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SELGITUSEKS

Tallinna nõukogudeaegne ehituspärand kultuurimälestiste registris
Riiklike kultuurimälestistena kaitstavate arhitetkuurimälestiste arv küündib Tallinnas peaaegu 800
objektini. Nõukogudeaegsetest ehitistest on kaitse all sellest üsna marginaalne osa.1 Valdav osa sellest
on unikaalsed ehitised nagu näiteks Lillepaviljon, Linnahall, Tallinna Olümpia Purjespordikeskus, „Kalevi”
spordihall jne. Sellest valikust torkab omakorda silma elamuarhitetkuuri alakaitstus – väikeelamutest on
nimekirjas all neli 1950. aastate individuaalelamut (Vana-Pärnu maanteel Nõmmel ja Kose teel
Maarjamäel), korterelamutest üksnes Tartu mnt-Liivalaia nurgale jääv endine „Dvigateli” stalinistlik
elamukompleks. Nimekiri ei peegelda näiteks üldse modernismi (ka postmodernismi) tulekut
elamuehitusse ja tööstuslikku ehitamist, mis tegelikult suuresti määras nõukogudeaegse elamuehituse
üldpildi. Siiski ehitati paneelmagalate kõrval ka palju huvitavat arhitektuuri unikaalprojektide järgi (nii
eramuid kui kortermaju), millest paljud on tänaseni hästi säilinud. Arhitektuuristiilide kõrval on
samavõrra oluline käsitleda hooneid, mis kõnelevad ajastu spetsiifilisest ühiskonna- ja elukorraldusest
ning sageli vastuolulisest elamupoliitikast (nt. valuutapood, parteinomenklatuuri elamud jne.).
Metodoloogia ja töö vormistus
Esitatud hoonete valik on nii tüpoloogialt kui väärtustelt mitmekesine: töös on esitatud nii riikliku
tähtsusega ehk kõrgema väärtuskategooriaga kui arhitektuuriajaloolist mitmekesisust peegeldada
aitavaid hooneid, sh. tüüpehitisi ja –keskkondi. Kõik hinnangud hoonete säilivusastmele ning tehnilisele
seisundile toetuvad visuaalsele vaatlusele, samuti on arhitekti nime ning täpse ehitusaasta puudumisel
antud ligikaudne ehitusaasta. Sarnaselt põhineb ka mälestise elujõulisuse või kaitstavuse hinnang
üldmuljel või näiteks ajakirjandusest silma jäänud taustainformatsioonil.
Iga objekti kohta täidetud hoonekaart lähtub sisu poolest Muinsuskaitseameti poolt algatatud „Eesti 20.
sajandi arhitektuuri programmi” raames kokku lepitust: ankeet sisaldab ehitise nimetust, aadressi ja
fotot, lühikirjeldust ning ehituslikku tausta, üldist hinnangut selle väärtusele ning seisundile.
Ettepanekud edasiseks tegevuseks jaotuvad viieks kategooriaks:
Riiklik kultuurimälestis (RKM): Ettepanek rakendada kõige olulisematele, paremas korras olevatele
unikaal- ja tüüpobjektidele või autentselt kujul säilinud ning kohaidentiteeti määravatele hoonetele,
millel on (või on lihtsalt leitav) funktsioon.
Muinsuskaitseala (MKA): Ettepanek rakendada hoonestatud alade kohta, mis moodustavad tervikliku
ning ajastutruu keskkonna ning kus enamik hooned oleksid eraldi võetavalt riiklikku kaitset väärt.
Miljööväärtuslikud hoonestusalad (MVA): Ettepanek rakendada suuremate alade puhul, kus on
ühetaoline väärtuslik hoonestus, ajastule iseloomulikud tervikansamblid (väljakud ümbritseva
hoonestusega, puiesteed jne) tüüpilised üksikobjektid (kooslustena), elamud.
Võtta arvele: so. andmebaasis (kohalikus või muus registris) arvel olevad ehitised ja rajatised, mille
seadusega kaitsmine pole otstarbekas, kuid olulised teadvustamise seisukohalt. Samuti mõned
arhitektuuriajalooliselt silmapaistvad hooned, mis ei ole päris autentselt säilinud. Registrist on võimalik
neid huvilistel leida, kohalikele omavalitsustele teemaplaneeringute jaoks välja pakkuda jmt.
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Riiklikusse kultuurimälestiste registrisse ei saa kahjuks esitada ehitusperioodide päringut ning alati ei ole ka
mälestise juures ehitusaastat kirjas. Lihtmeetodil kogu nimekirja „läbi kammides” õnnestus nõukogudeaegseid
mälestisi kokku lugeda 32.

Dokumenteerida: Ettepanek, kui väärtuslikku hoonet ei ole võimalik kaitse alla võtta ja säilitada. Sellisel
juhul tuleks ehitist kirjeldada, dokumenteerida ja inventeerida. Väärtuslike, kuid lootusetute hoonete
puhul tuleks läbi viia täisdokumenteerimine (sh. mõõdistamine), teiste puhul inventeerimine.
Käesolevas töös siiski kõiki ette antud variante ei ole kasutatud. Kuivõrd nõukogudeaegse ehituspärandi
hulk on Tallinnas üsna suur, siis on siinne valik läbinud üsna tiheda sõela. Lisaks on arvestatud Tallinna
linna poolt paari aasta eest tehtud Nõmme linnaosa ehitiste inventeerimist, mille käigus on ettepanekud
hoonete kohta juba tehtud. Seetõttu on Nõmme osas esitatud vaid üksikud hooned, mis võiksid olla
kultuurimälestise staatuse väärilised või mis jäid toonastel töö tegijatel kahe silma vahele. Paramatult ei
ole võimalik ega vajalik kõike riiklikul tasemel kaitsta, nii on esitatud objektid ikkagi mingil põhjusel
(arhitektuurilt ja säilivusastmelt, hoonetüübilt või funktsioonilt) pigem silmatorkavad ja üldjuhul
rahuldavas seisukorras.

Epp Lankots
sügis 2009-talv 2010

AIA TEE 42, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Allan Murdmaa, projekt 1968, valmis 1971.
1960. aastatel kogus meil Soome eeskujude järgi populaarsust madal ühekorruseline maja. Maa-asulates
muutus see seitsmekümnendateks aastateks üheks enamlevinuks pereelamutüübiks, mille põhjal töötati
välja erinevaid tüüpprojekte. Algselt peamiselt madalakaldelise viilkatusega elamud muutusid 1960.
aastate lõpuks karniisiarhiktektuuri mõjude levides “kandilisemaks.”
Murdmaa kavandatud maja Meriväljal on oma napi üldilme ning ilma karniisita katusega üsna erandlik
näide. Fassaadi kujundavad väikesed tugevas raamistuses paarisaknad ning pääs garaaži;
magamisruumid paiknevad elamu aiapoolses tiivas.
Väärtused: Erandlik ning hästi säilinud näide 1960. aastate modernistlikust elamuarhitektuurist.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena

AKADEEMIA TEE 21, Tallinn
TTÜ Küberneetika Instituudi hoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt Margus Koot, projekt 1978-80, valmis 1983-86.
Üks 1980. aastatel Akadeemia teele valminud institiuudihoonetest Tehnikaülikooli vabaplaneeringulises
teaduslinnakus. Hoone arhitektuurne osa rajaneb (1980. aastateks küll juba kulunud) ideel
ekspressiivsest ning skulpturaalsest hoonemahust, millega liitub lihtne hoonemaht krundi sügavuses.
Peasissepääsust paremal markeerib kompleksi lehvikukujuline monoliitbetoonist kaldtaladega
konverentsisaal. Sellega liituvad fuajee kaudu L-kujuline kabinettide ja tööruumidega lihtne
hoonekorpus. Sisehoovis on omaette 1-korruseline suure arvutiklassiga arvutuskeskus. Tehnikaülikooli
„korporatiivsele stiilile” omaselt on seegi hoone viimistletud peamiselt dolomiidi ja punase tellisega,
samuti on kasutatud värvilist klaasi ning roostevaba terast. Hoone on küllaltki hästi säilitanud algse ilme
(kuuldavasti ka interjööris, kahjuks polnud võimalik invetenteerimise päeval hoonesse siseneda).
Väärtused: Hea näide Tehnikaülikooli hilisema perioodi teadushoonetest, mis on säilitanud algse ilme
ning järgib materjalide poolest TTÜ-le omast „firmastiili.” Omas ajas arhitektuurselt küll mitte
silmatorkav hoone, ent väärtus tänapäeva jaoks seisneb autentsuses.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

AKADEEMIA TEE 4, 6, 14, 22, Tallinn
Paneelelamute otsaseinad

Info ja kirjeldus: Esimeste suurpaneelelamute otsaseinad kujundasid Oskar Raunam, Valli-Lember
Bogatkina, Margareta Fuks ja Enn Põldroos, valmisid 1964.
Hooned on esimesed üleliidulise tüüpseeria 1-464 järgi valminud elamud Mustamäel. 1960. aastate
esimesel poolel oli „kunstide sünteesil” veel oluline osa moodsa arhitektuuri retoorikas: kunsti lisamine
tüüpehitistele pidi aitama inimestel mõista, et arhitektuur on tööstuslikkust ehitusviisist ning
lihtsustatud vormist ja detailikäsitluselt hoolimata ikkagi kunst. Rohkem kasutati „kunstide sünteesi” küll
unikaalmajade puhul (nt. Kalevi spordihall) ja interjöörides, kus kasutati üsna erinevas tehnikas (sh.
klaas, keraamika) teostatud pannoosid. Fassaadidel on enim kasutatud sgrafiito-tehnikat ning
sepiskujundust. Akadeemia tee majade otsapaneelide rahuvõitluse-, kosmose- ja sporditeemalised
kujundid on märk Mustamäe ehitamise algusaegadega kaasnenud optimismist ning usust paremasse
elukeskkonda. Hilisemate majade puhul hakkas hoonete poolt loodud monotoonne keskkond üha enam
endast märku andma.
Väärtused: Mustamäe esimesed suurpaneelelamud, otsaseina kujundused on tüüpkeskkonnas
ainulaadsed, kavandatud ajastu nimekate kunstnike poolt. Suurepärane näide elamuehituse
industrialiseerimise algusaja optimismist. Neljast majal ühel (Akadeemia tee 14) on siiski otseseinad juba
soojustatud ning heledaks värvitud,algne kujundusmotiiv on kadunud. Sama oht ähvardab kõiki alles
jäänud maju, kuivõrd otseseinte soojustamine on levinuim viis, kuidas nõukogudeaegsetes
paneelelamutes küttekulusid kokku hoida.
Ettepanekud: Otsafassaadid vääriksid kultuurimälestistena kaitse alla võtmist. Samas võib kaitsmine
osutuda probleemseks, kuna inimesed soovivad majades soojakulusid vähendada ning üks hoone on
juba soojustatud.

