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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID
Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud Elamu Narvas Koidula 6
(mälestise reg-nr. 14001) konserveerimis- ja restaureerimistöödeks.
Mälestise omanik kavandab hoone rekonstrueerimist väikeseks hotelliks või
majutusasutuseks, mis oli hoone funktsiooniks ka viimasel kasutusperioodil,
1970.-1990. aastatel. Vahepeal on hoone pikka aega seisnud kasutuseta ja selle
seisund on muutunud avariiliseks. Eritingimuste eesmärgiks on koostada esmane
lähtedokument hoone konserveerimiseks ning töötada ühtlasi välja edasiste
ümberehitus- ja restaureerimistööde aluseks jääv restaureerimiskontseptsioon.
Kuivõrd hoone viimastest uuringutest on möödunud üle 40 aasta, sätestatakse ka
uute täpsustavate uuringute vajadus.
Töö koostamisel on kasutatud:
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

EAA 1646-1-764 – Grund-Buch der Stadt Narva (1785, 1786-1788);
EAA 3187-1-181. Narva linn. Kinnistu nr 104, krunt nr 114, kinnistutoimik (1888-1940);
Eesti Ajalooarhiivis ja Riigiarhiivis leiduvad Narva linnaplaanid:
- EAA 1646-1-3427 (1646. a.);
- EAA 1646-1-3436 (1684. a.);
- EAA 1646-1-764 (1785. a.);
- EAA 1646-1-2678 (1809. a.);
- EAA 1646-1-2707 (~1900. a.);
- EAA 1646-1-2717 (1901. a.);
- ERA-T-6-3-1553, L.10 (1927);
Narva, Koidula 6. Ajalooline õiend. Koost J. Kaljundi. Tallinn, VRV 1976, Muinsuskaitseameti
arhiivikaust nr P-2859. ERA T-76.1.2677;
Narva, Koidula tn 6 (Hotell ´´Vanalinn´´). Arhitektuuriajaloolised eritingimused remonttööde
läbiviimiseks. Koost J. Kaljundi. AS Restauraator T, 1999. Muinsuskaitseameti arhiivikaust nr A3791, ERA 5025-2-5307;
Narva, Koidula 6 (hoone ülesmõõtmisjoonised). Tallinn, VRV, Koost E. Aru, 1975. ERA T76.1.17682;
Ida-Viru maakonna Hooneregister, toimik nr 2473 - Narva, Koidula tn 6 (1974-1998). LVMA
890-1-4190 ja LVMA 890-1-4191;
EV Turismi- ja Ekskursiooninõukogu turismibaas Narvas Koidula tn 6. Tööprojekt. EV
Kaubandusvalitsuse Projekteerimistsehh KIPR. Koost. K./?/ Brenner. Tallinn, sept. 1974. LVMA
890-1-4190 (Hooneregistri kaustas);
Narva, Koidula tn 6. Arhitektuursete detailide tööjoonised. Kd I. M. Uett, E. Ojala. RAS Eesti
Ehitusmälestised, Tallinn 1978. Muinsuskaitseameti arhiivikaust P-4160. ERA T-76.1.4116;
Narva, Koidula tn 6. Kd II. Koidula tn 6. Puittrepi tööjoonised. M. Uett. Eesti Ehitusmälestised,
Tallinn 1978. Muinsuskaitseameti arhiivikaust P-41613. ERA.T-76.1.4117;
Narva, Koidula tn 6. Sisekujunduse tööjoonised. U. Liiv, A. Buldas. RAS Eesti Ehitusmälestised,
Tallinn 1982. Muinsuskaitseameti arhiivikaust P-5581. ERA T-76.1.5592;
Narva, Koidula tn 6. Hotell "Vanalinn" kujunduse elemendid. Koost. Ü. Einasto. RAS Eesti
Ehitusmälestised, Tallinn 1983. Muinsuskaitseameti arhiivikaust P-6468. ERA.T-76.1.6491;
Hoerschelmann, Rene. Narva. Ein Beitrag zur Pflege der Kunstdenkmäler unserer Heimat.
Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen. 1911, S. 16 ff.
Karling, Sten. Narva. Eine baugeschichtliche Untersuchung. Stockholm /Wahlström&Widstrand/
1936;
Narva trükikoda Koit /ajalugu: 'http://www.narvakoit.ee/ee/firmast/ajalugu.
Fotod Eesti Ajalooarhiivi (EAA 2111-1-15321, EAA 5355-1-267), Riigiarhiivi (ERAF 2-2-364),
Eesti Filmiarhiivi, Muinsuskaitseameti ja omaniku kogust ning Narva internetiportaali veebilehelt
http://www.foto.seti.ee.
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I AJALOOLINE ÜLEVAADE
Jevgeni Kaljundi on 1976 ja 1999. aastal juba koostanud kaks üsna ulatuslikul
allikmaterjalil põhinevat ülevaadet kõnealuse kinnistu ja teiste sõjaeelses Narvas
endise Koidu tänava ääres asunud kinnistute ajaloost.1 Käesolevas kaustas
piirdume seetõttu põgusama ülevaatega tänava ja kinnistute ajaloost – käsitleme
neid üksnes mahus, mis on hädavajalik hoone ajaloo ja varasema linnaehitusliku
konteksti mõistmiseks – see-eest lisame võimalikult palju täiendavat visuaalset
materjali kõnealuse kinnistu ja hoone kohta, mida Kaljundi koostatud kaustad ei
sisalda.
Varaseimad andmed Narvas Koidu tänava ääres asunud kinnistu (hilisema
krundinumbriga 114) kohta pärinevad 16. sajandi keskelt. Arnold Süvalepa
andmetel kuulus krunt (või vähemalt osa sellest krundist mis hiljem koostatud
linnaplaanidel kandis numbreid 80 ja nr 31) orduaja lõpul Frantz Schröderile, kes
