Loomulikult oli tööruume endistega raske võrrelda, erinevus oli suur. Tuli 

omainimestelgi harjuda.   

Kuid selgelt oli märgata veterinaarkeskuse ja kogu veterinaarteema maine 

tõusu. Seda ei mõõdetud, nagu nüüd on kombeks, kuid seda võis tunda läbi naha: 

suheldes nendega, kes vajasid meie tööd, meie ruume kasutasid jms 

Paljud põllumajandusega, ja mitte ainult põllumajandusega seotud erialade 

spetsialistid tellisid võimalust veterinaarkeskuse saalis oma koosolekuid, 

konverentse ja seminare pidada. Neid oli tihti. 

Suurematest kogunemistest on nimetada loomulikult mitmeid veterinaaride 

seminare, kaasa arvatud üleliiduline laboridirektorite mitmepäevane seminar, siis 

Eesti Looduskaitse Seltsi aastakoosolekud, pediaatrite üleriigilist seminari, ja 

teiste erialade suuremaid kogunemisi. Saal oma 70 kohaga polnud suur, kuid 

töötada oli küllalt sobiv, ka kohvijoomine oli võimalik. – Kui alul oli väike hirm 

freskode mõju suhtes, siis peatselt oli selge, et need mõjusid ruumis meeleolu 

tasakaalustavalt ja üldse soodsalt mõtlemisele. – Piiral olid rajooni veterinaarid 

kui majarahvas, kellega arvestati, kui majaomanikega, see tuli igapäevasele tööle 

kasuks.  

Kehtis rahulolutunne 

Saali üheks kasutajaks oli aastaid Rakvere Kirjandusklubi, selle kaudu 

toimusid tutvumised tuntud vaimuinimestega, kui oli nende  osavõtt toimuvatest 

sündmustest.  

 

Olulist osa etendas veterinaarkeskuse saal kui kogunemiskoht roheliselt 

mõtlevatele loodusesõpradele,   Eesti iseseisvuse  eest võitlejatele ning 

keskkonnakaitsjatele fosforiidisõja ajal soodsa kogunemiskohana, kus 

esinejateks tuntud kirjanikud ja kunstnikud -  Arvo Valton, Mats Traat, Ott 

Kool jt . - Eva Jänese freskod soodustasid õiget  mõtlemist – seda tunnustati. 

 

Hea mälestus on jäänud  ühest suvisest laupäevast, kui keskuse saalis oli 

lilleseade  näitus Rakvere aiandusseltsi poolt – palju kauneid roose ja muid 

kauneid lilli, kõik lauad täis. – Reedel oli lõppenud üleliiduline 
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veterinaarbakterioloogide kõrgetasemeline seminar. Gruusia esindaja ei saanud 

reedel lahkuda, kuna tema lennuk väljus alles laupäeva õhtul, ta jäi ööbima majja 

ja kuna oli hea muusik, mängis meie klaveril – saateks lillenäitusele… klassikat.  
 

 

Lühidalt – ka probleemidest, õnnetustest ja lahingutestki: 

Enne algust - 
1972 Kas Ubja sigala või  vetkeskus? Rajooni juhtkonnal valik tuli teha ... kellele 

valitsuse raha anda? – Siis aitas EKP  instruktor Lepik oma ainsa soovitava lausega: 

„Projekt on valmis. – See on ainulaadne ehitus. Sigalaid ehitatakse igal aastal. Selliseid 

hooneid sajandis ehk kord.“  See andis jõudu võidelda. 

 

Tulekahjud 1975 – süttis elektrikaabel veterinaarbloki kabinettide ja koridori põrandal, 

viimistluse ajal. Vahetada tuli just pandud uus põrandakate; 

1975 – süttis katlamaja (mille rekonstrueerimise tellijaks oli samuti Rakvere Raj, LHTJ), 

tagajärg: seinad kattusid tahmaga, mis tuli maha pesta, vastasel juhul söekiht oleks hakanud 

elektrit juhtima ja ohustanud sellega kogu tööd katlamajas.  