Ed. BORNHÖE 36, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Toivo Kallas, projekt 1960. aastate algus.
1960. aastatel kogus meil Soome eeskujude järgi populaarsust madal ühekorruseline maja. Maa-asulates
muutus see seitsmekümnendateks aastateks üheks enamlevinuks pereelamutüübiks, mille põhjal töötati
välja erinevaid tüüpprojekte. Algselt peamiselt madalakaldelise viilkatusega elamud muutusid 1960.
aastate lõpuks karniisiarhiktektuuri mõjude levides “kandilisemaks.”
Arhitekt Toivo Kallase enda maja on näide varasest madala maja tüübist. Maadligi kompaktset
hoonemahtu katab madalakaldeline katus, maja on asetatud otsaga tänava suunas. Bornhöe 36 majaga
moodustab ansambli madala kaldkatusega naaberelamu (Bornhöe 34), mõlemat hoonet piirab
tänavajoonel ühine krohvitud kivimüür. Haljastus ning krundipiirded on osa arhitektuursest
terviklahendusest. Bornhöe 36 elamu on säilitanud ehitusaegse ilme, naabermajale on krundisügavusse
lisatud 2-korruseline juurdeehitus.
Väärtused: Hästi säilinud näide 1960. aastatel levinud madalast ühekorruselisest elamutüübist.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

EHITAJATE TEE, Tallinn
Jalakäijate sild

Info ja kirjeldus: Insenerid Johannes Aare, Valdek Kulbach, valmis 1986.
Männimetsa vahel Nõmmelt alla Mustamäele lookleva Ehitajate tee kohale ehitati jalakäigusild
(nimetatakse ka suusasillaks) Tallinna Tehnikaülikooli - toona Tallinna Polütehniline Instituut – 50.
aastapäevaks. Sild on kujundatud 3-sildelise kaldtugedega raamina, mille silded on 23+30+23 meetrit. Ukujulise ristlõikega sildehitise moodustavad kaks 1 m kõrgust põiktaladega seotud keevitatud terastala. 3
meetri laiune profiilplekist käigutee toetub riivi alumisele vööle. Sild monteeriti tehases valmistatud 1012 meetri pikkustest plokkidest. Silla Nõmme-poolsel küljel on metallist tähed „TPI” ning aastaarvud
„1936-1986”, Mustamäe-poolsel küljel on tehnikaülikooli ladinakeelne deviis „Mente et manu”.
Valmimise ajal olnud Eesti ainus terasraamsild. 2000. aastal on uuendatud värvilahendust algsest
hallikkast erksamaks kollaseks.

Väärtused: Ehitamise ajal Eesti ainus terasraamsild, harmooniliselt Mustamäe nõlvade vahele sobituv
rajatis, tänapäeval toimib Nõmme väravana.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku objektina.

GONSIORI 18, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitektid Harald Arman, Ants Mellik, Alar Kotli, Heino Parmas, Leonid Volkov (TA
Ehituse ja Ehitusmaterjalide Instituut), projekt 1959, valmis 1963.
Kohalikke olusid arvestav väikekorteritega sektsioonelamu, mille projekteerimisprogramm koostati
eelnevate uurimistööde alusel. Ainus realiseerunud eksperimentaalprojekt, mis 9-ruutmeetrist
elamispinna normatiivi arvestades püüdis leida optimaalset lahendust erineva suuruse ja koosseisuga
perede majutamiseks nii, et läbikäidavat elutuba ei peaks magamiskohana kasutama. Seega suurendati
eksperimentaalprojektides tubade arvu, ent kasinad normid tingisid elu- ja abipindade väga
tagasihoidlikud suurused – elutuba 15, magamistuba kahele 9 ja ühele 5-7 ning köök 4-5 ruutmeetrit.
Eksperimentaalelamul on kasutatud suure sildeavaga põikkandeseinu, mis võimaldab ruumide erinevat
kombineerimist ning lubasid ehitada ühele korrusele kaks kahepoolse valgustusega läbi korpuse ulatuvat
korterit.Hoone kujundust määrab mittekandvate välisseintele iseloomulik kergus ja avarate
klaaspindade kontrast akendevahelistest silikaattellistest ja lainelisest plekist (algselt
asbesttsementplaadid) seinaosadega.
Väärtused: Ainus realiseerunud 1950. aastate lõpus TA Ehituse ja Ehitusmaterjalide Instituudis välja
töötatud eksperimentaalelamu projekt. Märk ehituse industrialiseerimise algusaastatest, mil
elamuehitust ning elamismudeleid hakati teaduslikul tasemel uurima.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena

GONSIORI 27, Tallinn
Eesti Televisiooni peahoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt Paula Koido, Paul Madalik, projekt 1959, valmis 1965.
ETV peahoone on üks esimesi sõjajärgseid modernistlikke kontorihooneid. Piki Gonsiori tänavat asetatud
sale hoonetahukas jätkab olemasolevat traditsioonilist hoonestusfronti, ent fassaadikujundus on
asümmeetriline ning moodne. Hoone nurgal on I korruse tasandil eenduv tõstetud räästaga pääsla.
Kaasaegsust ning efektsust lisavad majale heledasse dolomiitraamistusse seatud fassaadikujundus:
heledale raamile ning akendevaheliste dolomiitplaatidele on kontrastiks maja tume seinapind. Maja
kitsas suurte klaaspindadega otsafassaad on samuti heledas raamistuses. Sissepääsu kohal on tumeda
seina taustal kohrutatud metallist silmamotiiviga skulptuur.
Väärtused: Hästi säilinud näide varajasest modernistlikust kontorihoonest.
Ettepanekud: Tänavaäärne maht ja fassaadid tunnistada riiklikuks kultuurimälestiseks.

GONSIORI 29, Tallinn
Haldushoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt Peeter Tarvas ja Heiki Karro, projekt 1945-1946, valmis 1950.
Valmis ENSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaadi (ministeeriumi) haldushoonena. Ehitati
koos kõrvalasuva ministeeriumi töötajate elamuga (vt. Gonsiori 31). Hoone on esimene pärast sõda
ehitatud suur haldushoone. 1930. aastate esindustraditsionalismi ja saksapärase arhitektuuri vaimus on
hoone terrasiitkrohviga kaetud fassaadid üsna kasinad: analoogselt kõrvalasuva korterelamuga on
dekoratiivse võttena kasutatud vaid looduskivist raamistust uste ja akende ümber, lisaks on majal
taimornamendiga räästaalune friis. Monumentaalsust võimendab hoone sümmeetriline
mahukompositsioon: tagasiastuv ning kõrgem keskosa, millega liituvad madalamad tiivad. Põhiplaan on
koridorsüsteemis, siseruumis on mõjutatud avarate saalide, vestibüülide ja treppide pidulikkust.
Väärtused: Tegemist on sisuliselt ainsa näitega vahetult peale sõda kavandatud suuremast
korterelamust, pärit ajast mil ehituses tegeleti peamiselt taastamistöödega ning korterelamute
ehitamiseni veel ei oldud jõutud. Ka arhitektuurselt esindab aega, mil normatiivne stalinism ei olnud veel
võimust võtnud ning enne sõda (sageli Saksamaal) hariduse omandanud arhitektid töötasid jätkuvalt
vabariigiaegses traditsioonis.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena

GONSIORI 31, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Heiki Karro, projekt 1946, valmis 1950.
Ehitatud ENSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeeriumi teenistujatele, valmis 1950. aastal enne sõda
alustatud hoone vundamendile. Ehitati koos kõrvalasuva ministeeriumi haldushoonega (vt. Gonsiori 29).
Tegemist on nomenklatuurse korterelamu varase eelkäijaga. Üks esimesi pärast sõda ehitatud
kapitaalseid kivist kortermaju, mis projekteeriti veel enne programmilist sotsrealismi ning toetub
arhitektuurselt kujunduselt tugevalt sõjaeelsele traditsioonile. 1930. aastate esindustraditsionalismi ja
saksapärase arhitektuuri vaimus on hoone terrasiitkrohviga kaetud fassaadid üsna kasinad: dekoratiivse
võttena on kasutatud vaid looduskivist raamistust uste ja akende ümber ning ühtset vertikaalset raami
suurte elutoaakende ümber. Majas on 70 korterit (1-, 2- ja 3-toalised). Väikeste korterite suurt arvu
hoones põhjendab ilmselt kibe korterikriis, kus järjekordades ootasid ka mitmed kõrgemad ametnikud
ning ustavad töötajad ja funktsionäärid. 1-toaliste korterite planeeringuskeem oli erandlik elutoaga
liidetud magamisniši tõttu, mis oli ruumilise ökonoomsuse ja funktsionaalsuse seisukohalt kindlasti üks
paremaid lahendusi Stalini-aegsetes elamutes. Suurem osa kahetoalistest korteritest on kahepoolselt
valgustatud ning kolmetoalistes sümmeetrilise planeeringuga korterites oli elutoa jätkuna ette nähtud
poolavatud söögituba. Eradnlikud ning esinduslikud on esimese korruse korterite suured, põrandani
ulatuvad elutoaaknad.
Väärtused: Tegemist on sisuliselt ainsa näitega vahetult peale sõda kavandatud suuremast
korterelamust, pärit ajast mil ehituses tegeleti peamiselt taastamistöödega ning korterelamute
ehitamiseni veel ei oldud jõutud. Ka arhitektuurselt esindab aega, mil normatiivne stalinism ei olnud veel
võimust võtnud ning arhitektid töötasid jätkuvalt vabariigiaegses traditsioonis.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena

GONSIORI 33, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Avo-Himm Looveer, projekt 1984, valmis 1990.
Elamu on hea näide 1980. aastate arhitektuurist, mis ühelt poolt jätkas traditsioonilise linnaehituse
põhimõtteid, teisalt tõlgendas neid mänguliselt – kohati mahte ning hooneosi veidi ülepaisutades.
Korterelamu paikneb Gonsiori ja Vilmis tänavate nurgal ning lähtub eestiaegse perimetraalse
hoonestuse ideest, mida rõhutab heleda viimistlusega nurgatorn. Samas on hoone selline linnaehituslik
lähenemine vastuoluline, kuna kvartal ning Gonsiori tänav on hoonestatud eriilmeliste ja –vanuste
hoonetega. Nii on elamu pigem teadlikult enesekeskne ning kui olemasoleva linnaruumiga muganduv,
selle silmapaistev vorm toimib aga Lasnamäelt tulles sissejuhatusena kesklinna. Hoone arhitektuuris
aimdub Tallinna koolile(Looveer oli liige) omast masinlikkust ja geomeetriat. Klassikalisele
kesklinnaelamule kohaselt on esimene korrus äripindadale – traditsioonilistesuurte vitriinakende
asemel on siin kasutatud tänavatasandil hoone põhivärvist erinevat heledat seinapinda. 1980. aastate
eriprojektiga korterelamute puhul kasutati juba sagedamini ka läbi kahe korruse ulatuvaid
korteriplaneeringuid, nii ka selles majas.
Väärtused: Hea näide postmodernismist 1980. aastate elamuarhitetuuris, mis püüdis jätkata ja
tõlgendada traditsioonilist perimetraalset linnaehitust.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

IDA TEE 50, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Veljo Kaasik, projekt 1975, valmis 1985.
Meriväljal asuv arhitekti vennale kavandatud maja (ongi tuntud kui „Venna maja”) on Eesti sõjajärgses
arhitektuuriloos üks verstaposte, mis on seotud Tallinna Kooli arhitektide tegevusega. „Venna maja”
tähistab seitsmekümnendatel domineerinud neofunktsionalismi kõrval uue teema sisenemist Tallinna
Kooli arhitektuuripraktikasse, tähistades Robert Venturi vaimus „keerulise ning vastuolulise” arhitektuuri
idee ning modernismikriitilise mõtte kajastumist Eesti arhitektuuris.
Hoone konstruktiivne lahendus oli omas ajas erandlik: monoliitbetoonist kontruktsioon, mille ümber on
ehitatud puitsõrestikul ning laudisega kaetud karp. Murtud katusega hoone ebatavaline vorm ning
silmatorkav punane värv polemiseerivad modernistliku esteetikaga ning harjumuspäraselt ilusaks
peetava elamuarhitektuuriga. Väheste avadega fassaadis jätavad majast pigem suletud ja salapärase
mulje. Siseruumis on aga lahtiste treppide ja vestibüüli ning ruumide tsoneeringuga loodud voolava ja
avatud ruumi efekt, mida võimendab elutoa suur karjas aken. Hoonel pole keldrikorrus, kõik abiruumid
asuvad I korrusel, eluruumid II korrusel.
Väärtused: Elamu on Eesti sõjajärgse arhitektuuri üks sümbolehitisi, kuigi on tuntud rohkem
erialainimeste seas. Väga hea ning ehedalt säilinud näide postmodernismi huvist traditsiooni, argiste
ning isetekkeliste vormide vastu, mis eemaldub modernismi estetiseerivast ning korrastavast
lähenemisest keskkonnale. Maja on väga hästi säilinud nii vormis kui viimistluses, on algse omaniku
valduses. Majaesised mägimännid on siiski kasvanud suureks ning veninud vormist välja, varjates ühtlasi
vaadet majale.
Ettepanekud: Vääriks riiklikuks kultuurimälestiseks tunnistamist. Samas on majas teadlik omanik ning
hoone pole ohustatud. Võtta kindlasti arvele väärtusliku hoonena ning ohumärkide ilmnemisel (maja
müük, uus omanik, ümberehitusoht) tunnistada mälestiseks.