1539. a. abiellus Claus Luggenhuseni lese Heylikega. 2 1545. aastal oli krunt
nende pärijate valduses.3
1649. aasta linnaplaanil, millel krunt kannab numbrit 80, on krundi omanikuks
märgitud Fabian Wrangel. Tõenäoliselt oli tegemist Eestimaa aadlimehe Fabian
Wrangeliga, kes pidas 1650. aastatel Mäetaguse, Varangu ja Imastu mõisa ning
valiti 1660. aastatel ka maanõunikuks ja Eestimaa rüütelkonna peameheks.
Plaanilt näeme ka, et sel ajal oli krunt on juba hoonestatud. 4
1684. a. linnaplaanil on krundi (mis nüüd kannab numbrit 31) omanikuks
märgitud Johann Lange.5
Tallinna Linnaarhiivis leiduva Caspar Rodde käsikirjas (kirja pandud 1685.a.)6
on loetletud ka kinnistu ülejäänud omanikud alates 17. sajandi algusest: Joost
Balbier (Pagar?), pastor Mathias Andreae, Thuve Bremeni lese Elisabeth Hasferi
(väimees?), maanõunik Fabian Wrangell, lukksepp (Kleinschmied) Johan
Matson ja viimase väimees Johan Lange.
1716. aastast pärineb esimene Põhjasõja järgne Narva kinnisvarade kirjeldus7.
Kahjuks puuduvad selles krundinumbrid ja viited kruntide asukohale on nii
umbmäärased, et kõnealuse kinnistu kirjeldust (juhul kui see seal üldse leidub) ei
õnnestunud välja selgitada.
1785. aastast alates kannab kinnistu numbrit 114 ja selle omanikuks samal aastal
koostatud Narva linna krundiraamatus8 on märgitud proto-notarius Krause lesk
Narva, Koidula 6. Ajalooline õiend. Koos J. Kaljundi, Tallinn VRV 1976. ERA.T-76.1.2677 (ed. Kaljundi
1976); Narva Koidula tn 6 hoone (Hotell Vanalinn) arhitektuuriajaloolised eritingimused remonttööde
läbiviimiseks. Koost. J. Kaljundi. AS Restauraator T, Tallinn 1999. ERA 5025-2-5307 (ed. Kaljundi 1999).
2
Kaljundi (1999), L. 3.
3
Kaljundi (1976), L.
4
EAA 1646-1-3427.
5
EAA 1646-1-3436.
6
Allakirjutanul tuleb täpsemate arhiiviviidete puudumise tõttu piirduda üksnes Jevgeni Kaljundi vahendatud
andmetega. Kaljundi (1976), L. 20.
7
EAA 1646-1-3487.
8
EAA 1646-1-764
1
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Maria Elisabeth Krause. M. H. Krause alias Martin Krause esineb Narvas notari,
advokaadi ja linnaametnikuna 1730. aastatest 1770. aastateni. Veel 1828. aastal
mainitakse krundil asuvat hoonet kui - der verstorbenen Protonotarie Krause
zugehörige Haus.9
Järgneva poole sajandi (1828-1882) kohta ei õnnestunud krundi omanike
andmeid leida.
Alates 1882. aastast on krundi omanikuks Narva 2. Gildi kaupmees Aleksander
Grigorjev. Kui ta 1888. aastal sureb, jääb kinnisvara tema pärijate – lese Varvara
ja nende 5 lapse nimele.10
1896. aastal poissmehena surnud Nikolai Aleksandri p Grigorjevi pärandiaktis
mainitakse pärandivarana 1/10 kinnistust nr 114 koos sellel asuva kaupluse ja
trükikojaga.11 Grigorjevite trüki- ja köitekoja asutamisaastaks on 1935. aastal
koostatud ankeedis märgitud 1863. a.12
1923. a. surnud Varvara Grigorjeva pärandiaktis on loetletud pärandivara: 1)
krunt nr 114 (kinnistu 104); 2) Trükikoja ja köitmise toa masinad, sissesead ja
tarbed Narvas Koidu tän 5;
3) Kaubad ja kaupluse sissesead, Koidu tn 5; 4) Korteri sissesead samas, kokku
väärtusega 3345 kr. Vara pärivad Anna Grigorjev ½ osas ja poeg Aleksandr
Grigorjev ½ osas.13
1936. a. Aleksander Grigorjevi surma järel jääb talle kuulunud osa kinnistust
tema lese Afanasja Grigorjevi, snd Ponomarev (abiellunud 9.10.1907) nimele.
Kinnisvara asub Narvas Koidu tn, pol. nr 5, krunt 114 (kinn nr 104) all ja koosneb
kahekordsest kivimajast kõrvalehitustega ja nende all olevast krundist. Selle
kinnisvara ostuhind 1882. a. oli 3500 rbl. Pärast ümberkinnistamist jääb Anna
Grigorjevile (snd 1.01.1875) 6/8 mõttelist osa kinnstust.14
Veel 1940. a. augustis esitab Anna Grigorjev Rakvere Ringkonnakohtule hagi
8.08.1940 tehtud vale kinnistamisotsuse muutmiseks. Kohus rahuldab kaebuse ja
ebaõige kinnistukanne parandatakse 1940. a. oktoobris.
Grigorjevite trüki- ja köitekoja tegevus lõppes 3. 08. 1940. a., seoses selle
rekvireerimisega vene sõjaväe poolt. Samal päeval vallandati kõik 18 töölist.15
Pärast sõda jääb Grigorjevitelt rekvireeritud kivimaja, mis Koidu tn ja Koidula
puiestee vahelises kvartalis peaaegu ainsana terveks jäi, 1946. a. asutatud
kohaliku trükikoja Koit valdusse. Võimalik, et kasutusel oli veel ka osa endise
trüki- ja köitekoja sisseseadest.
Ülejäänud Koidu tn asunud hoonete varemed, sh vanad piirdemüürid jm
varasema kinnistustruktuuri osad lammutati ja likvideeriti järk-järgult 1940.
9