1976 jaanuar  – Ed. Vilde kolhoosi puidumeistrid tegid disainer Maia Laulu kavandite järele 

saalimööblit, laudade lakikiht koorus lahti ja kolhoos osutas vastutulelikkust ning valmistas 

uued lauaplaadid. 

Suurt kahju põhjustanud põleng oli juba hiljem,1988, kui kliinikubloki katuseremontijad 

kuumutasid pigitünni, mille olid viinud külgtiiva katusele, kus see küttes plahvatas ja süttis. 

Tuletõrjujate vea tõttu purunesid saaliaknad ja rängalt said kahju väärtuslikud freskod, mis on 

siiani restaureerimise ootel 

Kõige kurjem lugu oli ikkagi see, mida olen ka eespool maininud: 

1976 – aseminister ehituse alal Aava avastas freskode  suure maksumuse (see sai makstud 

1975 lõpul ARSile) Küsimus aseministrilt,  et kes ja millest maksab freskode eest? Maksumus  

oli üle 90 tuhande rubla  (minu oma isikliku maja  kogu maksumus  registris oli 118 tuhat, ja 

oht ähvardas, et tuleb mul endal kinni maksta, kuna olin ületanud võimupiire. Abikaasale 

kõnelda ei julgenud, meie Vallikraavi t. maja ehitusraha oli ju tema raamatute honorari eest 

ehitatud, kuid  minu nimel ) – fin. Lõpuks pargi arvelt, pea 50 tuhat, sisetööde ja sisustuse 

arvelt,  park tuli teha  oma jõududega,  Luua puukoolist oli Ene Ilvese projekt Neffi pargile 

ja istikud – käsitöö tegime ise, oma rahvaga. Eestvedaja oli Valdar Parve. Oli ka 

protestijaid, aga – tehtud sai. 
 

Veterinaarkeskus valmis 1975, vastu võetud komisjoni poolt 30.dets.  

Sisustamine ja asutuste ülekolimine toimus 1976 jaanuaris, lõpetatud veebruaris piduliku 

koosolekuga 20.vebruaril. 

 

 

Taimi Parve 
25.01.2008 
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Suur ränd Rakverest  Piirale - 

                                 Veterinaarkompleksi 
Selle tegi kaasa ja elas üle rahvas viiest asutusest järgmises koosseisus: 
 

1976 olid esimestena kohal: 

Tellijana Rakvere Rajooni Loomade Haiguste Tõrje Jaam,  

Juhataja, rajooni peavetarst Taimi Parve  

Raamatupidaja Zoja Puusik. 

Ehituse ajal tegeliku    veterinaartöö korraldajad ja tegijad: 

Peaepisotoloog Ada Lauri,  

Vanemvetarst-günekoloog Aino Toome,  

Vanemvetarst veterinaar-sanitaaria alal Kaja Katmann, 

Episotoloog Hilja Vahur  

Rakvere vetjsk. juhatajana Guido Ojamaa, kliinikus 

Sanitarid  Meeri Veismann, Helle Tõnisson  

Desoauto juht Väino Pill ja sanitar  

 

 

Veterinaarapteegi töötajad 

 

Juhataja loomaarst Eha Rannar 

Raamatupidaja Astra Uukkivi 

Fassija Benita Tinnuri 

Laotööline Endla Reakainen 

 

Rakvere Rajooni Seemnekontrolli labor/inspektsioon  

(Taimetoidu Inspektsioon) 

Juhataja Heino Kõrgesaar 

Agronoom Ilmi Dmitrenko 

Vanem-laborant Liivi Andrespok 

Laborant Õie Subatšjus 

Laborant Ene Luht 

Laborant Laine Kivirand 

Laborant Evi Inno 

Metoodik Raissa Peil 
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1976.a.  Rakvere  R/V Veterinaarlaboratooriumi töötajad,  

kes tulid Piirale üle vanast laborist Uueaialt: 

 

Bakterioloogia osakond 

1. Maie Ratnik 

2. Helmi Metsala 

3. Reet Mikker 

4. Maive Vaher 

Hematoloogia osakond 

1. Valdar Parve 

2. Asta Unt 

3. Milvi Puusik 

4. Maie Truupõld 

Seroloogia osakond 

1. Abel Haidak 

2. Aliide Kuningas 

Keemia osakond 

1. Aleksandra Õis 

2. Elle Riimanson 

3. Liina Männik 

Raamatupidajana 

1. Meida Paluoja 

 

Staažikad töötajad laboris  aastatel 1976 – 2006.  

