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Lääne-Virumaa on erakordselt rikka ehituspärandiga maakond. Siin on olnud nii ajalooliselt 

jõukas maa, kuid ka tugev maakonnakeskus Rakvere ja mereäärsed suvituskohad. Siin 

leidub nii kohalike ehitusmeistrite oskust kui suurte arhitektide tarkust.  

Käesolev töö keskendus välitöödel silmahakanule ja nende põhjal võib tõdeda mitmes 

valdkonnas täiendavate uuringute vajadust. Sellisena on täiesti kõrvale jäetud 

raudteearhitektuur, ebasüsteemselt on jälgitud meiereide ja talude arhitektuuri. Sellised 

rikkalikud kooslused nagu Võsu ja Käsmu tuleks aga majahaaval omaette inventeerida.  

Terve rida tuntud Lääne-Virumaa maju on väljajäänud, kuna nad on juba kaitse all. Need 

pole sugugi ainult Rakvere kesklinna suurhooned nagu Kotli gümnaasium ja kirik, vaid ka 

terve rida talusid (Lillebergi Haljala lähedal, võrratu Kaarle Pedassaares või Jõekalda 

asunikutalu Arknas). Ajaloomälestisena on kaitse all ka näiteks Käsmu merekool või Avispea 

külakool.  

Rakveres on küll muinsuskaitseala, kuid käesolev töö teeb ettepaneku seda laienda ja võtta 

mõned olulisemad majad alal kaitse alla.  

Mõned majad jäid välja, kuna nad on kaotanud oma algse väljanägemise, näiteks Rakvere 

1930. aastate silmapaistvad funktsionalistlikud villad: ins. G. Bocki kavandatud Posti 4a, mis 

hiljuti vooderdati mingi kiviga, ja ins. V. Muda Tammiku 7, mis juba nõukogude aegsete 

vooderdustega kaotas algse kuju. Ometi oli just see maja peamine eeskuju kogu sõjajärgse 

Rakvere uuseestiaegsetele individuaalelamutele.  
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Hooned Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal: 

Elamu  Rakvere, Vabriku 3  

Urbaltisch linnamaja, omaniku, end. linnapea Matti Jõe arvates linna vanim, 1750ndatest. 

Erakordselt hästi säilinud ja omab seetõttu erandlikku üleriiklikku tähtsust. Asub kesklinna 

suhtes veidi nurga taga ja ülejäänud hoonestusest lahus, mistõttu vajab oma positsiooni 

tugevdamist. 

Hoone tehniline seisund on hea. Omanik on koostanud Restaureerimiskooli lõputööks hoone 

restaureerimise kontseptsiooni ja selle osaliselt ellu viinud. Hoonele on tehtud tõrvapapist 

katuse asemele uus laastukatus. Säilinud algne laudis on koondatud fassaadile jne, kuid 

tööd on pooleli ja ootavad uute võimaluste avanemist.  

RKM 

 

 

ELAMU Rakvere, Pikk 76 

Ulatuslikult säilinud urbaltisch linnamaja oletatavalt 19. sajandist. Asub ilusti hoonefrondis. 

Kõige autentsem on põhjaots, kus säilinud algne lai laudis. Lõunaserval jookseb L-plaani 

moodustades krundisisse kivist madalam valge tiib. Väga ilus Vallimäe äärne 

kõrghaljastusega maaliline suure potenstiaaliga krunt.  

Hoone tehniline seisund on halb. Maja on tühi. Eterniitkatus on lõunakelbalt puudu ja see 

võib maja ruttu hävitada. Tõstetud tänav sööb palki.  

RKM 
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ELAMU Rakvere, Tõusu 7  

Üks Rakvere väheseid 20. sajandi alguse juugendmaju, väga romantiline arhitektuur. 

Markeerib üleval Vallimäel Pika t. tihedast kaupmeeste-käsitööliste linna järgset, moodsamat 

lahus üksiku eramu ideaali. Majas elas 1920-41 esimene Viru maavanem ja tuntud poliitik 

Mihkel Juhkam. Säilinud erakordselt autentsel kujul ja tehniline seisund on hea. Kvaliteetse 

tööga paevundament korras ja eterniitkatus terve. Üks katuseaken vahetatud. Säilimist 

toetab võimas kõrghaljastus krundi põhjaküljel. 