EAA 1646-3-9436.
EAA 1646-3-9436, L. 2-3.
11
EAA 1646-3-9436, L.28.
12
ERA 2117-1-10, L.6.
13
EAA 1646-3-9436, L.43-45.
14
Samas, L.52-57.
15
ERA 2117-1-10, L.39.
10
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aastate lõpul ja 1950. aastatel. Sõjaeelsetest hoonestusest jääb uusehitiste vahele
alles vaid kaks hoonet – Koidula 3a ja Koidula 6. 1950. aastate teisel poolel,
pärast barokse vanalinna varemete tasandamist, hoonestati kogu ala uuesti
viiekorruseliste korterelamutega, kusjuures tundmatuseni muudeti ka varasemat
tänavavõrku.
Varemete tasandamise tulemusel tõusis tänavanivoo Koidula 6 hoone ümber
sõjaeelsega võrreldes keskmiselt 1, 28 m.16

Andmeid ja oletusi kinnistu ja hoone ehitusloost.
Kinnistu esimese teadaoleva omaniku maanõunik Fabian Wrangeli näol oli
ilmselt tegemist tolle aja Virumaa ühe võimekama aadlimehega, kes võinuks
endale lubada uue maja ehitamist, kuid allikad seda ei kinnita. Nagu näha on ta
hiljem – võimalik, et pärast 1659. aastal linna laastavanud tulekahju - loovutanud
kinnistu hoopis madalamast soost kuid kinnisvara soetamiseks piisavalt heal
järjel oleva peenkäsitöölise – lukksepp Matsoni perekonnale.
1689. aastal Raele saadetud kirjas mainib Matsoni väimees Johann Lange oma
ˮlinnamüüri äärsel krundil asuvat täiesti lagunenud elamut – mein itziger ganz
baufälliger Hausˮ. Eeltoodust aga ei selgu, kas tegemist oli puumaja või
kivimajaga ega ka see, mis sellest vanast lagunenud hoonest hiljem sai.
Kuna Sten Karling dateerib praeguse hoone konkreetsele raeprotokollile viidates
umbes aastasse 167617, siis ei ole tõenäoline, et Lange oleks kõigest 10 aastat
hiljem kirjeldanud sedasama hoonet juba kui täiesti lagunenud maja. Jääb üle
oletada, et Matsoni uue elamu kõrval jäi esialgu alles ka krundil paiknenud
varasem elamu, mida väimees Lange tol ajal veel kasutas.
Kuna uue hoone rajamisel kasutati tol ajal enamasti ära vanade hoonete
taastamiskõlblikud osad, sealhulgas säilinud kivivundamendid ja keldrid, siis
pole võimatu, et ka mõned praeguse hoone keldrimüürid pärinevad 17. sajandi
esimesest poolest või veelgi varasemast ajast.
Välistelt stiilitunnustelt kuulus hoone 1670. aastatel rajatud või rekonstrueeritud
lihtsamate linnaelamute gruppi (nt Turu 6, 12, Rüütli 14 jt) mida Sten Karling
seostab müürseppmeister Zacharias Hoffmanni ja tema õpilase Georg Hechti
tegevusega18 ning mida iseloomustavad võrdlemisi reeglipärase jaotusega
krohvfassaadid ja geomeetrilise vormiga lihtsad raidkiviportaalid. Oma
vaoshoituselt ja vanamoelisuselt eristusid seda tüüpi hooned sõjaeelse Narva
ekstravagantsema ja baroksema detailikäsitlusega hoonetest, sealhulgas 17.
sajandi lõpul Koidu tänavale kerkinud Staeli ja Schwarzi majadest ning
moodustasid neile ekstravagantsema arhitektuuriga hoonetele vaoshoitud
arhitektuurse fooni. Nii pole ime, et siinkäsitletav hoone ei pälvinud oma
varasemas kontekstis ka kuigivõrd tähelepanu.
16

Kaljundi (1999), Lk. 4.
Karling (1936), Lk.264.
18
Karling (1936), Lk.264.
17
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Siiski - käsitledes Koidu tänava hoonestust mainib Karling selle tüüpiliste näidete
hulgas 1678. a. valminud müürseppmeister Zacharias Hoffmanni maja (Koidu 7)
ja 1671. a. paiku valminud Jakob Behrensi elamu kõrval ära ka umbes 1676. a.
paiku valminud Johan Matsoni elamu (Koidu 5). Ta mainib ka, et viimane on
väliselt päris hästi säilinud, ka eeskoda (Vorhaus) treitud pilastritega kaunistatud
trepiukse ja trepiga on huvipakkuv.19 Karling mainib hoonetega seoses ka
Riigiarhiivis (praeguses Ajalooarhiivis) säilitatavat 1678. a. raeprotokolli, mille
kohaselt Hoffmann ehitas oma naabrile Johan Langele liiga lähedale ja teist
3.10.1678 dateeritud raeprotokolli, mis käsitleb Johan Matsoni ehitust. Kahjuks
ei õnnestunud mainitud dokumente arhiivist üles leida.
Erinevalt ülejäänud Koidu tänava äärsetest hoonetest elas Koidu 5 maja Teise
Maailmasõja üle ja pääses sellest imekombel võrdlemisi tervena. 1950. ja 1960.
aastatest pärinevatel fotodel20 näeme hoonet veel tervena ja põhiosas sõjaeelsel
kujul.
Kuid 1970. aastate algul, pärast Vaksali tänavale rajatud uue trükikoja
valmimist21 jäi vana hoone kasutuseta ning seisis tühjalt ja lagunes. 1975. aastal
tehtud fotodel on hoone juba varemeis ja selle paekivimüürid on juba tugevasti
lagunenud.
1974. a. aprillis otsustas Narva linna TSN anda Koidula ja Tuleviku t. nurgal
asunud kasutuseta seisva hoone koos selle juurde kuuluva 0,11 ha suuruse
krundiga EV Turismi ja Ekskursiooni nõukogu valdusse. Koostatakse ka vastav
krundiplaan, millel kvadraatne krunt ulatub kuni Koidula tänavani.22
Hoone läheb EV Kaubandusvalitsuse bilanssi ja asutakse kavandama selle
kohandamist turismibaasiks. Vastava projekti koostab 1974. a. septembris
Kaubandusvalitsuse projekteerimistsehh KIPR. Kuigi hoone ei olnud tol ajal veel
kantud vabariiklikku kaitsenimistusse, sekkus protsessi Arhitektuurimälestiste
Kaitse Inspektsioon ja viimase juhataja Fredi Tompsi korraldusel lülitati
protsessi ka Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse restauraatorid. Ent kuna
projekt oli põhiosas juba valmis, jäi nende osaks hoone arhitektuur-ajalooliste
uuringute teostamine, mõõdistusjooniste koostamine ning portaali, vestibüüli ja
sisekujunduslike tööjooniste projekteerimine. Hoone oli siis varemetes, ilma
katuseta, pooleldi sisse langenud palkvahelagedega. Keldris oli vee all suur hulk
trükikoja ajast pärinevat paberimassi.23
Hoone interjööriosade taastamisel arvestati mingil määral arhitekt Eda Aru ja
keemik-restauraator Igor Pärdi teostatud väliuurimiste tulemustega, säilitada
õnnestus muuhulgas ka mõned maalingutega vahelaetalad. Ülejäänud
vahelagede taastamisel võeti aluseks nende endine paigutus ja süsteem. Ka
19

Karling (1936), Lk.267.
ERAF 2.2.364, L.1.
21
http://www.narvakoit.ee/ee/firmast/ajalugu
22
LVMA 890-1-4190, L.3.
23
Kaljundi (1999), L. 3-4.
20
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vestibüülist läbi korruste ulatuv peatrepp restaureeriti, kuid enamik selle osi
taastati algupärase puittrepi eeskujul, ülesmõõtmisjooniste alusel.24 Vastavad
tööjoonised koostas VRV tehnik M. Uett. Hoone ruumistruktuuris ehitati uusi
vaheseinu, kuid algupärased seinad on põhiosas säilinud ja varasem
ruumistruktuur seega taastatav.
KIPR projekteerijate kavandatud katuseakende vormistus on lahendatud väga
kohmakalt ja küündimatult ega sobi mitte kuidagi kokku algse hoonemahu
baroksete proportsioonidega. Samas võib hoone põhjaküljele rajatud trepikoja
juurdeehitust nii välisilmelt kui proportsioonidelt lugeda võrdlemisi
õnnestunuks.
Kokkuvõtteks: Praegune elamu on valminud tõenäoliselt 1670. aastate lõpul.
Peale algse paekivist hoonekehandi on imekombel veel säilinud mõned
interjööridetailid ja algse siseviimistluse fragmendid sellest perioodist või
vähemalt on restauraatoritel õnnestunud nende algupärast arhitektuurset ilmet
usutavalt edasi anda. Sellisena on tegemist väga unikaalse hoonega nii Narva kui
ka kogu Eesti ja Euroopa arhitektuuriajaloo kontekstis, mis väärib kindlasti
senisest suuremat tähelepanu ja asjatundlikku restaureerimist.

