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EKSPERTHINNANG 
 

 

Objekt:   Kunstnik Elmar Kitse suvemaja 

Reg. nr.   28354-A 

Asukoht:   Valgemetsa küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond 

Katastriüksus:   87202:002:0870 

Omanik:  Mattias Kasemaa 

 

L-EST asukoht: x – 644822; y - 674654 

 

 

 

Käesolev eksperthinnang on koostatud Põlva maakonnas, Vastse-Kuuste vallas, 

Valgemetsa külas asuva varem kunstnik Elmar Kitsele kuulunud suvemaja mälestise 

tunnustele vastavuse selgitamiseks Muinsuskaitseseaduse § 12 alusel. Kaitse alla 

võtmise ettepaneku on teinud hoone omanik, kes taotleb hoone tunnistamist 

ajaloomälestiseks Elmar Kitse isikuga seotud kultuuriloolise väärtuse tõttu. Hoone on 

eravalduses ja kasutusel elamuna. Hoone on võetud ajutise kaitse alla 

Muinsuskaitseameti peadirektori 07.12.2007 käskkirjaga nr. 47-A. 

 

 

1. Ajalooline ülevaade 
 

 Elmar Kits (1913-1972) on 20. sajandi väljapaistvamaid eesti kunstnikke.  Ta 

sündis 1913. aastal Tartus, lapsepõlve veetis Tartumaal Rõngu vallas, õppis Koruste 

külakoolis ja Hugo Treffneri Gümnaasiumis, mille lõpetas 1932.a. 1935.a. astus ta 

Tartu kõrgemasse kunstikooli „Pallas“ kus õppis A.Vardi ja K.Liimandi, V.Ormissoni 

ja A.Vabbe juhendamisel. Alates 1938.a. esineb näitustel. 1939.a. lõpetab kooli ja 

astub kunstiühingu „Pallas“ liikmeks. 1940.a. asub tööle Riigi Kunstikoolis 

joonistusõpetajana, 1941-44 vabakutseline kunstnik, 1944-1949 Tartu Riikliku 

kunstiinstituudi maaliõppejõud, alates 1949.a. vabakutseline kunstnik. 

 Suvekodu Valgemetsas omandas Elmar Kits 1950. aastal. Varem oli elamu 

kuulunud kirjanik Enn Kippelile (1901-1942). Perekondliku pärimuse järgi ehitas 

Kippel hoone endale suvekoduks 1939. aastal ja Elmar Kits ostis selle 1950. aastal 

Kippeli leselt.   

 Valgemetsa oli kujunenud Tartu linnarahva ja haritlaskonna populaarseks 

suvituskohaks 1930. aastatel pärast Tartu-Petseri raudtee valmimist, kui siinne 

maaomanik R. Schabak lasi oma Ahja jõe äärse ca 200 hektari suuruse maavalduse 

suvilakruntideks planeerida.
1
 Esimese suvila (mis hiljem sai oma kuulsa aia ja 

puuskulptuuride poolest tuntuks nn. nõiamajana) rajas endale siia tarbekunstnik 

Vanda Juhansoo 1932.aastal, veidi hiljem lisandusid rektor Peeter Põllu, prof R. 

Kleitsmani tööstur E. Oinase, A.Viirandi, O.Tiiki jmt. suvilad. 1940. aasta kevadeks 

oli suvilaid ligi 60. Ehitati ka võõrastemaja koos kaupluse ja postkontoriga. Puhata 

armastasid siin Tartu kunstnikud ja kirjanikud - Karl August Hindrey, Villem 

Ormisson, Juhan Sütiste, Märt Laarmann jt. 1934. aastal asutati Valgemetsa 

                                                 
1
 Heino Raieste. Taevaskoja. Tallinn, 1981, lk. 12. 
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Korrastamise ja Kaunistamise Selts, milline riigi toel kavandas spordiväljakute, 

tenniseplatside, rahvapargi ja isegi soojendatava supelbasseini rajamist.
2
  

 1950. aastatel valitses kunagises elitaarses suvituspiirkonnas juba vaikelu kuid 

endise hiilguse jäljed olid veel säilinud. Üldrahvalikuma suvituskohana muutus 

Valgemetsa uuesti populaarseks alles 1960. aastatel kui rajati ka tuntud Valgemetsa 

pioneerilaager.  