ILMARISE 19, 21, 23, 25, Tallinn
Korterelamud

Info ja kirjeldus: Arhitektid Ants Mellik, Endel Laasi, projekt 1969, valmis 1971.
Neli 6-korruselist punktelamut valmisid Pääsküla rabaäärsele reljeefsele metsamaastikule ametlikult
EKE Vabariikliku Nõukogu eksperimentaalse elamukvartalina. Punktelamu eelistena nähti tema väikest
ehitusalust pinda ja minimaalset perimeetrit, mille tõttu on hoone hõlpsasti paigutatav väikestele ja
reljeefsetele vabadele maa-aladele olemasoleva hoonestuse või puude vahel. Arhitektuurset lahendust
suunab konstruktsioonide (tellisest põikkandeseinad) selge loetavus ja range struktuur. Hoonete
peaaegu kuubiline üldmass on näiliselt õhemaks surutud, vastandades massiivsed puhasvuukviimistlusega tellistest külgseinad ja rõdude taha taanduvad kerged otsaseinad. Konstruktiivset
üldskeemi rõhutavad rõdudevahelised vertikaalsed väljaulatuvad kandeseinad. Kuuekorruselise elamu
kortereid on paigutatud ümber ülemise valgustusega kesktrepikoja, igale korrusele neli korterit.
Normidest suurema pinna ning „kõrgema komfordiga” korteritega elamugrupp oli üks tuntumaid
parteeliidi elupaiku ning ümbruskonna inimeste seas tuntud „aadlipesa“ nime all.
Sama projekti on hiljem kasutatud Keilas, Pääskülas jm.
Väärtused: Hästi säilinud näide modernistlikust punktelamust – hoonetüüp, mida äärmuseni
optimeeritud majaehituskombinaadi toodangu tõttu palju ei ehitatud, kuigi algselt plaaniti (Mustamäe).
Näide ENSV nomenklatuuri elamistingimustest.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonenakooslusena.

PAUL KERESE 11, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Peeter Tarvas, projekt 1948, valmis 1955.
Maletaja Paul Keresele ehitatud maja. Tegemist on omas ajas erandliku hoonega nii tüübi poolest (kahe
korruseline madala viilkatusega majatüüp oli vähem levinud, lisaks Keres oli soovinud tegelikult
lamekatusega maja) kui ennekõike suuruselt: elamispinna piirnormide ületamine oli võimalik ainult, kas
nomenklatuursetel ametipostidel töötavatel isikutel või olulistel kultuuri- ja sporditegelastel, kes selleks
eriloa said ning ühtlasi oli neil ka raha, et tellida healt arhitektilt projekt ning maja valmis ehitada.
Kahekorruselise põhimahuga liitub garaaži ning sauna sisaldav madalam tiib, mille katusel asuvale
terrassile pääseb otse magamistoast, terrassilt viib trepp alla aeda. II korruse magamistubade ees on
avar kaminahall, alumisel korrusel on elutuba, söögituba, Kerese töötuba. Harukordne oli toona ka maja
sisustus, kuivõrd Keresel oli võimalik palju välismaal käia ja nii ka olid näiteks lambid Hollandist jm.
Väärtused: Erakordne ning hästi säilinud näide sõjajärgsest elamuarhitektuuris, staliniaegne luksusvilla.
Kultuuriajalooliselt oluline hoone.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis

KLOOSTRIMETSA TEE 52, Tallinn
Tallinna Botaanikaaia haldushoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt Ülevi Eljand, projekt 1979, valmis 1988.
Kaunisse maastikku asetatud botaanikaaia haldushoone koos talveaiaga on näide Tallinna kooli
arhitektide neofunktsionalismist Tallinnas. Kuivõrd suurem osa Tallinna Kümnest, sh. Ülevi Eljand, oli
seotud EKE Projektiga, siis oli tooanse arhitektuuriavangardi tööpõld peamiselt maaehitus. Samuti EKE Ps projekteeritud botaanikaaed on üks väheseid hooneid Tallinnas (olulisim on Pirita TOP), mis kannab
endas teatud määral Tallinna Kümne ideestikku.
Väike, valge, funktsionalistliku esteetikaga mängiv haldushoone peafassaad on lihtne, mida rõhutavad
vaid sissepääsud. Õupoolne fassaad on jõulise ning elava kujundusega, mida rõhutab hoonekehandist
välja tungiv trepp. Tööruume, majapidaja korterit, konverentsisaali, kaminaruumi ja saunakompleksi
sisaldav põhikehandiga liitub kaldkatusega alumiinium- ja teraskonstruktsioonis talevead.
Väärtused: Hästi säilinud näide 1970. aastate neofunktsionalismist Tallinnas.
Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

KOIDU 122, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitektid ?, projekt 1947, valmis 1954.
Uue-Maailma asumi Pärnu mnt poolne ots on hoonestatud peamiselt sõjajärgselt püstitatud hoonetega,
suure osa sellest moodustab stalinistlik hoonekihistus. Koidu 122 on ansmabli pompöössemaid näiteid.
Üldjuhul kasutati kõikide Stalini ajal valminud elamute puhul üleliidulisi tüüpsektsioone, hoonete
välisilme oli aga kujunduselt sageli üsna mitmekesine. Koidu tn nurgahoone on jõuliselt kujundatud –
paarissammasmotiivid murdfrontooniga trepikoja sissepääsude kohal, räästaalune friis, rõdukesed.
Mõlema nurga trepikoja kohal on koloreeritud Kremli kujutis pärja sees. Fassaadi üldkujundust on
tüüpiline – I korrus on pseudorustikas ning tumedama tooniga esile toodud, ülejäänud fassaad on
heledam.
Väärtused: Vene stalinismi pompöösne näide elamuarhitektuuris. Ei ole küll võrreldav Tartu mnt.Liivalaia nurga „Dvigateli” elamukvartali „torniga majaga”, ent kesklinnast eemal asuvate elamute
kontekstis on üsnagi mahlaka ning erakordse dekooriga. Kuivõrd ornamentika ongi hoone peamine
väärtus, siis esmane oht oleks maja asjatundmatu renoveerimine ning nõukogude võimule viitavate
dekoorielementide „kustutamine”.
Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis

KOPLI 25, Tallinn
Endise mööblitehas „Standard” peahoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt ?, ehitatud 1970. aastatel
Tüüpiline seitsmekümnendatel aastatel Eestis ehitatud modernistlik tornbüroo, mis on ruudukujulise
plaaniga: kommunikatsioonid on keskel ja kabinetid jäävad välisperimeetrile. Hoonetüübile on
iseloomulik on lintaken, mis tuleneb raudbetoonist karkassile ja vööpaneelidele rajatud tarindist.
Hoone on pigem tüüpiline, kui silmapaistev, ent üks vähestest algse ilme säilitanud seitsmekümnendate
büroohoonetest. Siseruumid on kaasajastatud.
Väärtused: Algse välisilme säilitanud modernistlik tornbüroo.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena

KOSE TEE-TAMME-PAJU-SAARE KVARTAL, Tallinn

Kose tee
8

Paju
9

Info ja kirjeldus: Osa Maarjamäe asumist, hoonestatud valdavalt 1950. aastatel ehitatud kõrge
viilkatusega hoonetega. Piirkond on tuntud arhitektide elupaigana – endale kavandasid sinna majad
Peeter Tarvas (Kose tee 10, kultuurimälestis), Endel Laasi (Kose tee 12, kultuurimälestis), Ilmar Laasi
(Paju 7), August Volberg (Paju 9).
Maarjamäe ühepereelamute rajoonis on silmapaistvamaid hoonekihistusi 1950. aastatele tüüpiline
viilkatusega pereelamu. Hoonetüüp esineb küllalt ulatuslikul alal, ent kõige terviklikum ning
arhitektuurselt kõrgetasemelisem on Kose tee ja Paju tänavate vahel ning ääres olev hoonestus, sh
tänavaruum koos piirdeaedade ning haljastusega. Sõjajärgsetele elamutele tüüpiliselt kombineerivad
majad funktsionalismist lähtuvat kujundustraditsiooni traditsionalismiga ning koduse intiimsusega:
elamutele on iseloomulik kahepoolne kaldkatus, tõstetud räästas, viiluräästa puudumine, eenduvad
erkerid ja suured lilleaknad. Elamute sissepääsud on kujundatud eriviisidel: ümarkaarse portaalina,
laotud nurgapostina, välisuksed on olulised dekoratiivsed elemdid. Keskmisest tollasest tüüpelamutest
eristabki Maarjamäe eramuid hoonete läbi mõeldud konfiguratsioon ning asetus kõrghaljastusega
krundil, viimistletud detailid, sh. on tähelepanuväärne piirete kujundus. Eriti tervikliku ning maalilise
mulje jätab Paju tänav.
Väärtused: Ilmselt kõige terviklikum 1950. aastate eramutega hoonestatud kvartal/ala Tallinnas.
Arhitektide poolt kavandatud hooned on oma aja märkimisväärsed näited. Harukordne tänavaruumi
tervikmulje.
Ettepanekud: Moodustada miljööväärtuslik ala, tellida eraldi töö ala piiride määramiseks. Kaaluda Paju
7, 9 ja Kose tee 8 kultuurimälestiseks tunnistamise vajalikkust.

TEATRI VÄLJAK-RÄVALA PST- LAUTERI-KENTMANNI TÄNAVATE VAHELINE ALA, Tallinn
Tallinna kultuurikeskuse planeering

Info ja kirjeldus: Arhitekt Harald Arman, projekt 1945-48, valminud osaliselt 1960. aastateks.
Omaaegne kultuurikeskus kavandati „Estonia” teatrist lähtuvalt sõjapurustustes hävinud puithoonestuse
asemele. Eestis olid mitmed olulised kultuutiasutused ehitamata jäänud, nii kavandati alale teatrile lisaks
raamatukogu, kunstimuuseum, Teaduste Akadeemia hooned (illustratsioonil kupliga presiidiumihoone,
mis jäi ehitamata ning sellele kohale valmis hiljem modernistlik EKP KK hoone) jne. Enamik hooneid jäi
siiski ehitamata, rajati tänav ning haljastus, peale „Estonia” taastamise valmis veel kaks hoonet – TA
Instituutide maja Estonia pst. nurgal ning elumaja akadeemikutele Rävala pst-l.
Armani kavandatud Tallinna Kultuurikesksuse planeering on sellegipoolest ainus Tallinna ainus
paraadliku stalinistliku linnaplaneerimise näide, mida iseloomustavad pidulikud vaated, sümmeetria,
lõikuvad teljed, hoonetüüpide hierarhia ning haljastus: olulised ühiskondlikud hooned on kavandatud
dominantsetena keskteljel ning neile sekundeerib madalam elamukvartal praeguse välisministeeriumi
hoone ning „Olümpia” hotelli vahelisel alal (Lauteri tänavast Kentmanni tänavani).
Väärtused: Silmapaistvaim ning ulatuslikuim stalinistliku linnaplaneerimise näide Tallinnas.