II MÄLESTISE INVENTEERIMINE
2.1. Hoone kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike
hooneosade loetelu
Koidula 6 elamu on massiivsete paekivist seintega täiskeldri ja katusekorraga
kahekorruseline krohvitud kivihoone. Hoonet katab kõrge katusekividest
viilkatus. Hoone mõlemal otsaviilul on säilinud väikesed ovaalsed
pööninguaknad. Hoonel on võlvkeldrid. Vahelaetarindid on osalt algupärased või
algupärase kujuga talalaed. Kõik avatäited pärinevad 1970. aastatest. Mõned
välisuksed on valmistatud algsete uste eeskujul, aknad aga ei vasta algupäraste
akende kujule vaid on Narva barokkarhitektuuri ainetel vabalt interpreteeritud
1970. aastate puitaknad. Aknad on tänaseks ka valdavalt amortiseerunud.
Katuse kandetarindid ja katusekorruse vahelaetarindid on hilisemad 1970.
aastatest pärinevad puittarindid, mis on valdavalt rahuldavas seisundis, esineb
lokaalseid läbijooksukoldeid. 1970. aastatel paigaldatud kivikatus on avariiline
ja täielikult amortiseerunud. Katuse läbijooksudest on tingitud lokaalseid
kahjustusi ka korruste vahelagedes ja kiviseintel. Katuse seisundi tõttu tuleb terve
hoone hetkeolukorda hinnata avariiliseks.
Väärtuslikud hooneosad on hoone originaaltarindid ja 1970. aastatel
restaureeritud tarindid ja interjööriosad, mis on vastava tähistusega kantud
Skeemidele 2-4.
24

Kaljundi (1999), Lk 6.
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2.2. Mälestiste ja hooneosade väärtushinnangud
Tegemist on väga kõrge arhitektuurse ja ajaloolise väärtusega 17. sajandist
pärineva elamuga, mis on üks väheseid säilinud näiteid sõjaeelse Narva
vanalinna tüüpilisest hoonestusest.
Kultuuriväärtusega hooneosadest tuleb kõigepealt esile tõsta Koidu tn poolsel
hooneküljel säilinud raidkiviportaali (FOTO ), mis on üks vähestest säilinud
näidetest
kunagistest
arvukatest
lihtsa
geomeetrilise
vormiga
raidkiviportaalidest. 1970. aastatel restaureeritud kujul säilinud puitvahelagesid
(FOTO ), mille hulgas säilinud algsetel laetalade leidub kohati baroksete
talamaalingute fragmente, võlvlagedega keldreid (FOTO ) ning algse trepi
eeskujul restaureeritud (taastatud) algupärase kujuga puitkeerdtreppi (FOTO ).
Säilinud on ka esimese ja teise korruse algupäraseid paekividest vaheseinad koos
võlvsillatud ukseavadega, mis osaliselt on suletud. Elamu ruumistruktuuri on
trükikoja perioodil ja 1970tel hotellitubade sisseehitamisega mõnevõrra
muudetud, kuid algsete vaheseintega määratud varasem ruumistruktuur on
põhiosas siiski säilinud ja taastatav.
Eraldi väärtuse moodustab hoones leiduv 1970. aastate kihistus, millest eriti
võiks esile tõsta keldrikorrusel üsna terviklikult säilinud romantilishistoritsistlikku baariruumi interjööri (arh A. Buldas, 1982). Ka viimane
(FOTOD ) on osa hoone enam kui 330 aasta pikkusest ajaloost ja ühtlasi niivõrd
iseloomulik ja ehe näide 1970. aastate restaureerimisest, et teen siinkohal
mõnevõrra provokatiivse ettepaneku selle säilitamiseks ja restaureerimiseks.

2.3. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele
Omanik kavandab hoone rekonstrueerimist väiksema külastajate arvuga
majutusasutuseks - hotelliks või külalistemajaks. Eesmärgiks on hoone ja seda
ümbritseva krundi ning krundile jääva vana tänavalõigu heakorrastamine ja
rekonstrueerimine, sealhulgas hoonet ümbritseva täna- ja hoovivapinna
allaplaneerimine sõjaeelse kõrguseni.
Samuti on kavas taastada hoone katusekorrus koos väljaehitustega sõjaeelsele
ligilähedasel kujul. 1970. aastatel tehtud katuseväljaehitused lammutatakse ja
asendatakse sobivatega algupäraste katuseväljaehituste eeskujul. Osa viimase
ümberehituse käigus rajatud vaheseinu ja katusekorruse vahelagi
demonteeritakse, millega osaliselt taastub algupärane plaanilahendus ja
katusekorrus muutub senisest avaramaks.
Kavandatud funktsioon
eesmärkidega.

ja

tegevused

on

kooskõlas

mälestise

kaitse
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III ERITINGIMUSED REMONDI- JA
RESTAUREERIMISTÖÖDEKS
1. ESMASED TÖÖD MÄLESTISE SÄILIMISE TAGAMISEKS
a) Välised tööd:
1) Remontida kahjustatud katusetarindid ja korrastada katus
vettpidavaks, paigaldada avariilistele katuse osadele või vajadusel
kogu hoonele ajutine katusekate;
2) Korrastada räästad ja sadeveesüsteem, paigaldada puuduvad
räästarennid ja sadeveetorud;
3) Remontida korstnapitsid ja paigaldada neile sobiva kujuga katteplekid;
4) Tagada kogu hoone perimeetril sadevete äravool hoonest eemale ja
vajadusel kujundada selleks vajalikud pinnasekalded;
b) Siseruumides:
1) Tagada ruumide ventileerimine ja niiskuse eemaldamine ruumidest,
sh keldrist.
2) Eemaldada vahelagedelt ja põrandatelt niiskunud põrandakatted ja
kahjustunud tarindid (v.a. kultuuriväärtusega algupärased tarindid),
nii et vahelaed saaksid välja kuivada;
3) Kontrollida seenkahjustuse levikut puittarindites (vahelaetalad,
uksepiidad jm) ning vajadusel võtta meetmed kahjustuse
eemaldamiseks ja leviku tõkestamiseks;
4) Pärast katuse korrastamist alustada ruumide ja vahelaetarindite
kuivatamist. Õhuniiskuse eemaldamiseks ruumidest kasutada
niiskusimurit, niikaua kuni hoones saavutatakse normaalne , mis tagab
kultuuriväärtusega tarindite säilimise;
MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt tehtavate
hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma ehitusprojektita, kooskõlastatult
kohaliku muinsuskaitseinspektoriga. Tööde teostamisel konsulteerida
Muinsuskaitseameti ja vastava ala pädevate erialaspetsialistidega.
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2. EDASISTE UURINGUTE
LÄHTEDOKUMENDID