  

Elmar Kitse jaoks võis tegemist olla omamoodi nostalgilise keskkonnaga, mis ühtlasi 

pakkus inspiratsiooni ja võimalust enese loominguliseks väljaelamiseks. Siin katsetas 

Kits erinevaid tehnikaid, mida ta hiljem kasutas suuremate monumentaalteoste 

tegemisel (seinapannoo restoranile „Tarvas“ 1965 jt). Valgemetsa periood on 

kunstniku uue eneseleidmise ja aktiivse eneseteostamise aeg, mis tipnes 1966. aasta 

sügisel Tartu kunstnike majas toimunud personaalnäitusega, kus ta esitas sadakond 

kubismi mõjulist poolabstraktset kompositsiooni.
3
 Kunstnik viibis Valgemetsas kuni 

oma viimase siirdumiseni haiglasse 1972. aasta kevadel. 

 

 

2. Asukoha kirjeldus 

 

 Valgemetsa suvituskoht asub Ahja jõe loodepoolsel kallakul, endise Tartu-

Petseri raudteetrassi ääres. Ala on kaetud männimetsaga, looklevaid jõekäärusid 

raamivad punakad liivakivipaljandid. Suvituskoht on säilitanud 1931. aastast pärineva 

planeeringu. Piklik, rombikujuline krunt on säilitanud oma algupärase kuju. 

Krundiosa hoone esiküljel on kaetud eaka männimetsaga,  krundiosa hoone ida- ja 

kaguüljel on avatum hooviruum, mis haljastatud üksikute viljapuude ja põõsastega. 

Selle taga algab taas männimets. Kunagine rikkalikult kujundatud iluaed on osaliselt 

säilinud, selle puidust kujunduselemendid on küll hävinud kuid säilinud 

fotodokumentatsiooni alusel on varasem aiakujundus tervikuna taastatav. Säilinud on 

ka E. Kitse poolt 1960il rajatud aiabassein ja triiphoone vundament. 

 

 

3. Elamu ja abioone arhitektuurne lahendus 

 

Valgemetsa suvilad olid enamikus, katmata või voodrilaudisega kaetud palkseintega 

üksikute vaoshoitud funktsionalistlike või esindustraditsionalistlike stiilitunnustega 

puithooned, mis pea eranditult olid kaetud sindelkatustega. Selline oli ka 1939. aastal 

ehitatud Enn Kippeli suvekodu. 1960. aastatel toimunud ümberehituse eelsetelt 

fotodelt näeme, et hoone viiluväljad ja ärkliuuk on kaetud püstlaudisega, hoone 

hooviküljel on madala kelpkatusega veranda, mille aknad kaetud rombikujuliselt 

paigaldatud pergolavõrestikuga. Hoonel on lihtsad puidust tahveluksed ja sindelkatus. 

Näib, et hoone edelapoolsel otsaküljel, teise korruse tasandil on algselt kavandatud 

hoone sisse taanduv lodza (vrd. R. Kleitsmani suvila pilti), mis ümberehituse käigus 

on likvideeritud. Hoone ehitus oli ilmselt 1940. aastal jäänud pooleli. Omandanud 

suvila, asus ta seda oma näo järgi kujundama. Hoone saab roomattidel krohvkatte ja 

1960. aastatele iseloomolikud horisontaal ja diagonaallippidest rõdupiirded. Hoone 

esiküljele kerkib arhitektuuriliselt küll proportsioonitu aga kunstnikutöö jaoks 

hädavajalik ateljeemaht. Täiesti uue arhitektuurse ilme saab kirdeküljel paiknev 
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 A.Annuk. Valgemetsa. Taevaskoda ja Valgemetsa. Tartu, 1940, lk . 113-119. 
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abihoone, mille akende ja uste lääbakas kujundus mõjub nende rajamissaja kontekstis 

eriti lõbusa ja avangardistlikuna.  