Ettepanekud: Miljööväärtuslik ala

KURISTIKU 6, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Heiki Karro, projekt 1954.
Maja on ehitatud kirjanik Juhan Smuulile. Ajastule tüüpiliselt on tegemist kõrge viilkatusega
pereelamuga, mis kombineerib funktsionalismist lähtuvat kujundustraditsiooni traditsionalismiga ning
koduse intiimsusega: iseloomulik on kahepoolne kaldkatus, tõstetud räästas, viiluräästa puudumine,
suur elutoaaken. Smuuli elamu sissepääs on kujundatud kaarja nurgapostile toetuva portaalina.
Tüüpelamust erineb maja läbimõeldud lahenduse, viimistluse ja kujunduse ning luksuslikuma
elukvaliteedi poolest (sh. asukoht Kadriorus paeklindi all). Smuul kui võimu poolt soositud
kultuuritegelane võis nautida priviligeeritud seisust, ka eluaseme osas.
Väärtused: Hästi säilinud näide 1950. aastate elamuarhitektuurist, esindades luksuslikumat varianti
tollaste tüüpelamutega võrreldes. Märk nõukogude elamupoliitikast, mis soosis nomenklatuuri ning
võimusoosikutest kultuuriinimesi.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

LÕOSILMA 24, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Lembit Aljaste, projekt 1960, valmis 1977.
1950. aastate lõpul ning 1960. aastate algusest on pärit rida ühekorruselisi soome eramuarhitektuurist
mõjutatud modernistlikke väikeelamuid; mitmed neist on arhitektide enda elamud. Põhiliselt
ühekorruselise maja ilmekaim detail on hoogsa vormiga puitkonstruktsioonis katus, mis kikilipsuna on
keskelt „kokku tõmmatud” ning otstes on kõrgem. Kõrgemates otstes asuvad katusekorrusel
magamistoad. „Lipsude” sisekülgedel on katuses väikesed kolmnurksed uukakanad. Maja elamispind
vastab tollastele normide (60 ruutmeetrit), ent ruumi on võidetud tavapärasest suurema vestibüüli ning
teiste sekundaarsete ruumide abil, mida ei arvutatud elamispinna sisse. I korrusel asuvas suures elutoas
on kokkuvolditav vahesein ning toa tagumisest nurgast läheb avar trepp II korrusele. Laia, kinnise
ilmega katusekarniisi tasakaalustab fassaadil vestibüüli ning elutoa lai „lintaken”. Majaga moodustavad
kompositsioonilise terviku haljastus ning madal krundipiire.
Väärtused: Uudne ja erandlik elamutüüp (madal ühekorruseline modernistlik väikeelamu) võrreldes
1950. aastatel massiliselt ehitatud kõrge viilkatusega majatüübiga.Hästi säilinud näide soome
modernismist mõjutatud eramuarhitektuurist 1960. aastate alguses.
Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

PIRITA TEE, Tallinn
Maarjamäe memoriaalkompleks

Info ja kirjeldus: Ehitatud mitmes järgus. Esimesena valmis 1918.aasta Jääretke mälestav obelisk,
arhitekt Mart Port, pronksreljeefide autor skulptor Lembit Tolli, projekt 1959, valmis 1960. 1965. aastal
toimunud konkursi võidutöö alusel valmis 1975. aastal Nõukogude võimu eest võitlejaile
memoriaalansambel, arhitekt Allan Murdmaa, skulptor Mari Varik (kaasautorid Peep Jänes, Rein
Kersten, Henno Sepmann, Valve Pormeister, Jüri Palm, V. Hütsi). Vastu Lasnamäe platood pidi tulema
memoriaali viimane ning monumentaalseim järk, ent seda ei ehitatud valmis.
Memoriaalansambel on küll ehe nõukogude võimu ülistamise väljendus ning seetõttu tänapäeval
ideoloogiliselt „raske” objekt, samas on kompleks suurim ning erakordseim modernistlik
maastikuarhitektuuriline teos. Ansambli konfiguratsioon koosneb kahest ristuvast teljest, mida
markeerivad maastikku süvendatud plaaditud käiguteed. Linnapoolsest parklast tõusev tee suundub
maast tõusvate väravate suunas, mille vahel on pronksskulptuur „Haavatud linnud”, väravapilu vahelt on
pääs memoriaali taga asuvasse kuusikusse. Risttelg kulgeb Lasnamäe paeklindist mere suunas, tõustes
konsoolina Pirita tee kohale. Siin on tribüünidega ääristatud tseremooniaväljak ning maa seest tõusvate
seinte vahel igavese tule koht, mida kaitsevad seinte sisse uuristatud peopesad. Maamärgina ning
kompositsioonilise aktsendina toimib 36m kõrgune obelisk.

Väärtused: Eestis nii mastaabilt kui kunstiliselt erakordseim näide modernistlikust
maastikukujundamisest, mida iseloomustavad abstraktne konfiguratsioon ning vorm, pindade ja
materjalide kontrast, loodusega ja reljeefiga suhestuv tehismaastik, monumentaalskulptuuri
kasutamine. Ansambel on ideoloogiliselt „keeruline” pärand, seetõttu jäänud pikalt hooldamata.
Säilinud siiski ehedal kujul.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis

MASINA 18, Tallinn
Ülemiste katlamaja

Info ja kirjeldus: Arhitekt ??. Ehitatud ca 1970. aastatel
Silikaattellistest suur tööstushoone on äärmuseni lihtne ja toimib ennekõike „mahutina”
kütteseadmetele. Mahuliselt on astmelise ülesehitusega, fassaadi kujundavad kõrged kitsad aknad.
Katlamaja kõrval on kõrge korsten. Algses kasutuses.
Väärtused: Näide nõukoguaegses tööstusarhikteuurist. Mõjus oma lihtsuse ja suuruse poolest. Kui
katlamaja funktsioon peaks sealt kaduma, siis oleks kasutatav suurt ruumi vajava kultuuri-,
meelelahutuse- või spordihoonena. Haakub endise tselluloosivabriku kompleksiga.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena

LENNUJAAMA TEE 2, Tallinn
Vana lennujaama reisijatehoone

Info ja kirjeldus: Arhitektid Roman Koolmar, Artur Jürvetson, projekt 1939. Valmis muudetuna 1955,
stalinistlik dekoor ja sisekujundus Paula Koido ja Maia Lauls.
Sõjaeelse Eesti Vabariigi lõpuaastail kavandatud Lennujaama reisijatehoone, mis peale sõda lõpetati
vastavalt nõukogude kaanonitele muudetuna. Hoone mahud ning kavatis on sõjaeelsed, plaadistuse
asemel on terrassiitkrohv, samuti on lisatud stalinistlik dekoor. Peafassaadil domineerib kõrge
sammasportikus, hoone lennuväljapoolne külg on funktsionalistlikum: iseloomulikuim detail on kaarjalt
lõpetatud lennujuhtimistorn. Interjööris domineerib esinduslik läbi kahe korruse ulatuv saal, mis on
lahendatud staliniaegses stiilivõtmes, sh. on interjööris kaks suurt maali Richard Sagritsa “Tallinna
vaade” ja Viktor Karruse “Moskva vaade” ning rikkaliku kujundusega metall-lühtrid.
Hoone on ca 5 aastat tagasi eeskujulikult renoveeritud.
Väärtused: Väga hästi säilinud vabariigiaegsest transpordiehitusest, mis lõpetati peale II maailmsõda.
Stiilipuhtad stalinistlikud interjöörid.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis

MOONI 35/2, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Valve Pormeister, projekt 1957-1962.
1960. aastate algusest kogus meil Soome eeskujude järgi populaarsust madal ühekorruseline maja. Maaasulates muutus see seitsmekümnendateks aastateks üheks enamlevinuks pereelamutüübiks, mille
põhjal töötati välja erinevaid tüüpprojekte. Algselt peamiselt madalakaldelise viilkatusega elamud
muutusid 1960. aastate lõpuks karniisiarhiktektuuri mõjude levides “kandilisemaks.”
Pormeistri enda maja Mooni tänaval on üks varasemaid modernistlikke väikeelamuid ning omas ajas
selgelt uudne, peamiselt ehitati veel toona kõrge viilkatusega pereelamuid. Maja L-kujuline põhiplaan
tuleneb asetusest nurgakrundil ning võimaldab ka ruumigruppide eristamist mahuliselt: esik, köök ja
avar elutuba on Mooni tänavaäärses põhimahus, millega risti asetub poole korruse võtta tõstetud
magamistubade tsoon. Ruumijaotus on vaba ja voolav: esik, elutuba ja köök on omavahel sujuvalt
ühendatud, köögi ja elutoa vahel on baarilett.
Maja fassaadid on tänavavaadetele suletud, põhimaterjalid on silikaattellis ja puit; magamistubade tiib
on Mooni tänava suunal lahendatud puitlaudisega kaetud kaldpinnana. Põiktänavapoolnse umbse seina
taha jääb lisaks magamistubadele ka soklikorruse abiruumide peal aeda avanev terrass, mida tänava
poolt piirab lattidest piire. Terrassi jätkab väike kasvuhoone. Kogu maja ongi avatud aia poole, haljastus
ning krundipiirded on Pormeistril hoone tervikust lahutamatud.
Väärtused: Esimesi modernistlikke väikeelamuid sõjajärgses Eestis, omas ajas uudne nii arhitektuurilt kui
ruumiplaneeringult. Arhitekti enda maja, koondab endas orgaanilise ning loodusega suhestuva moodsa
arhitektuuri põhitunnused.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

MÕÕNA TEE 15/15A, Tallinn
Paariselamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1974, valmis 1985.
Üks Raine Karbi poolt 1970.aastatel Meriväljale kavandatud modernistlikest väikeelamutest. Paarismaja
asetseb küllalt väikesel krundil, fassaadid on lahendatud sümmeetriliselt, ent jõulise mahulise
kujundusega ning arhitektile omase monumentaalse joonega. Elamu on 3-korruseline, ent elamispind on
vastavalt toonasetele normidele küllaltki väike. Elamu ruumiline jaotus on klassikaline ning see on loetav
ka fassaadil: I korrusel on esik, abiruumid ja garaaž, II ehk põhikorrusel avalik tsoon, st. klaasitud seinaga
avatud elutuba köögiga, aiapoole jääb kabinet ning III korrusel on katuseterrassiga magamistoad ning
vannituba. Karbi elamutele on iseloomulik ka tummade krohvitud seinte, avarate akende ning tumedaks
peitsitud puitpundade kontrast. Elamuga moodustab ühtse terviku aed ning krundipiirded.
Väärtused: Hästi säilinud näide Raine Karbi eramuarhitektuurist. Hea näide 1970. aastate
soomemõjulisest modernismist, mis tähtsustab maja ning krundi/aia koosluses moodustuvat tervikut.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

NARVA MNT. 1, Tallinn
Tallinna peapostkontor

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, Mati Raigna, ehitusinsener Heiki Meos, sisearhitekt Kirsi
Laanemaa, projekt 1975, valmis 1980.
Peapostkontor on üks olulistest olümpiaehitistest, mis 1980. aastaks Tallinna kesklinna ehitati. Algselt
kavandatud oluliselt kõrgemana. Arhitektuurselt on ehitis rainekarbilikult pigem suletud ja sissepoole
pööratud, kui väljapoole suhestuv. Postkontor on ruudukujulise põhiplaaniga sümeetriline ehitis,
astemliselt ülespoole laienevate liigendatud fassaadiplastikaga, hoone nurki tähistavad diagonaalselt
etteulatuvad trepitornid. I korrusel asusid algselt postkontori vestibüül ning kaugekõnede keskus,
millese pääses läbi osaliselt II korruse alla jääva avatud “sammastiku.” Tänaseks on see lahtine
sissepääsu tsoon kinni ehitatud. II korrusel paiknes postkontori peasaal, kus algselt oli sisseehitatud
mööbel ning interjöörikujunduses oli rõhk pandud lekujundusele, mille kiirtena kulgev vooderdus ja
valgusribad vastandusid tumedamale interjöörile. Peasaali viis I korruselt Eesti esimene eskalaator, mis
siiski eemaldati juba 1988. aastal – seda jäi markeerima Kaarel Kurismaa kineetiline objekt.
Administratsiooniruumid olid III korrusel ümber siseõue, keldris oli konverentsi- ja kinosaal ning söökla,
kohvibaar ja abiruumid. Hoone on vooderdatud dolomiidiga, III korruse osa on raudbetoonplaatidest.
Väärtused: Üks suurtest olümpiaehitistest Tallinna kesklinnas, märkimisväärne hilismodernistliku
hoonena. Hoone siiski ei valminud esialgse projekti järgi ning juba ehitusaegses linnaehituslikus
situatsioonis mõjus Viru väljaku ääres liialt väikese ning pretensioonituna. Muutused kaasaegses
linnaruumis on seda muljet veel süvendanud, postkontori funktsioon on majas hääbumas, muud
funktsioonid on tinginud ka hoones (eriti interjööris) palju ümberehitusi.
Ettepanekud: Dokumenteerida. Hoone saatus on segane, plaanide kohaselt lammutatakse või
ehitatakse kehtiva detailplaneeringu kohaselt oluliselt ümber.