VAJADUS

JA

PROJEKTI

Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne
restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia järgmised uuringud:
1) Hoone seina-, katuse- ja vahelaekonstruktsioonide inseneriuuringud
koos konserveerimisettepanekutega;
2) Fassaadi, seinte ja lagede krohvi- ja värviuuringud koos
viimistluskihtide ja leidude dokumenteerimisega;
3) Siseruumide seinte ja lagede ning kultuuriväärtusega interjööridetailide
viimistluskihtide uuringud koos viimistluskihtide ja leidude
dokumenteerimisega;
4) Arheoloogilised uuringud ja ehitusarheoloogilised uuringud kinnistul
leiduvate sõjas hävinud ehitiste säilmete olemasolu ja nende seisundi
tuvastamiseks;
Väliuuringute aruanded, mis tehakse paralleelselt projekti koostamisega ja
neile vastavad konserveerimisettepanekud tuleb kooskõlastamiseks
esitada hiljemalt hoone eelprojekti koostamise staadiumis.

3. NÕUDED PROJEKTDOKUMENTATSIOONILE
Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 3 on ehitus- ja
restaureerimistööde tegemiseks vajalik eritingimuste ja uuringute alusel
koostatud restaureerimisprojekti koostamine, mis sisaldab:
1) Töödel kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni ja tööde metoodilist
kirjeldust;
2) Taastatavate detailide, sh sadeveetorude ja uute avatäidete
tööjooniseid;
3) Hoone ümbruse ja hooviala vertikaalplaneerimise projekti;
4) Siseruumide restaureerimistööde puhul kasutatavate materjalide
spetsifikatsiooni ja tööde metoodilist kirjeldust;
5) Elektriseadise jm eriosade projekte koos kultuuriväärtusega hooneosi
käsitleva tööde kirjeldusega;
6) Ehituslike muudatuste tegemiseks, sealhulgas san. sõlmede või
elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks, tuleb igakordselt koostada
vastavaid muudatusi käsitlev ehitusprojekt.
7) Projektdokumentatsioon ja selle lähtedokumendid peavad vastama
Kultuuriministri määruses
(https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011027) sätestatud sisu- ja
vorminõuetele.
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4. ÜLDISED KAALUTLUSED JA ETTEPANEKUD HOONETE
RESTAUREERIMISEKS JA EKSPONEERIMISEKS:
Hoone hetkeseisundist tulenevalt on esmaseks vajaduseks hoonele uue
kivikatuse projekteerimine, millega seoses avaneb ühtlasi võimalus 1970.
aastatel rajatud sobimatute katuseväljaehituste asendamiseks hoonele
sobivatega.
Olemasolevad katuseväljaehitused, mis on ehitatud vähekvaliteetselt ja
katuse läbijooksudest kahjustatud on otstarbekas täielikult lammutada.
Katuseväljaehituste taastamisel (rekonstrueerimisel) võtta eeskujuks Lisa
2 esitatud fotodel nähtavad algupärased katuseuugid. Katus ja
katuseräästad, samuti korstnapitsid projekteerida algupäraste eeskujul,
lähtudes Lisas 2 esitatud ajaloolisest fotodokumentatsioonist.
Hoone interjööris tuleb säilitada kõik algupärased kandeseinad.
Ruumikasutuse kavandamisel pidada silmas alupärase ruumistruktuuri (vt
SKEEM 2-4) taastamist ja eksponeerimist võimalikult suures ulatuses.
1970. aastatel rajatud vaheseinad ja muud hilisemad sisseehitused on
soovitav lammutada.
Nii hoone tervise kui ka ajaloolise väärtuse seisukohalt on väga oluline
hoone ümbruse vertikaalplaneerimine, mis aitaks leevendada ka keldrite
niiskusprobleemi. Vähemalt hoone endise Koidu tn poolsel esiküljel tuleks
hoovipind viia 1930. aastate tänavajooneni – kavatsus, mis 1970. aastatel
jäi realiseerimata. Selle realiseerimine eeldab pädevat insenerilahendust.
Koidu tn poolsel hooneküljel tuleks võimalusel eksponeerida ka Koidu
tänava algupärast kivisillutist, mis tõenäoliselt on 1940te ehitusrusu all
säilinud, vähemalt Koidula 6 kinnistu kuid soovitavalt kogu tänava laiuses.
Praeguse Koidula 6 krundi lõunaküljel, hilisema täitepinnase all paikneb
tõenäoliselt osa endise Stael von Holsteini palee (FOTO 9) säilmetest,
mille täpne paiknemine ja võimalik seisund tuleks enne projekti
koostamist ehitusarheoloogiliste uuringutega välja selgitada ja vastavalt
uuringute tulemistele koostada kontseptsioon selle sõjaeelse Narva ühe
olulisema arhitektuuripärli säilmete restaureerimiseks ja eksponeerimiseks
tulevase hotelli hoovialal. Et hoone kunagine raidkiviportaal on samuti
säilinud (teisaldati 1957. aastal korterelamule Puškini 11, reg-nr 14003),
võiks edaspidi kaaluda selle algsesse asukohta teisaldamist või vähemalt
selle koopia eksponeerimist algses asukohas Koidula 6 (varasemal Koidu
3 ja 5) krundil.
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5. ERITINGIMUSED HOONE KATUSE JA FASSAADIDE
RESTAUREERIMISEKS
1) Taastada hoone algupärane katusekuju, sealhulgas nn. hollandi tüüpi
(S-profiiliga)
keraamilistest
katusekividest
katus,
katuse
räästakarniisid, algupärase kujuga katuseväljaehitusted (uukaknad);
2) Taastada korstnapitside algupärane kuju ja krohvviimistlus (vt SKEEM
7 ja 8, FOTOD 2-3, 14-15);
3) Säilitada ja remontida 1970. aastatest pärinev katusekandmik,
kahjustatud konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase
ristlõikega kuiva ja kvaliteetset okaspuumaterjali;
4) Taastada algupärase kujuga räästakarniisid, nii endise Koidu t. kui
Koidula puiestee poolsel hooneküljel;
5) Taastada sadeveesüsteem, selle osad (sadeveetorud, nende
sepiskonsoolid jm) teha 20. sajandi algusest pärinevatel fotodel
nähtavate või Narva vanalinnast pärit säilinud originaaldetailide
eeskujul;
6) Välisseinte ja vundamendi remontimisel tuleb kasutada eelkõige
traditsioonilisi lahendusi ja materjale. Vundamendi katmine või
soojustamine kaasaegsete materjalidega ei ole lubatud;
7) Elektripaigaldis (elektri jaotus- ja sisestuskilbid, sisestuskaablid jms.)
lahendada hoonele sobivalt ja esitada kooskõlastamiseks koos
arhitektuurse projektiga. Välisvalgustus lahendada diskreetselt ja
hoone arhitektuuriga sobivalt. Elektriseadise osade (juhtmete vms)
paigaldamine hoone fassaadile või selle ette ei ole lubatud;
8) Säilitada ja taastada hoone algupärase fassaadidekoori elemendid ja
fassaadiviimistlus uuringute tulemuste alusel. Originaaltarindite ja
algupäraste ehituslike kihistuste remontimisel kasutada ainult
kvaliteetset, kodumaise ehituslubja baasil valmistatud lubimörti või
lubikrohvisegu, krohvpindade viimistlemisel naturaalset lubivärvi ja
puitpindade viimistlemisel naturaalset linaõlivärvi;
9) Taastada ja restaureerida algupärase kujuga pööninguaknad mõlemal
otsaviilul (vt SKEEM 8);
10) Säilitada ja restaureerida algupärane välisuks VU1 koos
raidkiviportaaliga. Ukseavasse teha uus kujunduselt sobiv ukseleht
lihtsamat tüüpi Narva 17. sajandi välisuste eeskujul;
11) Hoone aknad on soovitav taastada kujul, mis on nähtav 20. sajandi
alguse fotodel - traditsioonilised kuue ruuduga püst- ja rõhtimpostiga
puitaknad. Aknad valmistada kvaliteetsest okaspuidust ning
viimistleda värnitsa ja naturaalse linaõlivärviga, impostide ja
vaheprosside profiilid valida 17. sajandi analoogide alusel.
12) Aknad ja nende sepisdetailid valmistada eritellimusel ja
traditsioonilisi töövõtteid kasutades käsitööna. Eelprodutseeritud
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tehasetoodete ja tänapäevaste standardsete tootmisvõtete kasutamine
akende valmistamisel ja viimistlemisel ega ka paigaldamisel ei ole
lubatud.