Asub ilusal krundil ja on pereeluks sobiva suurusega, mistõttu kaitseperspektiiv on täiesti 

olemas. Abihoone seisund ebarahuldav.  

RKM 
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TSAARIAEG 

Küti VALLAMAJA Kehalas, Vinni vald 

1894 valminud maja ehitas ehitusmeister Jüri Oser Rakverest ja see oli toona üks kallimaid 

vallamaju. Asub Viru-Jaagupi asulast väljas muust hoonestusest eraldi Rakvere-Mustvee 

maantee ääres, et oleks kogu vallale hõlpsasti ligipääsetav. Kohalikust paest hoone on 

piirkonna tüüpiliste võtetega.  

Toimib tänapäeval rahvamajana. Seisund on hea, uus plekkkatus peal.  

Võtta arvele ja vaadelda hooneliigi kontekstis. 

  

 

Assamalla VALLAMAJA, Tamsalu vald 

19. sajandi lõpus ehitatud maakividest tellisest avapiiretega ühekorruseline lamedapoolse 

katusega maja, mille kesteljel on puitveranda kaudu sissepääs. Viilul kaaraken kahe 

ümarakna vahel on piirkonnas tüüpiline. Asub uue ja vana tee vahel, bussipeatuse kõrval ja 

selle küljes on postkast. Hoone seinal on ilmasõjas ja Vabadussõjas langenute 

mälestustahvel.  

Vallamajal on uus plekkkatus ja osa aknaid uute sobimatutult jaotuseta akende vastu 

vahetatud. Maja seisab tühjalt, pood ja söögikoht on suletud, ning on müügis.  

Võtta arvele ja vaadelda hooneliigi kontekstis või RKM koos vallamaja eest läbimineva 

kiviteega.  
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Avanduse VALLAMAJA, Väike-Maarja vald 

1897 valminud paehoone tellisest avapiirete ja nurgakvaadritega. Ehitas meister Jüri 

Peepson, kel paluti see teha Liigvalla vallamaja sugune. Teise korruse korterite puust 

väljaehitus sekundaarne. Maja ees on ilusad suured puud.  

Eravalduses vallamaja  seisund on rahuldav, hoone on tühi. 

Võtta arvele ja vaadelda hooneliigi kontekstis 

  

 

Kunda-Malla VALLAMAJA, Viru-Nigula vald 

Asub Kunda-Malla teeristil  väljaspool koilhoosieelset asustust. Krundi kinkis ja projekti tegi 

(?) Kunda mõisnik Girard de Soucanton. Hoone ehitas 1902 mitme vallamaja püstitaja Jüri 

Oser 6000 rbl eest.  

Paekivi hoone on maakonnas tüüpsete võtetega.  

Osa majast tühi, osa korterid. Neil ka aknaid vahetatud.  

Võtta arvele ja vaadelda hooneliigi kontekstis 
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Viru-Jaagupi KOOLIMAJA, Kooli tee 1, Vinni vald 

1908 valminud suur kihelkonnakeskuse kahe ja poole korruseline paekivist koolimaja, 

sarnane Simunaga. Paeastmetega trepid toetuvad metalllattidele. Muidu plaanilt seest üsna 

kitsas.  

Kool suleti 2001. Hoones paiknevad osavald, raamatukogu muuseum ja postkontor. 

Euroremontimata.  

RKM 

  

 

Simuna KOOLIMAJA, Lai 11, Väike-Maarja vald 

Kahe ja poole korruseline suurejooneline kivikoolimaja aastast 1908. Aastaarv paikneb 

fassaadil võluvalt kaares ümber pööningu ümarakna.  See pole mingi väike külakool enam, 

vaid kihelkonnakeskuse tsaariaja lõpu võimas haridustempel, samaväärne Viru-Jaagupi 

kooliga. 

Korralik ja heas seisukorras maja seisab aleviku peatänava ääres tühjalt, sest juurde on 

ehitatud kolm järku uusi hooneid ning elu on sisnna kandunud.  