NARVA MNT. 9, Tallinn
Elamu-koolihoone (tänapäeval osaliselt büroohoone)

Info ja kirjeldus: Arhitektid Mart Port ja Heili Härmson-Volberg, projekt 1952-53, valmis 1956.
Ehitatud ETKVL-i elamuks ja kaubanduskooliks. Hoone on valminud 1953. aasta Narva mnt.
hoonestuskava järgi, mis nägi ette tänavaosa välja ehitamise klassitsistliku ansamblina. Maja arhitektuur
järgib tollaaegset stiilikaanonit, samuti on maja vorm tuletatud stalinistliku ansamblikujunduse
tüüpvõttest: püloonimotiiv ehk tänavaseinast eenduv tornipaar, millega kujundati linnades laiematelt
tänavalõikudelt üleminekut kitsamatele. Elamu on ehitatud üliliidulise tüüpsektsiooni alusel. Fassaad on
kaarakende, portaalide, lodžade ning eklektilise ornamendiga kaunistatud. Eesti arhtitektide lähenemine
stalinismile ei olnud kunagi süvenenud ega sisuline. Tänavatasandil asusid ühiselamu, arstikabinet ja
töökojad, ülemistel korrusel korterid. Eenduvas osas oli koolihoone klassiruumide, võimla ja
abiruumidega. Tänapäeval on koolihoone kasutusel büroohoonena.
Väärtused: Hea näide stalinistlikust ansamblist kesklinnas, Tallinna ainus püloonimotiiv.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena koos tänava vastasküljel asuva „püloonihoonega”.

NARVA MNT. 21, 23, Tallinn
Elamu-ärihoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt Paul Madalik, projekt 1975, valmis 1982.
„Kodutarbe” hoonena tuntud elamurühm on üks Olümpiaeelsel ajal kavandatud ehitistest, mis pidid
Pirita poole suunduva Narva mnt ilmet kaasaegsemaks ning esinduslikumaks muutma. Kesklinna kohta
harvaesinevalt pikk ühtne hoonefront. Dolomiitplaatidega kaetud fassaad kõlab kokku kõrval asuva
Pedagoogikainstituudi (täna Tallinna Ülikool) peahoonega. Hoonekompleks koosneb kahest
eraldiseisvast vertikaalliigendusega elamust, neid ühendab ühekorruseline plokk kohvikuga (algselt
lastekohvik „Vigri”) ning kodutarvete kaupluse ja kosmeetikasalongiga. Elamu on säilitanud algsele
lähedase ilme, väiksemad muudatused on ärikorruse osas.
Väärtused: Näide olümpiaeelsetest püüdlustest ehitada Tallinna kesklinna linnalikku mõõdet lisavat ning
esinduslikku arhitektuuri.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

NARVA MNT. 31, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Miia Masso, projekt 1977, valmis 1987.
Ehitatud Eesti Merelaevanduse poolt korterelamuks, majja projekteeriti lisaks korteritele ka
haldusruumid,kaupluseruumid ja söökla. Merelaevandus oli nõukogude ajal üks suuremaid
migratsioonipumpasid ja seega üks enim enda töötajatele elamuid ehitanud asutusi. Võimsa
nurgalahendusega maja on mitmeti kõnekas. Klassikalist kvartali nurgamaja ideed jätkava maja üldilme
on neofunktsionalismile omaselt jõulise rütmi ja fassaadiliigendusega, mis on üles ehitatud paisutatud
nurgasektsioonile ja ümaratele trepikojatornidele. Hoone on Pirita poolt tulles efektne sissejuhatus
kesklinna tihedalt hoonestatud alale. Fassaadikujundus meenutab kaasaegsete kruiisilaevade
arhitetkuuri. Haldusruume sisaldav nurgast eenduv osa kasutab välisviimistlusmaterjalidena alumiiniumi
ja halli stemaliiti. Maja põhiosa on viimistletud heleda dolomiitplaadiga. Elamu hooviosa on kujundatud
terrassidena. Trepikojad, köögid ja elutoad on tänava pool, magamistoad hoovi pool.
Väärtused: Jõulisemaid ja efektsemaid 1980. aastate postmodernismist mõjutatud korterelamuid
Tallinna kesklinnas.Maja hoiab suurlinlikku joont, tunnetades hästi oma asukohta ja ülejäänud Narva
mnt. hoonestust. Säilinud suhteliselt muutmatul kujul.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena. Vääriks kultuurimälestiseks tunnistamist, kui maja oleks
ohustatud ümberehituste poolt.

PARGI 14 ja 14a, Tallinn
Eramud

Info ja kirjeldus: Arhitekt mõlemal Edgar Velbri, projekt 1948, valmis ca 54.
Pargi 14 ja 14a on omas ajas (Stalini võimuperiood) erandlikud hooned – üldise korterikriisi ning
võrdsusest ning sõjaeelset aega demoniseeriva ideoloogia taustal on tegemist üsna luksuslikku elulaadi
ning „kodanlikust” ajast pärit kodukultuuri kultiveerivate majadega.
Pargi 14 omanik oli ERKI sisearhitektuuri kateedri õppejõud A.Kuusküll ning seetõttu on Velbri detaile ka
rohkem ellu viinud, kuigi päris projekti järgi kumbki hoone valminud ei ole. Mõlemal majal on
iseloomulik detail uksest väravani ulatuv puidust spiraalseks vooliutud postidele toetud varikatus, mida
tol ajal nähti sageli projektides ette, ent harva realiseeriti. Eestis harukordne ning uudne oli mõlema
hoone puhul Soomes levinud võte ehitada seinad1.korrusest kõrgemad ning selle arvel katus madalama
kaldega. Kompaktne põhimaht liitub vahekäigu abil hoovi poole jääva abihoonete (töötuba, garaaž)
mahuga moodustades nii hoovi poole tuulte eest kaitstud katusealuse istumisterrassi. Mõlemad hooned
on valminud mõneti. Pargi 14 maja on viimistletud pritskrohviga, 14a silikaattelistega.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtuslike hoonetena. Jälgida, ümberehituse ohu korral tunnistada
kultuurimälestiseks.

PIRITA TEE, Tallinn (Pirita jõe ääres randa suunduva tee)
Limonaadikiosk

Info ja kirjeldus: Kavandatud ja ehitatud 1950.-1960. aastatel
Bussipeatusest Pirita randa ja muulile suundava tee ääres paiknev limonaaidkiosk on viitab sõjaeelsele
funktsionalismile, mis 1930.aastatel leidis kuurortarhitektuuris tänuväärse väljundi. Lihtsat, kergelt
liigendatud mahtu kujundavad lint- ning ümaraken. Üle põhimahu ulatub hoogsalt kaarduv betoonist
katuseplaat. Katust toetavad postide alused toimivad püstijala-laudadena. Sarnased limonaadikioskid
ehitati ka Kloogaranna raudteejaama juurde.
Hetkel on kiosk kasutuses kiirsöögiputkana, üldiselt hästi säilinud, aga reklaamtahvel on sobimatu
proportsiooni ning kujundusega.
Väärtused: Hästi säilinud näide modernistlikest väikerajatistest, mis kipuvad paratamatult kaduma.
Nõukogudeaegse ranna- ja suvituskultuuri märk.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis või võtta arvele väärtusliku objektina.

PRONKSI 9, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Rein Luup, projekt 1975, valmis 1985.
Ehitatud tehase „Dvigatel” töötajatele. Elamu on hea näide postmodernistlikust lähenemisest kesklinna
välja kujunenud hoonestusaladle. Ühelt poolt jätkati traditsioonilise linnaehituse põhimõtteid, teisalt
tõlgendati ajaloolist arhitektuuri mänguliselt . Korterelamu paikneb Pronksi ja Raua tänavate nurgal ning
lähtub perimetraalse hoonestuse ideest, mida tänavanurgal rõhutab silindrilise kujuga maht. Ehitise
fassaadile lisavad eksperssiivsust ja masinlikku rütmi eenduvad ärklid ning tumeda terrassiitkrohviga
kaetud massiiivse piirdega rõdud. Klassikalisele kesklinnaelamule kohaselt on esimene korrus
äripindadale koos esindusliku ja laia sissepääsuga tänavanurgalt. Esimene korterelamu, kus kasutati läbi
kahe korruse ulatuvaid korteriplaneeringuid.
Väärtused: Hea näide postmodernismi tulekust linlikku elamuarhitetuuri, mis püüdis jätkata ja
tõlgendada traditsioonilist perimetraalset linnaehitusprintsiipe.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

PRONKSI 12, Tallinn
Haldushoone, endine EKP Mere rajoonikomitee hoone

Info ja kirjeldus: Arhitekt Malle Kusma, projekt 1974, valmis 1976.
Hoone ehitati EKP Mere rajoonikomitee haldushooneks. 1970. aastate neofunktsionalismile omaselt on
hoone mahuliselt elav, erifunktsioonid on ka mahuliselt hoone arhitektuuris loetavad. Viiralti tänava
poolne fassaad on skulpturaalse ilmega, mille moodustavad erineva kõrguse ja laiusega plokid ning
tasapinnad. Fassaadi piirab kahest küljest barjäärina betoonterrass, kus asub ka peasissepääs. Fuajee ja
saaliplokk ulatuvad konsoolina üle I korruse vestibüüli, moodustades terrassi kohale varikatuse.
Saaliplokiga liitub 4-korruseline ametiruumide osa, mille fassaad on kujundatud ülejäänud
hoonekülgedest erinevalt monotoonse akenderütmiga. Sama projekti järgi ehitati 1970. aastate lõpul ka
Viljandisse partei rajoonikomiteehoone, ent hoone on seal peegelpilti pööratud ning 1990. aastatel
ümber ehitatud.
Väärtused: Väliselt ümberehitusteta säilinud näide nõukogudeaegsest haldushoonest. Tallinna kesklinna
kontekstis on erakordne hoone skulpturaalne vorm ning vaba asetus linnaruumis, mis võimaldab ümber
maja käia ning kõiki hoonekülgi erinevalt kogeda. Siseruumid on kaasajastatud tänapäevasteks
bürooruumideks, hoones asub Pensioniamet.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