 

 

4. Elamu interjöörilahendus 

 

 Tiiu Talvistu kirjutab: Elmar Kitse Valgemetsa suvekodu on terviklik 

ansambel, kus kunstnik on läbi mõelnud iga detaili ja värvilahenduse. Põnevad on 

kõrvalhoonete akende ja uste viltused raamistused, mille pinnarütm meenutab 

kunstniku geometriseeritud vormidega maale. Kitse kujundatud valgustid, toolid, 

riiulid jm. on disainitud elegantsete, kergete konstruktsioonidena. Maja ümber rajas ta 

põnevate taimedega aia, kus ta kasvuhoone, marjapõõsaste tugede ja isegi 

linnupuuride juures rakendas analoogseid disainiprintsiipe. /…/ Maja eriliseks pärliks 

on 1960te aastate algul maalitud arvukad seinamaalid.
4
 

 1960. aastatest pärinevad Elmar Kitse enese kujundatud interjöörielemendid ja 

seinamaalingud on väga terviklikult säilinud ning neid tuleb vaieldamatult pidada 

tagasihoidliku arhitektuuriga hoone suurimaks väärtuseks. Maalingud krohvitud 

puitseintel on kohati kahjustatud ja vajavad restaureerimist. 

 

 

5. Hinnang kompleksile ajaloo- ja kunstiväärtuse seisukohast  

 

Elmar Kitse suvekodu, mis koosneb kunstniku elamust ja selle enese kujundatud 

interjööridest, elamu juurde kuuluvast abihoonest ja rajatistest ning kunstniku enese 

loodud ajastu esteetilisi ideaale peegeldavast aiakujundusest moodustab väga 

kompaktse kultuuriväärtusega tervikkompleksi. Kompleks omab memoriaalset 

väärtust kuivõrd ta on seotud ja otseselt seostatav Elmar Kitse isiku ja loominguga.  

Ühtlasi on tegemist ühe hästi säilinud osaga 1930. aastatel terviklikult planeeritud ja 

kujundatud Valgemetsa suvituspiirkonna tervikstruktuurist. 

 

 

6. Hinnang hoone ehituskonstruktsioonidele ja seisundile 

 

Tehtud põgusa paikvaatluse alusel ei ole võimalik anda üksikasjalikku ja täpset 

hinnangut hoone konstruktsioonide seisundile. Viimane eeldaks hoone põhjalikumaid 

uuringuid, millega edasiste tegevuste kavandamisel tuleb kindlasti ka arvestada. 

 

Visuaalse vaatluse ja kogemuse põhjal analoogsete krohvitud puithoonetega võib 

hoone seisundit hinnata rahuldavaks. Hoone seinakonstruktsioonides esineb kohati 

küll vajumisest tingitud deformatsioone kuid see on vanade puithoonete puhul 

tavaline. Keerukaks võib osutuda vaid maalingutega kaetud krohvipindade 

restaureerimine. Uukide piirkonnas ja ateljee-ehitise katuslaes esineb katuse 

läbijooksudest tingitud kahjustusi, mis kohati ilmselt on kahjustanud katuse- ja 

seinakonstruktsioone.  
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7. Mälestise tunnused 

 

Mälestise tunnusteks on antud juhul elamu ja seda ümbritseva suvilakrundi 1930.-

1960. aastatest pärinev autentsena säilinud üldilme koos Elmar Kitse originaalkujul 

säilinud seinamaalingute, tema loodud hoone interjööriosade ja aiarajatisega. Seega 

vastab elamu ja seda ümbritsev suvilakompleks ajaloomälestise tunnustele. 