6. ERITINGIMUSED
HOONE
SISERUUMIDE
JA
KATUSEKORRUSE
ÜMBEREHITAMISEKS
NING
INTERJÖÖRIDE RESTAUREERIMISEKS
1) Säilitada SKEEMIL 2 tähistatud keldrivõlvid, algupärased ukse ja
aknaavad ning nende võlvsillused;
2) Säilitada kõik SKEEMIDEL 3-4 tähistatud algupärased paekiviseinad,
koos nendes olevate varasemate ukseavade ja sillustega ning kõik
seintel leiduvad varasemad viimistluskihid või nende fragmendid;
3) 1970. aastatel ehitatud uuemad vaheseinad võib vajadusel eemaldada;
4) Säilitada ja restaureerida talalaed ja nendel leiduvad algupärase
viimistluse fragmendid esimese ja teise korruse ruumides;
5) Võimaluse korral taastada esimese ja teise korruse ruumide vahelised
varasemad ukseavad ja muud varasema ruumistruktuuri osad (vt
SKEEM 3 ja 4);
6) Vanadesse ukseavadesse teha algupärase kujuga tahveluksed
algupärase kujuga tahveluksed (VU4) eeskujul;
7) 1970. aastatest ja hilisemast pärinevad tugeva tsemendisisaldusega
krohvikihid on soovitav seintelt eemaldada. Krohviparandused ja
vuukimised algupärastel seintel teha sobiva koostisega
lubikrohviseguga ning järgides seinte algupärast pinnafaktuuri;
8) Säilitada ja restaureerida algupärase kujuga puittrepp TR1 (FOTO ).
Sobimatu koostisega värvikihid võib trepilt ja selle piiretelt eemaldada.
Trepi uuesti viimistlemisel kasutada naturaalset värnitsat ja/või
naturaalset linaõlivärvi;
9) Pööninguruumid korrastada nii, et see võimaldaks algupäraste
kiviseinte ja tarindite eksponeerimist;
10) Pööninguruumide valgustamiseks kasutada üksnes olemasolevaid
pööninguaknaid ja algupärase kujuga katuseuuke. Katuseakende
paigaldamine hoonele ei ole lubatud.
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7. ERITINGIMUSED
KINNISTU
JA
MÄLESTISE
KAITSEVÖÖNDI
PLANEERIMISEKS
JA
HEAKORRASTAMISEKS
1) Teostada hoone ümbruse vertikaalplaneerimine, millega eemaldada
hoonet ümbritsev täitepinnas ja viia hoone esine tänavapind tagasi
Teise Maailmasõja eelsele kõrgusjoonele (umbes 1,28 m praegusest
allpool);
2) Sadevete äravoolud lahendada nii, et sadeveed juhitaks hoone
vundamendist ja soklist eemale, tagades selleks vajaliku
äravoolusüsteemi rajamise;
3) Võimalusel taastada varasem krundipiir Koidula tänava äärsel
tänavajoonel;
4) Krundipiirete taastamisel võtta eeskujuks sõjaeelsed krundipiirded
ja värvad (vt FOTO 10 ja 11);
5) Enne pinnase- ja kaevetöid viia läbi eritingimuste 2.4. nõutavad
uuringud ning tööde teostamisel tuleb tagada erialaspetsialisti
muinsuskaitseline järelevalve ja arheoloogiline järelevalve.

SKEEM 1
ASENDIPLAAN
Koidu 5/Koidula 6 elamu ja kinnistu asukoht 1927.a.
Narva linnaplaanil (ERA-T.-6.3.1553, L.10) ja
kaasaegsel Maa-ameti põhikaardil.

SKEEM 1a
Ülal: Hoone asukoht (tähistatud punase noolega) Narva panoraamil
1809. aastast (EAA 1646-1-2678);
All: Krunt (nr 80 ja nr 31—hilisem Koidu 5 ja Koidula 6)- All vasemal: 1649. a. linnaplaanil (EAA 1646-1-3427) ja paremal: 1682. a.
linnaplaanil. (; EAA 1646-1-3436).