RANNIKU TEE 23, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1971, valmis 1973.
Üks Raine Karbi poolt 1970.aastatel Meriväljale kavandatud modernistlikest elamutest. Ehitatud
olümpiavõitja Jaan Taltsile. Taltsi maja on Karbile omaselt jõulise mahulise kujundusega ning
monumentaalse joonega. Mahtude kujundus oli algselt funktsionalismile iseloomulik: peamist mahtu
lõikab trepikojamaht, mis juhatab abiruumide korruselt põhikorrusele ning sealt edasi katuseterrassile.
Elukorrusel moodustavad elutuba, söögituba ja köök avatud voolava ruumi. Elamuga moodustasid ühtse
terviku aed ning krundipiirded.
1990. aastatel ehitati maja autori projekti järgi ümber. Elamule on lisatud üks korrus, mistõttu on
muutunud elav mahtude rütm ja asümmeetria. Ühtlasi on muutunud hoone nind aia suhe. Algne,
tänavale avatud majaesine muruterrass elupuude, mägimändide ning välisukseni viiva trepiga on nüüd
ümbritsetud uue, maja arhitektuuriga mitte sobiva paekivimüüriga. Esialgne, tihedalt maja ümbritsev
krohvitud piire on lammutatud.
Väärtused: Näide Raine Karbile omasest eramuarhitektuurist.Arhitektuur lähtub nii funktsionalismist kui
1970. aastate soomemõjulisest modernismist, mis tähtsustab maja ning krundi/aia koosluses
moodustuvat tervikut. Hoone on küll väliselt säilitanud majale omase esteetika (hele-tume kontrast,
tummad seinad vs. klaasitud osad), ent on siiski oluliselt ümber ehitatud.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

RANNIKU TEE 29, Tallinn
Ridaelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Peep Jänes, projekt 1971, valmis 1974.
Kunstiinimestele ehitatud ridaelamu Meriväljal. Heal arhitektuursel tasemel ridaelamuid ehitatid 1970.
aastate esimesel poolel ennekõike maapiirkondades – kolhoosiasulates või näiteks uurimisinstituutide
töötajatele (Sakus), töötati välja ka ridaelamute tüüpprojekte. Tallinnas oli see vähelevinud hoonetüüp,
lisaks Meriväljal asuvale näiteks Karbi projekteeritud ridealmu Teaduste Akadeemia töötajatele Trummi
tänaval. 1960. aastate lõpule ning 1970. aastate algusele iseloomulikult on ka ridaelamud mõjutatud
tugevalt loodusega suhestuvast Soome modernismist ning rakendavad laia tumedaks peitsitud puidust
karniisimotiivi.
Merivälja aedlinnas ning otsaga Ranniku tee ääres asetsev ridaelamu sirutub läbi terve kvartali Jugapuu
põgini, tekitades nii kvartalisse sisetänava.Modenistlikule arhitektuurile omaselt on ridaelamu kavatis
ebasümeetriline, majaplokid on rühmitatud ning astmelise planeeringuga. Esiküljed on kujunduselt
ratsionaalsed nind lihtsad, fassaadi põhiline kujundusmotiiv on II korruse magamisruumide lintaken ning
selle kohal asuv puidust tasapinnaline (mitte eenduv) karniisimotiiv. Aiapoole langev kaldkatus
võimaldab kokku hoida trepikoja õhuruumide arvelt. Hoovipoolne fassaad suhestub ümbritseva
rohelusega, ruumides on kasutatud avatud planeeringut.
Väärtused: Hea näide soomemõjulisest modernismist elamuarhitektuuris ning lääneihalusest kantud
elamistingimustest. Huvitav planeeringu poolest, pikk maja on oskuslikult asetatud peamiselt
ühepereelamutega hoonestatud rohelisse aedlinna. Üldiselt on ridaelamu hästi säilinud, tehtud on
väiksemaid ümber ehitusi (akende vahetus). Mulje hoonekooslusest on endiselt terviklik, võimalik oht on
majabokside omanike isetegevus.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

RAUA 55/57, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitektid Toivo Kallas ja Raine Karp, projekt 1969.
Ehitatud ENSV Kommunaalministeeriumi, sh. Kommunaalprojekti töötajate elamuks. Kuuekümnendate
teisel poolel karniisiarhitektuurist mõjutusi saanud horisontaalse fasaadikäsitlusega kortermaja. Väliselt
igati suurlinliku joonega, aga ruumiplaneeringuliselt üsna paindumatu. Elamu esimene korrus on
reserveeritud teenindusasutustele, viie elukorruse kitsa ja pika tsentraalse esikuga korterid on enamasti
ühepoolse valgustusega. Maja nurgakorterid toimivad „eliitkorteritena“ – kahel alumisel korrusel on
need neljatoalised ning ülemistel korrustel kolmetoalised ja paistavad silma oma ülisuure elutoaga
(36m²), mille kaks pikka välisseina on sisuliselt aken-seinad, lisaks oli elutoas moeröögatusena kokku
volditav vahesein. Lisaväärtusena oli majal katusele ette nähtud soome saun kaminaruumiga.
Väärtused: Hea näide 1970. aastate soomemõjulisest modernismist elamuarhitektuuris, mis Tallinna
kesklinnas avaldus peamiselt eriprojektiga kooperatiiv- ja asutuste elamute arhitektuuris. Maja on
originaalilähedaselt säilinud ning üsna heas seisus.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

REGATI PST 8, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Vilen Künnapu, projekt 1983.
Teatrikunstnik Tõnu Virvele kavandatud eramu. Postmodernistlikult mänglev arhitektuur – flirdib nii
traditsionalismi, klassitsismi kui inimeste ihalusega toretseva, samas väikekodanliku kodu järele. 1980.
aastate alguse postmodernistlikud villad olid veel oma sisult avangardsed, püüdes leida vormi uuele
elamisviisile, mis erineks modernistlikust võõrandunud keskkonnast.
Elamu kompaktsel mahul on rõhutatult vertikaale, tornjas mõõde. Ajaloolisi viiteid leiab siin mitmeid –
keskne portikus, massiivsed nurgapilastrid, tihedaruudulised aknad. Mängulisust lisasid erisuuruse, kujuga ning kohati ootamatutes kohtades paiknevad ebaloomulikult suured aknad (nt katusel), murtud
kaldkatus ning dekoratiivne pärlinimotiiv esifassaadi räästa all. (Virve majaga on võrreldav samuti
Künnapu projekteeritud maja Meriväljal Võra tee 15, mis läks detailirikkuses ning tornikõrguse
hoonekehandiga mängulisuses veelgi kaugemale. Hoonemaht on küll esialgses mahus säilinud, ent
akende ja detailide ümber ehitamisega on maja algsega võrreldes palju kaotanud.)
Tüüpiliselt nõukogude ajale ehitas omanik maja üle kümne aasta. Tänasel päeval on mitmed algsed
detailid muudetud – peamiselt on suurendatud aknaavasid, likvideeritud on enamik tihedaruudulistest
aknajaotustest, samuti on kadunud rõdupiide I korruse erkeri peal ning katusepärlini-motiiv.
Väärtused: Hea näide 1980. aastate mänglevast postmodernismist eramuarhitektuuris. Vilen Künnapu
tuntumaid eramuid Tallinnas.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

V.REIMANNI 9
Kauplus-paviljon, endine lillepood „Kannike”

Info ja kirjeldus: Arhitekt Tiit Hansen, projekt 1963, valmis 1967.
Lillekauplusena valminud väike paviljonilaadne ehitis esindab soomemõjulist modernismi, mida
iseloomustasid 1960. aastatel selge vorm ning looduslike materjalide kasutamine. Erandlik ja ootamatu
on selle hoone asukoht kesklinna kõrgemate majadega hoonestatud kvartalis. Ristkülikulise
põhiplaaniga minimalistliku hoone muudavad väljendusrikkaks avarate klaasseinte, maalähedaste
maakiviseinte ning sileda katuseplaadi kontrast. Laia puitkarniisi kasutamine muutus kuuekümnendate
lõpust alates moevõtteks. Müügisaali (sisekujundaja H.Karro) kujunduse olulisim osa oli väike veesilm.
Karniisil paiknev kaupluse reklaamsildi modernistlik kujundus (praegune silt „Kannike” ei ole algne)
täiendas hoone arhitektuursest tervikut.
Väärtused: Kohvik „Tuljak” kõrval ainus säilinud näide 1960. aastate keskpaiga karniisiarhitektuurist
Tallinnas.Väliselt säilinud puutumatuna, interjöör on ümber ehitatud. Oleks edukalt kasutatav kohvikuna
või kauplusena. Peamine oht on kesksest asukohast ning ümbritsevatest kõrgematest hoonetest tingitud
lammutusoht.
Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

RÄVALA PST. 11/13/15
Korterelamu, nn. Teadlaste maja

Info ja kirjeldus: Arhitekt Edgar Velbri, projekt 1947, valmis 1954.
Ehitatud Teaduste Akadeemia juhtivatele teadlastele ning toonaseTPI professoritele. Eredaim näide
nõukogudeaegsest priviligeeritud kildkonna elamismudelist. Hoone plaanis ja fassaadis on tuntav
üleliiduliste suuniste mõju: kolmest korpusest koosnev hoone on sümmeetrilise põhiplaaniga; keskne
majaosa, mille esine on kujundatud kaaristuga, astub tänavajoonest tagasi. Terrasiitkrohviga fassaadi
iseloomustab sümmeetriline kompositsioon, rustikaalne sokkel, teist ja kolmandat korrust seovad
paarissambad. Kõrge kelpkatus ja liigendamata müürimassid viitavad tugevatele 1920. aastate
traditsionalismi mõjudele. Majja projekteeriti valdavalt 5-toalised korterid, keskmises korpuses ka 6toalised, mille üldpind ulatus 225 ruutmeetrini. Korterites olid magamistubadele ja elutoale lisaks
söögituba, raamatukogu ja kabinet. Tegemist on ainsa kortermajaga, kuhu nõukogude ajal planeeriti
koduabilise ruum eraldi väljapääsuga köögist tagahoovi, kuuetoalistes korterites oli ka köögi juures
eraldi serveerimisruum. Majja kavandati veel suure saaliga klubiruumid koosviibimisteks, kahetoaline
korter autojuhile ning kolmetoaline korter majahoidjale. Hoonet siiski muudeti juba ehituse käigus:
Kentmanni tänava poolses korpuses ehitati korterid kohe väiksemaks. Suurtesse korteritesse mahutati
mitu perekonda.
Väärtused: erandlik hoonetüüp nõukogudeaegses elamuarhitektuuris. Peegeldab tollase ühiskonna ja
eluasemepoliitika kahepalgelisust – nomenklatuursetel ametipostidel töötavatele inimestele võimaldati
(kohati radikaalselt) paremaid elamistingimusi kui lihtkodanikele. Hoone on üks kolmest H. Armani
kavandatud Kultuurikeskuse kava (1945-48) raames valmis ehitatud hoonest.
Üldiselt on elamu hästi säilinud, paigaldatud on uus kivikatus, terrassiitkrohvfassaad on renoveeritud.
Välja on vahetatud algsed välisuksed ning enamasti ka aknad. Trepikodadest leiab siiski originaalseid
kahepoolseid rosettidega kaunistatud tammest korteriuksi, samuti liftikabiini- ja tagumise trepikoja uksi.
Ettepanekud: maja ei ole ohustatud, seega otsene kaitsevajadus puudub. Võtta arvele väärtusliku
hoonena.