1. Harri Peil 

2. Eerik-Ülo Niin 

3. Ene Niin 

4. Helle Tõnisson 

5. Svetlana Bartasevitš 

6. Vaike Talsen 

7. Aino Prual 

8. Arvi Rootsmaa 

9. Maarika Koppel 

10. Anne Sild 

11. Tiiu Raudsepp 

12. Kai Rohumäe 

13. Helve Prual 
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Tagantjärele  

mõeldes tahtsin kaua aega tunnistada   enda kiituseks seda  ruumidega laiutamist.  

Ometi praegu, aastakümned hiljem – kes teab?  Oleks võinud väiksem olla!!!  

Sest nüüd, vabas ja iseseisvas Eestis, on olud teised, riik ja kolleegid on pidanud  

müüma  või üürima välja üpris suure osa kogu kompleksi  ruumidest nii 

organisatsioonidele kui ettevõtetele. Kuna kujundus on hoones paindlik, siis tööd 

see  ilmselt ei takista  ja toime tullakse. Tegeliku töö maht on ju  ka palju 

väiksem, loomi mitu korda vähem, kogu põllumajandus teistssugune, loomade 

arv ju palju väiksem. .Mis tehtud see tehtud – loodame et ei lammutata nagu on 

plaanis Karla Katedraaliga Tallinnas. 

 

Suurem oht tekkis 2007 sügis, kui põllumajandusministeeriumi kokkutingimused 

vajasid koondamisi, mis viis ohuni, et Jõhvi või üldse Ida-Viru saab 

laborivõimsused enda kätte (regionaalpoliitika!!!) ning rakvere elujõuline, 

atesteeritud heatasemeline labor suletakse?! 

 

Tänu majandusmeeste ja maavalitsuse üksmeelsele toetusele jäi labor alles, kuid 

vähendatud koosseisuga. – Kauaks – ei tea, aga kindel on see, et häid 

laboriruume peaks küll saama tootmispinnana kasutada ikkagi põllumajanduse 

hüvanguks – milliste laboritöödega saaks head teha – tuleb mõelda ja aru pidada. 

On palju asju siin ilmas, mida teh on kasulik. 
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Rakvere Veterinaarkompleks Piiral 

 

 

 

 

             Ehitus 1964-1976 

 

 

 
Projekteerimise ja ehitamise käik sügava stagnaaja   tingimustes. 

Ajaloolise ülevaade. 

 

Taimi Parve,  
Rakvere rajooni peavetarst aastail 1955-1986 
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                                                                                            25.01.2008 



LISA 9 
 
From: Taimi Parve [mailto:taimi160@yahoo.com]  
Sent: Friday, March 24, 2017 12:14 PM 
To: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 
Subject: [VÄLJAST] Rakvere Rajooni veterinaarasutuste komplks 

 

Tere, lugupeetav pr. Triin Talk! 
 
Teie viimases tänuväärselt positiivses kirjas lubatud märtsikuu aega kasutades 
saadan mõned andmed ja meenutused. Ehk leiab miski Teie poolt asjaolude 
täpsustamise huvides kasutamist. Teadmiseks siiski. Kogunes 4 lugu. 
 
Veel isiklikult soovin Teile kõike head ja parimat - olete olnud väga heatahtlik ja 
kannatlik! Tänuks  lausun perekonna igivana loitsu, millest paremat polegi: 
Käed Teil kergeks, silmad selgeks, iga pikaks, au kõrgeks!  
Uue aja oma soov: meeled helgeks!  
Austusega - jääb Parve Taimi 
kirjaviis selline Lõuna-Eesti päritolu tõttu, aga Virumaa identiteediga 
 