A06

A05

VU3

A04

V3

V2

V4

TR3

TR4
U01

V1

V5
TR2

A01

A02

VU2

A03

- SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA
(A-aken; U-uks; TR-trepp; TL-talalagi, V– laevõlv; VS -võlvsillus)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEKEHAND

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI
REKONSTRUEERITAV HOONEOSA

KINNI MÜÜRITUD VARASEM AVA

SKEEM 2
KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
KELDRIKORRUS. ALUSPLAANID: 1994. a. INVENTARISEERIMISPLAAN JA 1975..a. ÜLESMÕÕTMISJOONIS (LVMA 890-1-4190).

A10

TL

A6

A7

A8

A9

TL

TL

TL

VU4
TR3

TR4

TL
TL
TL

TR1

A1

A2

A3

VU1 P

A4

A5

- SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA
(A-aken; U-uks; P-portaal; TR-trepp; TL-talalagi, V– laevõlv; VS -võlvsillus)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEKEHAND

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI
REKONSTRUEERITAV HOONEOSA (A-aken; U-uks; TL-talalagi)

KINNI MÜÜRITUD VARASEM AVA

SKEEM 3
KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
ESIMENE KORRUS. ALUSPLAANID: 1994. a. INVENTARISEERIMISPLAAN JA 1975..a. ÜLESMÕÕTMISJOONIS (LVMA 890-1-4190).

A23

A22

A21

A20

A18

TL

TL

A19

TL

TL

TL
TL

TL
A17
TR1

A11

A12

A13

A14

A15

A16

- SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA
(V– laevõlv; VS -võlvsillus; AVA—algne ukse- või aknaava)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEKEHAND

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI
REKONSTRUEERITAV HOONEOSA

KINNI MÜÜRITUD VARASEM AVA

SKEEM 4
KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
TEINE KORRUS. ALUSPLAANID: 1994. a. INVENTARISEERIMISPLAAN JA 1975..a. ÜLESMÕÕTMISJOONIS (LVMA 890-1-4190).

TAASTATAVAD ALGUPÄRASE KUJUGA
KATUSEUUGID (vt FOTOD 1 ja 5)

A30

A31

A29

A26

A25

K3

K2
K1

A24
A27

A28
TR1

- SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA
(A-aken; U-uks; TR-trepp; TL-talalagi; VS -võlvsillus; K-korsten)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEKEHAND

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI
REKONSTRUEERITAV HOONEOSA

KINNI MÜÜRITUD VARASEM AVA

SKEEM 5
KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
KOLMAS KORRUS. ALUSPLAANID: 1994. a. INVENTARISEERIMISPLAAN JA 1974.a. LAMMUTUSPROJEKT (LVMA 890-1-4190).

SKEEM 6
KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
HOONE RISTLÕIGE. ALUSPLAAN: 1994. a. INVENTARIEERIMISPLAAN (LVMA 890-1-4190).

SKEEM 7: KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
HOONE KÜLGFASSAADID. 1975. a. ÜLESMÕÕTMISJOONISED. MUINSUSKAITSEAMETI ARHIIV (ERA T-76.1.17682 ).

SKEEM 8: KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
HOONE OTSAFASSAADID. 1975. a. ÜLESMÕÕTMISJOONISED. MUINSUSKAITSEAMETI ARHIIV (ERA T-76.1.17682 ).

SKEEM 9
KOIDULA 6 ELAMU NARVAS (REG-NR 14001).
HOONE ASENDIPLAAN JA KRUNDI PLANEERIMISE KAVA (sept 1974). LVMA 890-1-4190).

1

2

1) Narva linnavaade ida poolt (Jaanilinnast) 20. sajandi algul. Pildil näha Koidu tänava
alguse hoonestus— vasakult esimene mansardkatusega on tänava lääneküljel asunud
J. C. Schwarzi maja (Koidu 1), teine—kelpkatusega - tänava idaküljel asunud Johann
Stael von Holsteini elamu (Koidu 3) ja kolmas—kolme korstna ja viilkatusega—
praeguseni säilinud lukksepp Johan Matsoni elamu (Koidu 5).
2) Vaade bastioninõlvale ja Koidula puiesteele 1930. aastatel — puude tagant paistavad
Koidu 5 hoovipiire ja korstnad. Fotod: EAA 2111-11-15321.

3

4

3) Viru tänav 1930. aastatel—esiplaanil vasakul Jaani kiriku kontraforsid, tänava lõpus
Koidu 5 elamu—millel hästi näha ka algupärase kujuga katuseuuk (EAA 5355-1-267);
4) Koidu tänava hoonestus 1919. a. aerofotol (EFA 114-A252-1).

5

6

5) Vaade Koidu tänavale 20. sajandi algul—vasakul Koidu 5, sissepääsu ees trepiaste ja
varikatus; 6) Sama motiiv 1911. a. linnavaatel, näha osa Koidu 5 elamu otsaviilust räästakarniisiga (JBKO, 1911).

7

8

7) Koidu tänav 1930. aastatel—vasakul Jaani kirik, paremal Koidu 5 portaali ja varikatusega; 8) Sama motiiv—Koidu 3 ja 5 (paremal) pärast 1944. a. sõjapurustusi. Narva veebiportaal: http://www.foto.seti.ee.

9

9) Koidu 3, end. Stael von Holsteini elamu Narvas 20. sajandi algul, sellest vasakul Koidu 5
elamu edelanurk—näha aknad, sadeveetoru ja räästakarniis. Foto: Jahrbuch für Bildende
Kunst in den Ostseeprovinzen (JBKO), 1911.

10

11

10) Koidu 3 elamu hoovikülg (praeguse Koidula 6 kinnistu idaküljel) vana väravaava, piirdemüüri ja krundipiiril asunud abihoonega, nende tagant paistab Koidu 5 elamu hoovikülg. A. Normaku joonis 1930. aastaist; 11) Koidu 3 ja 5 hoovikülg värava ja piirdemüüriga 1946. aastal. Foto: http://www.foto.seti.ee.

1

12

13

12) Koidu 3 ja 5 tänavafassaadid 1940. aastatel, enne 1944.a. sõjapurustusi. Foto: http://
www.foto.seti.ee; 13) Koidu 3 peaportaal pärast teisaldamist stalinistlikule korterelamule
(Puškini 11). Foto: Muinsuskaitseamet.

14

15

14) Koidula 6 (end Koidu 5) 1950. aastatel. Foto: Trükikoja Koit veebiportaal: http://
www.narvakoit.ee; 15) Koidula 6 (end Koidu 5) 1960. aastate keskpaiku. Foto: ERAF 2-2-364.

16

17

16) Koidula 6 (Koidu 5) varemed 1976. aastal—vaade Koidula tn poolt;
17) Koidula 6 (Koidu 5) varemed 1976. aastal—vaade kagust. Fotod: Muinsuskaitseamet.