TARTU MNT. 17, Tallinn
Endine valuutapood „Turist”

Info ja kirjeldus: Arhitektid Peep Jänes, Henno Sepmann, sisearhitekt Aulo Padar, projekt 1980-81,
valmis 1982.
Endise valuutapoe näol on tegemist ainulaadse hoonetüübiga Eesti arhitektuuriajaloos. Algselt
välisturistide jaoks ehitatud minikaubamaja on vastupidiselt tavalistele avatud olemisega
kaubandusruumidele rõhutatult endasse sulgunud, peegeldades hästi nõukogude ühiskonna
vastuolusid. Hoone ehituskvaliteet oli ajastu kohta väga kõrge, ehitaja oli Soome firma Keskus-SATO.
Klinkertellistest „müüridega” kindlusetaoline sümmeetriline hoone on siiski eksimatult modernistlik,
meenutades nii väliselt kui ka lehvikukujulise plaani poolest Alvar Aalto ehitisi. 3-korruselises hoones oli
läbi hoone kõrguse ulatuv kaldlaega müügisaal, milles müügipinnad paikesid rõdudel. Hoone
välisperimeetril külgnesid müügisaaliga laod. Kahte ülemist korrust läbis kunstimüügisalong koos väikese
baariga.
Väärtused: Tähelepanuväärne on ehitise nõukogude ajastule ja ühiskonnale spetsiifiline funktsioon,
mida rõhutab ka hoone arhitektuur. Endine valuutapood on Tallinna kesklinnas üks vähestest autentse
välisilme säilitanud modernistlikest ühiskondlikest hoonetest. Hoone on heas seisus ning seal asub
ööklubi. Interjööris on veel loetav galeriirõdudega müügisaal, ent algne high-tech laadis sisekujundus on
kadunud.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

TATARI 56, Tallinn
Haldushoone

Info ja kirjeldus: Ehitatud ENSV Ministrite Nõukogu Autobaasi haldushooneks , projekt 1983, valmis
1987. Arhitekt Vilen Künnapu, sisearhitekt Ralf Fisker.
Haldushoone paikneb tänava ääres, selle kõrval ning hoovis on autobaasi abihooned. Hoone on Aldo
Rossi vaimus uusratsionalistlikus laadis. Fassaad on lahendatud ekraanina, mis eendub hoone
põhikehandist, viimane , st IV korrus astub tagasi. Fassaadikujundus on üles ehitatud elementide
kindlale rütmile: I korruse tasandil on kõrge avatud „sammastik”, akende suurused vähenevad II
korrusest üles liikudes. Hoonet rõhutab vertikaalselt nurgatrepikoja klaasitud silendermaht ning läbi II
korruse ulatuv arhitektuurse aktsendina toimiv erepunane nurgapost. Siseruumide planeeringus ning
kujunduses domineerib õhulisus, mida võimendavad läbi kahe korruse ulatuv vestibüül ning viimast
korrust valgustav katusel olev klaaspüramiid. Algne sisekujundus lähtus sarnaselt arhitektuurile
geomeetrilistest kujunditest.
Väärtused: Ehedamaid näiteid uusratsionalismist mõjutatud postmodernistlikust arhitektuurist
Tallinnas. Hoone on väliselt hästi säilinud, interjööri kohta andmed puuduvad.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena. Tutvuda interjööriga, juhul kui see on hästi säilinud,
kaaluda mälestiseks tunnistamist.

TINA 21A
Korterelamu, endine Ministrite Nõukogu elamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1981-83.
Ehitatud ENSV Ministrite Nõukogu Asjade Valitsuse tellimusel, üks esinduslikumaid nomenklatuurseid
elamuid Tallinnas. Siia kolisid näiteks nii Ministrite Nõukogu esimees (ülemisel korrusel kõige suurem
nurgapealne korter), ministrid, Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja, Tallinna Linnakomitee I
sekretär jt. Hoone arhitektiks valiti toona kõige olulisemad ehitised kavandanud Raine Karp. Elamu
kannab endas 1980. aastate postmodernismi puhanguga käibele tulnud keskkondlikkust ning
kontekstuaalsust. Maja projekteeriti Tina ja Terase tänava nurgale ühele joonele varasema
hoonestusega, moodustades nii järjekordse lüli perimetraalselt täisehitatud kvartalis. Kahesektsioonilisel
hoonel on keskne sissepääs tänavanurgalt, millega trepikojad on ühendatud sissekäiguhalli abil.
Välisviimistlust iseloomustab erinevate materjalide kombineerimine: puhtal vuugitud silikaatkivist
seinad ning erkerite ja akendevaheliste osade metallplaadid. Hoone tüüpkorrus koosneb neljatoalistest
korteritest, mille planeeringud rõhutavad korteriseseid tsoone (avalik ja privaatne on selgelt eraldatud).
Elanikele on soklikorrusel saun puhkeruumiga, suur pesuköök/iseteenindav pesumaja koos
triikimisruumiga, panipaigad ning lastevankrite ja kelkude hoiuruum. Ka ruumide sisustusele seati omad
nõudmised: elektripliidid ja Soome importvalamud köökidesse, värviliste glasuurplaatide ja
importmaterjalide kasutamine siseviimistluses, telefoniga lift; lisaks paluti projekteerimisel erilist
tähelepanu pöörata heliisolatsioonile ning välisukse ette näha valjuhäälne ukse avamise signalisatsioon.
Väärtused: Tallinna olulisemaid nõukogude ajal ehitatud nomenklatuurseid elamuid. Illustreerib hästi
erinevusi elukeskkonnas ning nomenklatuursele ladviku elamistingimusi.
Ettepanekud: Võtta väärtusliku hoonena arvele.

TOOMPUIESTEE 11A
Kooperatiiv „Olümpia” elamu

Info ja kirjeldus: Arhitektid Voldemar Herkel, Rein-Mihail Heiduk, projekt 1965, valmis 1967. Ehitatud
ETKVL Tallinna Spordiklubi kooperatiivile „Olümpia“. Eriprojektiga kooperatiivelamuid hakati Tallinnas
ehitama 1960. aastate alguses reeglina kesklinnas sõjajärgsete „aukude” täitmiseks. Tellijjad olid
tavaliselt elamuehituskooperatiivid ning siin sai kasutada tüüpprojektidest hoopis paindlikumaid
lahendusi, võimaldades nii ka paremat elukvaliteeti. Enamasti iseloomustab kooperatiivelamuid
lähtumine Soome arhitektuuri eeskujudest, seda ka korterite plaanis. Mitmed neist lähtusid ETUI-s välja
töötatud eksperimentaalprojektidest, mida tootmisse kunagi ei rakendatud. Nii näiteks võeti
põikikandeseinad kasutusele just keskklinna kooperatiivelamutes. Kooperatiiv „Olümpia” elamu
tänavafassaad saavutas senistest põikikandeseintega hoonetest kõige kergema ning õhulisema välimuse,
mida toonitavad pikad lintaknaread ning tumedaks peitsitud akendevahelised vööd, seda omakorda
katkestavad põikikandeseinte silikaatkivist vertikaalribid. Hoovikülg on vastupidiselt tasapinnalisele
fassaadile plastilisem, mida kujundavad päikese poole avatud rõdud ning I korruse tasandi terrass.
Laudise asemel on kasutatud akendevahelise viimistlusena metallist (plekist) paneele. Plaanis on uudne
korteri teljena toimivasse esikusse avanev lahtine elutuba, mille suurus 4- ja 5-toalistes korterites on 30
ruutmeetrit. Toona moodi tulnud mugavusena olid suurematesse korteritesse ette nähtud ka kaminad.
Elamu keldrikorrusele kavandati elanikele nii abiruumid kui vabaajaveetmisruumid.
Väärtused: Üks paremimi säilinud näide spetsiifilisest elamutüübist (eriprojektiga kooperatiivelamu)
nõukogude ajal. Näide 1960. aastate lõpus kasvanud soomevaimustusest arhitektuuris: see on esimesi
elamuid, kus kasutati peamise motiivina tumedaks peitsitud puitkilpe. Ka konstruktiivselt erineb elamu
toonastest tüüpelamutest. Maja on üsna heas korras – aknad on terviklikult välja vahetatud, fassaad
vajaks värskendamist, aga seda saab teha nappide vahenditega ning hoone algset välimust rikkumata.
Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

TRUMMI 21, Tallinn
Ridaelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1969, valmis 1971.
Ehitatud Teaduste Akadeemia Spetsiaalse Konstrueerimise Bürool teadlastele. Ridaelamu on osa
terviklikult kavandatud modernistlikust elamugrupist (vt. lisaks Trummi 21a, 21b, 21c) ning on hea näide
soome mõjudest 1960. aastate elamuarhitektuuris. Vabalt loodusesse asetatud TA elamute otsene
eeskuju on Helsingi Pihlajamäe elamurajoon, mille 5-korruselistest pikkadest majatahvlitest ning
tornelamutest koosnev kompositsioon teisenes Trummi tänaval 5-korruselistest punktelamutest ning
madalast ridaelamust koosnevaks elamugrupiks. Ridamaja pikk front moodustab kompostisioonilise
kontrasti punktelamutele, kahe hoonegrupi vahele jääb piiratud õueala, mida tänava poolt piirab
kõrghaljastus ning tagaküljel katlamaja maht. Ridaelamu fassaadi iseloomustab I korruse tumedaks
peitsitud laudise ning II korruse valge seinapinna kontrast, mida lõikab terves seinapikkuses kulgev
aknalint. Ridaelamus on kaks erinevat korteritüüpi: 1) garaaži, sauna ja kabinetiga alumisel korrusel ja
kõik eluruumid ülemisel ja 2) köögi ja elutoaga esimesel korrusel ja nelja magamistoaga üleval. Raine
Karbi projekteeritud valge elamugrupp paneb alguse „korporatiivsele stiilile”, mis iseloomustab ka teisi
1970. aastatel Trummi piirkonda kerkinud Teaduste Akadeemia korterelamuid.
Väärtused: Stiilipuhtamaid näiteid sõjajärgsest soomemõjulisest modernismist, mis avaldub nii kogu
elamugrupi planeeringus, haljastuses kui arhitektuuris. Eristub selgelt tollasest tüüpprojekteerimisest.
Ridaelamu on säilitanud originaalilähedase ilme, tagaküljel on inimesed paigaldanud privaatset
terrassiala suurendavaid sirme, kohati on ka majakehandisse jäävad poolavatud terrassid akendega kinni
ehitatud.

Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis.

TRUMMI 21a, 21b, 21c, Tallinn
Korterelamud

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1969, valmis 1971.
Ehitatud Teaduste Akadeemia Spetsiaalse Konstrueerimise Büroo teadlastele. Kolm punktelamut on osa
terviklikult kavandatud modernistlikust elamugrupist (vt. lisaks Trummi 21a, 21b, 21c) ning on hea näide
Soome mõjudest 1960. aastate elamuarhitektuuris. Vabalt loodusesse asetatud TA elamute otsene
eeskuju on Helsingi Pihlajamäe elamurajoon, mille 5-korruselistest pikkadest majatahvlitest ning
tornelamutest koosnev kompositsioon teisenes Trummi tänaval 5-korruselistest punktelamutest ning
madalast ridaelamust koosnevaks elamugrupiks. Kõige enam sarnasust on Pihlajamäe tornelamute ning
Karbi punktmajade või „nuppude“ vahel. Karbi lahendust iseloomustab Soome eeskuju järgides trepikoja
ning köökide akendest moodustuva „tõmbeluku“ motiiviga kujundatud sirge põhjakülg ja tummad
külgseinad. Õuepoolne fassaad on kujundatud rõdude ja lintakendega. Korterid ei ole punktelamutes
eriti suured (2-toalised), aga kehtinud piirnorme ületades küllalt avarad (25m² ja 13m²), lisaks on
elutuppa ehitatud kamin. Üksteise suhtes teljeliselt kerges nihkes asetsevad punktelamud moodustavad
kompostisioonilise kontrasti ridaelamu pikale sirgele frondile, kahe hoonegrupi vahele jääb piiratud
õueala, mida tänava poolt piirab kõrghaljastus ning tagaküljel katlamaja maht. Raine Karbi
projekteeritud valge elamugrupp paneb alguse „korporatiivsele stiilile”, mis iseloomustab ka hilisemaid
1970. aastatel Trummi piirkonda kerkinud Teaduste Akadeemia korterelamuid.
Väärtused: Stiilipuhtamaid näiteid sõjajärgsest soomemõjulisest modernismist, mis avaldub nii kogu
elamugrupi planeeringus, haljastuses kui arhitektuuris. Eristub selgelt tollasest tüüpprojekteerimisest.
Punktelamud on säilitanud originaalilähedase ilme.
Ettepanekud: Riiklik kultuurimälestis

TÕNISMÄGI 2, Tallinn
Rahvusraamatukogu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1984, valmis 1992, sisekujundaja Sulev Vahtra. 1983.
aastal toimus raamatukogu arhitektuurivõistlus , asukoht oli ette nähtud Tartu mnt-le. Võitjal Raine
Karbil lubati see siiski uude pretensioonikasse asukohta kavandada. Tõnismäel Kaarli kiriku naabruses
asetsev monumentaalset templit meenutav hoone on Linnahalli kõrval Tallinna kesklinnas teine niivõrd
massiivne ehitis. Püramiidja katusega põhimaht avaneb hooneesise väljaku suunas, fassaad on rangelt
sümmeetriline, seda rõhutab ka keskne roosaknamotiiv, Tõnismäe tänava poole jääb konverentsisaalide
ja restoraniplokk ning abi- ja tööruumid Endla tänava äärde. Erinevaid hooneosi liidavad terrassid, millelt
pääseb majatagusesse kujundatud aeda (sh. amfiteater) ning Toom-Kuninga tänavale. Hoone on
viimistletud Tagavere dolomiidiga, mis domineerib ka sisekujunduses. Siselahenduse võimsaim osa on
läbi 5 korruse avatud vestibüül avatud treppide ning galeriidega. Sisekujunduses on Enn Põldroosi ja
Rein Kelpmanni monumentaalmaalid, Rait Präätsa klaaspannood, samuti on Präätsa kujundatud
roosakna vitraaž.
Väärtused: Hea näide postmodernistlikust arhitektuurist. Viimane nõukogudeaegne gigantne ehitis. Hea
näide Raine Karbi monumentaalsest stiilist.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena või kaaluda kultuurimälestiseks tunnistamise vajadust.