Nii ma veel suutsin koguda sõnumiks: 
1. Suhtlesin Vinni Vallavanemaga haljastuse kohta. Vallavanem hr. Võrno vastas 
meilis, et maa on erastatud ja vallal ei ole ka vana Neffi pargi suhtes plaane, vald 
saab sekkuda vaid uusehituste puhul eravalduste asjusse. Arvab, et ei tule neid. 
Isiklikult arvan, et haljasalale hooneid rajama ei peaks, muus  tuleb loota Piira küla 
elanike heakorra kavadele (ehk "Teeme ära!" ajal ja koostöös midagi... - et ei häviks 
puistu)  
2. Palun siiralt ja avalikult vabandust, et ma pole oma meenutustes kirjutanud  
arhitekt  Arvi Aasmaa suurest tööst Piiral! - Ometi  oli paljugi suhtlemist. Mälu viga. 
Aga allkirjad paberil käisid Eesti Maaehitusprojekti ülemuste kaudu (kes olid küll 
heatahtlikud kõik). 
 
 
  3. Piira veterinaarkompleksi maksumusest. 
 
Rakvere rajooni Veterinaarasutuste kompleksi  
riikliku vastuvõtukomisjoni aktis 30.12. 1975.a.  
on kirjas raamatupidamise dokumendi alusel hoonestu kohta: 
 
Täielik eelarveline maksumus 484.80 tuhat rubla, 
Tegelikud kulud 474.8 tuhat rubla . 
      
Need summad on välja makstud  Rakvere Rajooni LHTJaama raamatupidamise 
poolt  selle eest, mis jäi LHTJ bilanssi.  
 
- Ehituse käigus rajatud väliskommunikatsioonid antud vastavate NL ajastu asutuste 
arvele. 
Rakvere rajooni Veterinaarasutuste kompleksi projekteerimiseks ja 
ehitamiseks oli eelarvestamisel planeeritud üle ühe  miljoni rubla, 



1972.a.  Täpset eelarvesummat ei mäleta, kuid kuna ENSV riigipank ei saanud 
finantseerida üle-miljoni rublaseid taotlusi, tuli pöörduda NSVL Riigipanka.  
Ehituse kogumaksumuse viis suureks väliskommunikatsioonide ehitamine Vinni valla 
Piira küla ühendamiseks Rakvere linna võrkudega ja kohaliku keskküttekatlamaja 
täielik rekonstrueerimine. 
Piira kompleksi ENSV-s lubatud kulunormi ületanud  rahataotlusega käisin isiklikult 
Moskvas NSVL Riigipangas, kust sain positiivse otsuse finantseerimiseks: projekt ja 
eelarve tunnistati heaks. 
Täiendavad märkmed teinud Taimi Parve 
20.03.2017 
 
 
----------------------------------- 
4.  Rakvere Rajooni Veterinaarkeskuse kasutamisest ja  kasust, 
           tema sotsiaalsest mõjust ja tähtsusest  
 
Vetarstide kutseeetika loeng-essee  käsikirja  juures  on esitatud 
(sotsiaalpsühholoogiline)      koondarvamus: 
 
                              Taimi Parve. 
arvamus kooskõlastatud Piiral, vetkeskuses samal ajal töötanud ja ka kogu 
ehitustegevuse ajal  - eduka põhitöö kõrvalt - nõu ja jõuga osalenud kolleegide, 
veterinaararstide Ada Lauri, Aino Toome ja Kaja Katmanniga:  
            
Saan esitada teavet  esimese kümne aasta - 1976-1986 -  kohta kogemuste alusel 
kui  TRÜ 1970.a.  diplomiga psühholoog, Rakvere rajooni peavetarstina töötanud 30 
astat:  1955-1986.     
Veterinaarsed aspektid uuel ajastul jäävad järeltulijate analüüsida, kuna 
veterinaartöö arhiiv endise Rakvere rajooni kohta kui võrdlusmaterjal on 1992 
hävitatud. 
 