Võtta arvele. 
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Viru-Nigula KIHELKONNAKOOLI hoone, Maarja 2 

Korralik kahekorruseline paehoone. 

Seisab tühjalt aleviku keskel, aknad kinii löödud. Lume raskuse all varikatused katki läinud.  

Võtta arvele. 

  

 

Väike-Maarja RAHVAMAJA, Pikk 2 

1912 ehitatud ins Fromhold Kangro projekti järgi, tsaariaegne suurejoonelisim 

maarahvamaja. Teised samasugused on hävinud (Vaivara, puust Tarvastu ja Räpina). 

Hoonel kohmakas juugenddekoor kohati säilinud. Kolhoosiaegne remont annab tunda, aga 

see-eest pole euroremonti tehtud. Fuajees Eva Jänese taluelu idülli kujutav fresko. Keldris 

(Tartu ARSi kujunduses?) baar suurte sepislühtritega 1970. aastate keldribaaride stiilis. 

Eurorahadega restaureeritud. Seintel uus kangas, algselt oli ilmset mistra.  

Praegu rahvamaja ja ülakorrusel riiklik Väike Maarja muusikakool. Seisund hea.   

Ajaloomäestis ka arhitektuurimälestiseks  
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Apostliku Õigeusu Jumalaema Sündimise KIRIK, Rakvere, Tallinna 17 

Ehitatud väidetavalt ümber ühe aadliku kivimajast 1839, kuid praeguse kuju saanud 

ümberehitustega 1898-1900. See on võimalik, kuid usutavam tundub, et 19. sajandi lõpus 

ehitati täiesti uus (tüüpne?) hoone.  

Seisund hea ja algne funktsioon säilinud.  

Vaadelda õigeusu kirikute kontekstis.  

  

 

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Tapa Ristija Johannese KIRIK, Pikk 1 

Ehitatud 1901-04 arhitekt Lunski projekti järgi vana-vene stiilis.  

Kiriku seisund on hea ja algne funktsioon säilinud.  

Vaadelda õigeusu kirikute kontekstis.  
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KÕRTS Rakvere, Tammiku 6 

19. sajandi ilus urbaltisch ehitis tammikus, saksa sõjaväekalmistu kõrval. End. mõisakõrts oli 

populaarne suvepidude paik.  Algne arhitektuur ulatuslikult säilinud.  

Tehniline seisund hea, katus eterniidiga kaetud. Inimesed elavad sees.  

RKM 

 

 

Kulina KÕRTS, Vinni vald 

19. sajandi teeäärne, muust asustusest lahus kõrtsi hoone on maastikus võimas dominant. 

Puu osal lauast nurgakvaadrid. Nõukogude ajal oli kolhoosikontor + korterid. 

Seisund rahuldav. Eterniitkatus peal. Ühes korteris elavad joodikud.  

Võtta arvele.  
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Lontova SADAMA hoonestu,  

19. sajandil rajati Kunda eksportsadam. Juurde kujunes klindi alla asula. Seal oli ka hotell 

London, mis andis asulale nime. Hotelli varemete kõrval on ilus eestiaegselt mõjuv nn 

kollane maja Lontova tee 16, mida nimetatakse tollihooneks, selle vastas on Lontova tee 1 

historitsistlik ametnike elamu 20. sajandi algusest. Arhitektuurselt on huvitavaim nn. 

tollimaja, aga see tahab lähemat uurimist. 

Mõlema seisukord rahuldav. 

Võtta arvele.  

 

  

 

ELU- JA ÄRIHOONE Rakvere, Tallinna 14 / Lai 2  

Maja lasi 1903 ehitada tuntud trükkal, kirjastaja ja raamatukaupmees Nikolai Erna. Tellisega 

piiritletud kahekorruseline paemaja on oluline nurgaaktsent tähtsal ristmikul. 

Seisund hea, sisaldab lihapoodi. Aknad vahetatud.  

Võtta arvele.  
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ELU- JA ÄRIHOONE Tapal, Lai 7 /Põllu 2 

1901 valminud kahekorruseline ilusast kvaliteetpaest äri- ja eluhoone raudteejaama 

suunduva tänava ääres. Aknasandrike ja uugi voluutdekoori näol neorenessanslike 

motiividega kaunistatud.  