18

18) Koidula 6 (Koidu 5)
varemed 1976. aastal —
endine peafassaad.
Foto:
Muinsuskaitseamet;
19) Vaade Koidula 6
(Koidu 5) varemetele Viru (Tuleviku) tn nurgalt
1970. aastate keskpaiku,
enne korstnate lammutamist.
Foto: Omaniku erakogu.
19

1

20

20) Koidula 6 (varem Koidu 5) peaportaal 1976. aastal. Foto: Muinsuskaitseamet.

21

22

21) Hoone rekonstrueerimisprojekt. Fassaadivaated. Projektbüroo KIPR, sept. 1974.
LVMA 890-1-490.
22) Vaade hoonele Koidula tn poolt 1980. aastatel, pärast KIPR projekti alusel toimunud
ümberehitamist ja restaureerimist. Foto omaniku kogust.

23

24

23) Vaade hoonele Koidula tn poolt.
24) Vaade hoone peafassaadile Viru tn 20 korterelamu hoovilt. Fotod: Madis Tuuder,
2008.

25

26

25) Vaade hoonele kirdest; 26) Vaade hoonele idast. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

27

28

29

30

27) Vaade hoone lõunapoolsele otsaküljele Koidula tn poolt; 28) Vaade hoone peafassaadile edelast; 29) Vaade hoone idaküljele Koidula tn-lt. 30) Vaade hoone põhja– ja lääneküljele Viru tänavalt (loodest). Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

31

32

31) Vaade hoone peafassaadile;
32) Vaade hoone sissepääsule portaali, välisukse VU1, sepisvõrede, keldripääsuga VU2 ja
aken A4. Fotod: Mart Siilivask, 25.02.2016.

33

35

51

34

36

37

52

33) Portaal lähivaates; 34-37) Portaali raidkividetailid. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

38

40

39

41

38) Koidula tn poolne keldriuks VU3; 39) Keldriuks VU3 siseküljelt; 40-41) Keldriukse
VU3 koputi ja sepishing—arv. originaaldetailide koopiad 1970. aastatest. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

42

43

44

42) Peaportaali ja välisukse VU1 ülaosa; 43) Aken A3 ja keldritrepi sepisvõre hoone esiküljel; 44) Keldritrepp hooviküljel aknaga A04 ja uksega VU3. Fotod: Mart Siilivask,
19.04.2016.

45

46

47

45) Aknad A1-A3 hoone esiküljel; 46) Aken A5; 47) Akna A14 detail. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

48

49

50

51

48) Aken A04; 49) Välisuks VU4—arv. Koopia originaaluksest; 50) Keldriuks VU2; 51)
Ukse U01 sisekülg. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

52

53

52) Esimese korruse vestibüüli (Ruum 18) interjöör peatrepiga; 53) Ruum nr 27 1970. aastatel rekonstrueeritud talalaega. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

54

55

56

57

54) Peatrepp TR1 esimese korruse trepihallis; 55) Peatrepi TR1 balustraad; 56) Talalagi
Ruumis 19. 57) Talalagi teise korruse Ruumis nr 68. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

58

59

58-59) Vaated peatrepi teise ja kolmanda korruse vahepodestidele. Fotod: Mart Siilivask,
25.02.2016.

60

62

61

63

60-63) Talalagi ja sellel osaliselt säilinud laemaalingud teise korruse Ruumis nr 62. Fotod:
Mart Siilivask, 19.04.2016.

64

66

65

67

64) Vaade ukse VU4 siseküljele Ruumist 20—uks on valmistatud algupäraste tahveluste
eeskujul; 65) Seinanišš Ruumis 62; 66) 1970. aastatel rekonstrueeritud paeplaatidest põrand esimesel korrusel (Ruum nr 18); 67) Keldritrepp TR3. Fotod: Mart Siilivask,
19.04.2016.

68

70

69

71

68) Keldrivõlv ja hilisemad vaheseinad Ruumis 8; 69) Keldrivõlv Ruumis 13; 70) Siseuks
Ruumis 8; 71) Kinnimüüritud keldriaken Ruumis 13. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

72

73

74

75

72) Vaade keldrikorruse Ruumi nr 1 trepiga TR2; 73-75) Vaated keldrikorruse Ruumi nr
1 (baariruumi eeskoda ja garderoob) sisearhitekt A. Buldase kujundatud mööbli ja interjöörielementidega. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

76

77

78

76) Laevalgusti (1982) Ruumi nr 7 laes; 77) Vaade keldriuksele VU3 keldriruumist nr 7;
78) Vaade peatrepile TR1. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

79

80

81

82

79-82) Hoone 1970. aastatel rekonstrueeritud katusekandmik ja selle tarindid ning korsten
K1. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

83

84

85

86

83) Sarikad ja osa pööningukorruse vahelaest hoone idaküljel; 84) Sadevee läbijooksukahjustus hoone idaküljel (Ruum nr 78); 85) Korsten K3 pööningul; 86) Sadevee läbijooksukahjustus katusekorruse (Ruum nr 81) vahelaes ja põrandal. Fotod: Mart Siilivask,
19.04.2016.

87

88

89

90

87) Vaade hoone lõunapoolsele otsaküljele—algupärased pööninguaknad (vrd Skeem 8)
on kinni krohvitud; 88) Põhjapoolse otsaviilu pööninguaknad, millesse on paigutatud ventilatsioonirestid; 89) Seestpoolt kinni topitud pööninguaken lõunapoolses otsaviilus; 90)
Lagunenud robustne räästalaudis hoone esiküljel—karniis (vrd FOTOD 6-9) puudub
täiesti. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

91

92
93

91-93) Lagunev ja avariiline kivikatus ning deformeerunud sadeveetorud hoone idaküljel.
Liiga väikesed sadeveelehtrid. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016.

94

95

96

94-96) Sadeveesüsteem on kogu hoonel puudulik ega taga sadevete äravoolu hoonest eemale. Hoone perimeetril on pinnas tõusnud ca 1,2m ning tekkinud valed pinnasekalded, mistõttu vesi koguneb hoone seinte äärde ja imbub sealt keldrisse. Hoone ümbrus vajab hädasti vertikaalplaneerimist.

97

98

100

99
50

51

97) Vaade üle Viru tänava endise Koidu tänava teljele—võimalik oleks ajaloolise tänavalõigu taastamine vähemalt Koidula 6 ja Viru 20 vahelisel krundiosal; 98) Vaade treppideni
viiva jalgtee poolt kunagise Koidu tänava alguse suunas Koidula 6 hoonega—
piirdemüüride taastamine mõlemal tänavajoonel aitaks ühtlasi eksponeerida ka osakest
Narva vanalinna varasemast krundistruktuurist. Fotod: Mart Siilivask, 19.04.2016;
99-100) Koidu ja Koidula tänava algus 1785. a. Narva krundiraamatus (EAA 1646-1-764).