TÄHE 40, Tallinn
Korterelamu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Boris Mirov, projekt 1975, valmis 1978.
Ehitatud põllumajandussfääri töötajatele. Elamu on Tähe tänava äärse männituka taga, asendiplaanilise
skeemi järgi on maja orienteerud soklikorrusel asetsevate garaažidega sissesõidutee suunas ning
trepikodadesse sisenemine toimub nö. elamu teiselt küjelt Lehola tänava sopist. Autoga tulijatel on
võimalus siseneda trepikotta läbi soklikorruse ka garaažide küljest. Heledaks krohvitud ja värvitud hoone
on arhitektuurselt terrasshoone printsiibil liigendatud tugevalt lõuna poole - eenduvate garaažide
murukatused tekitavad esimese korruse korterite akende taha privaatseks kasutuseks mõeldud
haljasalad. Terrasshoone oli seitsmekümnendate aastate esimesel poolel innovaatilise maa-arhitektuuri
sümboli, ent Tallinnas see hoonetüüp praktiliselt kasutust ei leidnud. Tähe tänava elamu sünni juures
mängib rolli ilmselt arhitekti igapäevasem tööpraktika maahoonetega tegelemisel. Puitu kasutatakse
käesoleva hoone juures üksnes garaažiustel, samuti ei kohta siin äärmuseni rõhutatut horisontaalsust –
1970. aastate teine pool on juba karniisiarhitektuurist üle saanud. Korteritete planeering on üles
ehitatud kesksele sanitaarsõlmele, mille abil eraldatakse magamistsoon avalikust tsoonist. Kõrvuti
asetsevad köök ja elutuba on ühendatud lükandseinaga, 5-toalistes korterites liitub elutoaga avara
sissepääsu abil kabinet. Soklikorrusele on projekteeritud elanike ühisruum, panipaigad ja pesuruum
pesumasinatega. (Tähe 40 elamuga on võrreldav samuti Mirovi projekteeritud Koskla 7, ent seal on
hooneesine „terrass” mõõtmetelt tagasihoidlikum)
Väärtused: Tallinnas harvaesineva hoonetüübi (terrasselamu) näide. Terrasselamud olid 1970. aastatel
peamiselt maa-asulates ehitatud uuenduslikud elamutüübid.
Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonena.

VASE 1 ja 3, Tallinn
Korterelamud

Info ja kirjeldus: Arhitekt Boris Tšernov, projekt 1946, valmis 1950

Esimesi pärast sõda ehitatud suuremaid kesklinna kortermaju, ehitati sõjapurustustes hävinud tsaari- ja
vabariigiaegsete elamutega hoonestatud alale. Elamud projekteeriti veel enne programmilist stalinismi
ning toetuvad arhitektuurselt kujunduselt tugevalt sõjaeelsele traditsioonile. Funktsionalismipäraselt on
majaseinad siledaks krohvitud ning heledaks värvitud, hoonemahtu kujundavad kandilised suure aknaga
ärklid ning majanurkadest välja tungivad rõduplaadid, vastasnurkadel on nurgapostidega rõdud.Metallist
rõdupiirded on aga pigem raskepärased ja traditsioonilise kujundusega kui funktsionalismile omaselt
napid . Majas on enamasti väikesed, 2-toalised korterid.
Väärtused: Ühed esimesed sõjajärgsed suuremad kortermajad, pärit ajast mil ehituses tegeleti
peamiselt taastamistöödega ning relamute ehitamiseni veel ei oldud jõutud. Ka arhitektuurselt
esindabvad vabariigiaegses traditsioonis.

Ettepanekud: Võtta arvele väärtusliku hoonekooslusena.

VIIMSI TEE 45, Tallinn
Eramu

Info ja kirjeldus: Arhitekt Raine Karp, projekt 1968, valmis 1975.
Raine Karbi enda elamu. Vastu krundipiiri ehitatud piklik kitsas hoonemaht jätab tänaval kõndijale mulje
kahest umbsest üksteise peale asetatud kastist – hele silikaattellistest esimene korrus sisaldab garaaži
sauna ja majandusruume; II korruse tumedaks peitsitud tumedas „kasti” sees on elutuba, kabinet, köök,
lodža, magamistoad. Erakordne on iga magamistoa juurde kuuluv eraldi tualettruum. Hoone aiapoolne
fassaadikujundus on hoopis avatum – kabineti, elutoa, köögi maani ulatuvad aknad avanevad üle mere
Tallinna panoraamile. Maja on lihtne ning süsteemne. Karbi elamutele on iseloomulik ka tummade
krohvitud seinte, avarate akende ning tumedaks peitsitud puitpundade kontrast. Elamuga moodustab
ühtse terviku aed ning krundipiirded.Majatagune nõlv on tõstetud betoonraamis muruterrassiks, ka
ülejäänud haljastuse osa on täisnurkne ning ratsionaalselt kujundatud. Õuenurgas on betoonist ja kivist
kamin-suitsuahi.
Väärtused: Hästi säilinud näide Raine Karbi eramuarhitektuurist. Hea näide 1970. aastate
soomemõjulisest modernismist (sh. karniisiarhitektuur), mis tähtsustab maja ning krundi/aia koosluses
moodustuvat tervikut.
Ettepanekud: Vääriks riiklikuks kultuurimälestiseks tunnistamist. Kasutusel arhitekti koduna, otseselt
ohustatud ei ole.

VILDE TEE 71, 73, 75, Tallinn
Kaubanduskeskus, endine ABC-5

Info ja kirjeldus: Arhitekt Peep Jänes, projekt 1963-67, valmis 1970.
Üks Mustamäe mikrorajoonikeskustest , mis said nime Rootsi sõjajärgsete uuslinnaosade ehk ABClinnade (Arbete, Bostad, Centrum – töö, elamine, keskus) eeskujul. Lisaks olmelise uuenduslikkuse
ideele, mille kohaselt oli võimalik peamised argised teenused ja ostud sooritada oma kodukoha
läheduses ühes kohas, esindasid valdavalt seitsmekümnendate aastate jooksul ehitatud ABC-keskused
teistmoodi linlikku ruumitüüpi. Vabaplaneeringulise uuslinna kontekstis toimis jalakäijatele mõeldud
keskuseala traditsioonilise linnakeskkonna simulatsioonina: hoomahtude asetusega oli loodud
klassikalist linnatänavat meenutav kompaktne välisruum, kus jalutades sai erinevad kauplusi,
teenustöökodasid, kontoreid ja kohvikuid külastada. ABC-5 ehk „Kännu Kukk” on Mustamäe keskustest
arhitektuurselt terviklikuim. Vilde teelt kergelt tõusvasse maastikureljeefi asetatud laiaastmeline
trepistik juhatas sisse elukvartali poole plaadistatud jalakäijate alana “hargneva” hoonekompleksi. Laia
horisontaalse katuseplaadi alla oli vabalt asetatud erinevate funktsioonidega “hooneklotsid”, mille vahel
sagis rahvahulk erinevaid kauplusi külastades. Välisperimeetrilt olid hoonekompleksi tellisseinad
tummad, keskuse sisetänavaid palistasid selvekaupluste ja teenindusasutuste klaasitud seinad.
Kompleksi kuulusid lisaks selvekauplusele ja restoranile vehklemissaal ja teenindusplokk.
Väärtused: Hea näide nõukogudeaegsest kaubandusruumist, vabaplaneeringuliste linnaosadega tulnud
spetsiifiline hoonetüüp. Endine ABC-5 on küll teistest Mustamäe keskustest enim säilitanud algse ilme,
samuti mahud ja planeeringu. Samas on hoone osaliselt väga halvas seisus (kohati tühi, isegi põlenud).
Keskuses tegutseb küll toidukauplus ning mõned väiksemad kauplused, samuti on kasutuses vehklussaal.
Olles juurdepääsetav trolliga ja jalgsi, pole enam ostukeskusena atraktiivne. Toidukaupluse osas on
muudetud hoone viimistlust.

Ettepanekud: Kaaluda kultuurimälestisena kaitse alla võtmist, varuavariandina võtta arvele väärtusliku
hoonena. Samas võivad ranged piirangud soodustada edasist tegevusetust ning lagunemist.
Ümberehitused moonutaksid siiski oluliselt algset nappi arhitektuurset ideed.

VÄIKE-ÕISMÄE, Tallinn
Elamurajoon

Info ja kirjeldus: Planeerimisprojekt 1968, autorid Mart Port ja Malle Meelak, kaasa töötasid insenerid
H. Karu, H. Kotkas, R. Palis jt. Valmis aastatel 1973-84.
Ringlinna ideele rajatud terviklikult planeeritud suurpaneelelamutest koosnev elamurajoon oli mõeldud
45 000 elanikule. Erinevalt Mustamäest ja Lasnamäest ei ole Õismäel mikrorajoone, vaid kogu elurajoon
on kompaktselt organiseeritud ümber keskse ümmarguse tiigi. Tiiki ümbritsevas pargis, kus toimub vaid
jalg- ja kergliiklus, asuvad lasteaiad ning koolid staadionitega. Õismäed läbiva ringtee - mida mööda
kulgeb rajoonisisene liiklus ning sõidab linnatransport - sisemine külg on hoonestatud nelinurkseid
kvartaleid moodustavate 9- korruseliste paneelelamutega (sh. piirab ringi üht külge Tallinna pikim
elamu, nn „Hiina müür). Kvartalite vahel on 16- korruselised tornelamud ning madalad
poed/teeninduskeskused. Ringteest väljapoole jäävad 5-korruselised elamud. Elamurajoon on väikseim
Tallinna kolmest paneelmagalast ning seetõttu ka jõuti erinevalt teistest terviklikult valmis ehitada.
Väärtused: Ainus terviklikult valminud paneelelamurajoon Tallinnas. Suurepärane näide utopistlikust
modernistlikust linnaehitusest, mis käsitles linna pigem linnulennult, kui tänavatasandil elu
mitmekesisust arvestades. Ühtlasi on Õismäe ainsana säilitanud oma planeeringulise terviku, uusi
elamuid ega muid hooneid pole majade vahele ega kvartalite sisse ehitatud. Elamuid on küll erineva
kvaliteediga soojustatud, ent väärtuslikuim ongi siin planeeringulise terviku ning rajooni mahuliste
rütmine säilimine. Ka kohalikud 1-korruselised kaupluse- ja teeninduskeskuste puhul oleks oluline
säilitada madalad mahud.

Ettepanekud: Miljööväärtuslik ala (planeering ja hoonemahud).