Arvamus (vanas kaustas): 
 
"Loomulikult oli tööruume endistega raske võrrelda, erinevus oli suur. Tuli 
omainimestel harjuda uute võimalustega.   
Kuid selgelt oli märgata veterinaarkeskuse ja kogu veterinaarteema maine tõusu. 
Seda ei mõõdetud,  kuid seda võis tunda läbi naha, st emotsionaalselt, tavaliselt 
sellest avalikult kõnelemata. Töö laabus. 
Paljud põllumajandusega,  ja mitte ainult põllumajandusega, seotud erialade 
spetsialistid tellisid võimalust just veterinaarkeskuse saalis oma koosolekuid, 
seminare ja konverentse  pidada.  
Ka näitusi, näiteks lillenäitused, keskuse saalis olid hinnatud (eriti, kui lisandus elav 
(klaveri)muusika. 
Suurematest kogunemistest on nimetada loomulikult mitmeid veterinaaride seminare, 
kaasa arvatud üleliiduline laboridirektorite mitmepäevane seminar, siis Eesti 
Looduskaitse Seltsi aastakoosolekud, pediaatrite üleriigilist seminari, ja teistegi 
erialade suuremaid kogunemisi. Saal oma 70 lauakohaga polnud suur, kuid töötada 
oli küllalt sobiv, ka kohvijoomine oli võimalik. Vajadusel mahtus tööle 100 osavõtjat. 
Saali üheks kasutajaks oli aastaid Rakvere Kirjandusklubi, selle kaudu tutvused 
tuntud vaimuinimestega,  nende  osavõtt toimuvatest sündmustest.  



Olulist osa etendas vetkeskuse saal kui kogunemiskoht roheliselt mõtlevatele Eesti 
iseseivuse  eest võitlejatele ja keskkonnakaitsjatele fosforiidisõja ajal, esinejateks 
näiteks Arvo Valton, Mats Traat, Ott Kool jt . 
Eva Jänese freskodelt õhkuv rikkalik loodus, kõrvuti inimtegevus ja kunst  -  see 
soodustas/soodustab loovalt õiget mõtlemist." 
 



MUINSUSKAITSE NÕUKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2017 

Väljavõte 

Tallinn,          02. veebruar 2017 

Kultuuriministeerium 

Algus kell 14:00, lõpp kell 16:45 

 

Osalejad: Lilian Hansar, Riin Alatalu, Jaak Huimerind, Maris Mändel, Tiit Oidjärv, Peep 

Pillak, Anton Pärn, Toomas Tamla. 

Puudusid: Priidu Pärna, Urve Sinijärv, Viljar Vissel, Elari Udam. 

Juurde kutsutud: Tarvi Sits, Merle Põld (Kultuuriministeerium); Siim Raie, Triin Talk, Madle 

Lippus (Muinsuskaitseamet);  Ave Paulus (Keskkonnaamet), Peep Varju (Pällo talu omanik);   

Kaido-Allan Lainurm (Polli Mõis OÜ) 

Koosolekut juhatas: Lilian Hansar, esimees 

Protokollis: Carolin Pihlap (Muinsuskaitseamet) 

 

1. Kultuurimälestiseks tunnistamise ettepanekud 

1.1 Piira veterinaarravila administratiivhoone 

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk tutvustas Piira veterinaarravila 

administratiivhoone kaitse alla võtmise ettepanekut.  

1976. aastal valminud hoone esindab Nõukogude-aegset modernistlikku arhitektuuri, mille 

terviklikult säilinud sisekujundusega näiteid on mälestistena kaitse all seni vaid üksikud. 

Hoone kaitse alla võtmise ettepaneku tegi 08.05.2015. a Taimi Parve, kes oli olnud Rakvere 

Rajooni peaveterinaararstina hoone ehitamise tellija. XX sajandi arhitektuuri kaardistamise 

projekti ekspertkomisjon tegi samuti ettepaneku tulevikus Piira veterinaarravila kohta 

eksperdihinnang tellida, kuid esialgu jäi see ettepanek ootele koos paljude teiste võimalike 

perspektiivsete mälestisekandidaatidega. Muinsuskaitseamet tellis eksperdihinnangu hoone 

arhitektuuriajaloolise väärtuse ja mälestise tunnustele vastavuse kohta 2016. aastal 

arhitektuuriajaloolaselt Karen Jagodinilt. 

Piira veterinaarravila administratiivhoone on arhitektuurselt kõrgetasemeline ja suures osas 

autentsena säilinud hoone, mille juures on oluline eelkõige just interjööri säilitamine – 

seetõttu on hoone vaatuslike interjööride säilimise tagamiseks otstarbekas rakendada riiklikku 

kaitset. 