 

 

8. Kokkuvõtteks 

 

Eeltoodut arvesse võttes oleme seisukohal et: 

 

1) Elmar Kitse suvemaja Valgemetsas omab erakordselt suurt kultuuriloolist 

väärtust, eriti tänu hoones säilinud kunstniku originaalmaalingutele ja väärib 

ajaloomälestiseks tunnistamist. Samas on säilitamisväärne mitte üksnes 

suvemaja vaid ka sellega piirnev abihoonest, iluaiast ja selle juurde kuuluvast 

aiarajatistest ja aiakujundusest ning ümbritsevast looduskeskkonnast koosnev 

tervikkompleks.  

 

Seetõttu tehakse ettepanek: 

 

1) Tunnistada ajaloomälestiseks elamu koos 1950 ja 1960. aastatest pärinevate 

interjööriosadega ning suvilakrundiga olemasolevates 1930. aastatest pärinevates 

piirides, koos 1960. aastatest pärineva kõrvalhoone ja aiarajatistega nimetuse all 

„Kunstnik Elmar Kitse suvekodu Valgemetsas 1950-1972“. 

 

2) Määrata mälestisele omase keskkonna säilimise ja vaadeldavuse tagamiseks 

kaitsevöönd, mis lisaks mälestise krundile hõlmab mälestisega piirnevaid 

maaüksusi nr.  87202:002:0880; 87202:002:0260 ja 87202:002:0874 vastavalt 

lisatud plaanile. 

 

 

 

 

Tartus 29. mail 2008. a.  

 

 

 

Mart Siilivask 

MA, kunstiteadlane, Muinsuskaitseameti nõunik  

 



 
 

     

    1. Vaade end. E. Kitse (end. E.Kippeli suvilale) 1950. aastail.  

    Foto S. Kasemaa kogust. 

 

     
 

    2. Vaade hoone edelapoolsele otsaküljele 1950. aastail. Ees paremal 

    seismas Elmar Kits. Foto S. Kasemaa kogust. 

 



 
 

    3. Vaade hoone edelaküljele 1960. aastail. Foto S. Kasemaa kogust. 

     

    
 

    4. Vaade saun-töötoale 1960. aastail. Foto S. Kasemaa kogust 

 



 
    5. Kasvuhoone 

 
    6. Pergolad aias 

 
    7. Aed 

 
    8. Bassein 

         1960. aastaite fotod S.Kasemaa kogust 



   
    9. Elutoa interjöör E. Kitse tehtud seinamaalingute ja valgustitega 

        1980. aastail. Foto S.Kasemaa kogust. 

 

    
 

   10. Kunstniku abikaasa Linda Kits-Mägi  istumas katuseterrassil 1960.  

         aastate lõpul. Foto S.Kasemaa kogust. 

 



   

 
 

  
    

 

LISA II  Valgemetsa suvituskoha vaateid 1930. aastate lõpul. Fotod raamatust: 

Taevaskoda ja Valgemetsa. Tartu 1940. 





 
   

  Kunstnik E. Kitse suvila skemaatiline põhiplaan (S. Kasemaa vabakäejoonise alusel)  

  1:100 



a  

 

 b  

 

c  

 

12 -c) Vaated elamule loodest-, põhjast ja läänest 



d  

vaade elamu aiaküljele kagust 

e  

        veranda asukoht hoone keskteljel 

f  

        vaade saun-töötoale lõunast 



  a  b   

  

 

c      

 

13 a-c) Vaade hoone edela (a) ja kirdepoolsele (b) otsaviilule ning 

puitlippidega kujundatud varjualune hoone loodeküljel 



  
 

 
 

     14a-b) Elutoa interjöör ja seinamaaling ruumi  

     lääneseinal.   

 

 



a  

 

b  

 

c  

    15a-c) E. Kitse meisterdatud algustid elutoas, ateljees 

      ja trepikojas 



a  

 

b  

 

     

     16a-b) Kompositsioon elutoas (a)  

       ja sgraffito ateljee lõunaseinal (b)  



a  

 

b  

 

17a-b) Maalingud teise korruse ruumide seintel. 



a  

 

b  

 

c  d  

   18a-d) Maaling trepikoja loodeseinal (a) ja interjööridetaile 



a  

 

b  

 

c  

    

     19a-b) Vaade saun-töötoale (a) ja aiabasseinile (b).  