Kuna hoone peamised väärtused peituvad keskosa interjööris, puudub vajadus kehtestada 

välisvaadete kaitseks väga ulatuslikku kaitsevööndit. Kaitsevööndiks määratakse krunt, millel 

hoone asub. 

Otsustati:  

 Teha kultuuriministrile ettepanek tunnistada Piira veterinaarravila administratiivhoone 

kultuurimälestisteks. 

 Teha Muinsuskaitseametile ettepanek tunnustada pr Taimi Parvet kultuuripärandi hoidmise, 

säilitamise ja dokumenteerimise eest. 

 

/digitaalselt allkirjastatud/     /digitaalselt allkirjastatud/ 

Lilian Hansar       Carolin Pihlap   



LISA 11 

From: Triin Talk  

Sent: Monday, January 30, 2017 8:11 PM 

To: 'juri.gustavson@vet.agri.ee' <juri.gustavson@vet.agri.ee>; 'Janar Vellak' <Janar.Vellak@rkas.ee> 

Cc: 'taimi160@yahoo.com' <taimi160@yahoo.com> 

Subject: Piira veterinaarravila Muinsuskaitse Nõukogus 2. veebruaril 

 

Tere! 

Annan teada, et Piira veterinaarravila administratiivhoone mälestiseks tunnistamine on arutlusel 2. 

veebruaril kell 14.10 Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul Kultuuriministeeriumis. Muinsuskaitse 

Nõukogu otsustab ettepaneku suunamise Kultuuriministrile, sisuliselt on see mälestiseks 

tunnistamise menetluses Muinsuskaitseametis viimane samm, Nõukogu positiivse otsuse korral 

annab Kultuuriminister välja mälestiseks tunnistamise käskkirja.  

 

Soovi korral võite 2. veebruaril arutelul osaleda, palun andke oma tulekust mulle eelnevalt teada.  

 

Palun tutvuge eelnevalt ka Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga hoone mälestiseks 

tunnistamiseks  https://drive.google.com/drive/folders/0B6mXTPYpmFJyMFdpN21RTVFmNjg?usp=s

haring   

Kui teil on eksperdihinnangu kohta ettepanekuid, siis esitage need kuu ja jooksul.  

 

 

Lugupidamisega,  

 

 

 
Triin Talk 

 
Ehitismälestiste peainspektor 

 
Muinsuskaitseamet 

 
5061835 

 
Triin.Talk@muinas.ee  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6mXTPYpmFJyMFdpN21RTVFmNjg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B6mXTPYpmFJyMFdpN21RTVFmNjg?usp=sharing
mailto:Triin.Talk@muinas.ee
http://www.muinas.ee/


 

 

From: Triin Talk  
Sent: Thursday, March 2, 2017 5:47 PM 
To: 'juri.gustavson@vet.agri.ee' <juri.gustavson@vet.agri.ee>; 'Janar Vellak' <Janar.Vellak@rkas.ee> 
Cc: 'taimi160@yahoo.com' <taimi160@yahoo.com> 
Subject: Teavitus Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 
 

Teavitus Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 

Piira veterinaarravila administratiivhoone mälestiseks tunnistamist arutati 02.02.2017 

Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul.  

 

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12 (1) Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja 

Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või kinnismälestise omanikule.  

Palume tutvuda Muinsuskaitse Nõukogu otsusega (manuses), eksperdihinnang on teile 

saadetud varem.   

Kui teil on ehitise mälestiseks tunnistamise kohta täiendavaid arvamusi, siis palume need 

esitada hiljemalt märtsi lõpuks. Seejärel vormistatakse Kultuuriministri käskkiri ehitise 

mälestiseks tunnistamiseks, käskkirja väljaandmisest Teid teavitatakse.  

 

Lugupidamisega,  

 

 

 
Triin Talk  
Ehitismälestiste peainspektor  
Muinsuskaitseamet  
640 3037  
Triin.Talk@muinas.ee  

 

 

 

mailto:Triin.Talk@muinas.ee
http://www.muinas.ee/