Seisund rahuldav. Seisab küll tühjalt, kuid peal on uus plekk-katus ja aknad on korralikult 

kinnilöödud. 

Võtta arvele või kuulub tulevase  MVA sisse. 

  

 

Väike-Maarja KÖSTRIMAJA, Simuna mnt. 5 

1893 valminud maja on otsaga tänava ääres. Otsast eendub eeskoda. Akende kuju 

muudetud, voodrit nõukogude ajal vahetatud ja eterniitkatus pandud. Algset dekoori on 

osaliselt säilinud ainult otsal. Arhitekt Alar Kotli sünnimaja. Paremini on säilinud kaitsealune 

Viru-Nigula köstrimaja 

Seisund hea. Hoones tegutseb pood. 

Võtta arvele.  
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Paasvere METSNIKU MAJA, Vinni vald 

Suur 19. sajandi lõpu verandaga puust kontor-elamu ja maakividest abihoone Rakvere-

Rannapungerja maantee ääres. Säilinud täiesti autentselt.  

Seisund hea-rahuldav, elatakse sees. 

Võtta arvele.  

  

 

ELAMU Rakvere, Kunderi  7  

Urbaltisch linnamaja 19. sajandist ja sellisena väga väärtuslik. Põhimaht ja üldkuju säilinud. 

Sees alles roov. Siin elas kohalik ärkamisaja populaarseim kultuuritegelane Juhan Kunder . 

Seisund rahuldav. Linna maja kahes korteris elavad inimesed sees, kolmas tühi, kuigi elatav. 

Vesi kaevust. Eterniitkatus peal. Linnaehituslik positsioon hoonefrondi esimese majana 

tugev.  

Muinsuskaitselala laiendus või RKM  
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ELAMU Rakvere,  Võidu 37 

Urbaltisch linnamaja 19. sajandist. Markeerivad koos kõrvalasuva Võidu 39-ga viimaste 

tunnismeestena Võidu tänava algset ehitusjoont. Suhteliselt kössivajunud tänava tõstmise 

tõttu. Üldkuju algne kuid detaile alles vähe, siiski märka väga ilusat algse laudise 

nurgalahendust.  

Maja põhjapoolne osa on renoveeritud, lõunapoolse seisund rahuldav. Hoovimaja 

renoveeritud. Võidu 37 ja 39 rühma täindab tilluke kunagine hoovimaja Võidu 35, mille 

säilimisperspektiiv ei tundu roosiline. 

Teenimatult senisest muinsuskaitse huviorbiidist väljajäänud. Vähemalt arvele võtta.  

  

 

ELAMU Rakvere, Võidu 39 

Uuem, st kõrgem ja kepsakam urbaltisch linnamaja, võib-olla 19. sajandi lõpust. 

Silmatorkavalt autentselt säilinud, algne vooder, aknad, ilusad nurgapostid ja karniisid ning 

pööninguaknad. Peaukse kohal klassitsistlik valgmik. Tagakülje keskel väljaehitus 

vooderdamata palkidest. Väga stiilne hoovimaja heas korras.  

Arvestades autentust on seisund väga hea, elavad sees ja hooldavad kenasti, kõik on 

värvitud. Liikluse tõttu on tänavaäärne uks alt kinnilöödud.  

Teenimatult senisest muinsuskaitse huviorbiidist väljajäänud. Vähemalt arvele võtta.  
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ELAMU Rakvere, Karja 11 

Ehitatud 1870ndatel väidetavalt tüüpfassaad nr. 99 järgi. Väheseid Rakveres säilinud 

venepäraseid kolmeaknalise tänavafassaadiga maju, saelauadekoor muljetavaldav. 20. 

sajandi algul ümberehitatud aktsiisivalitsuseks, praegu korterid. 

Seisund rahuldav, aknad muudetud. Efektne dekoor on ainult tänavaotsal, kuid maht ja 

üldkuju säilinud algsena. Toetab kõrvalasuvat Parunimaja.  

RKM või muinsuskaitseala laiendamine 

  

 

ELAMU Rakvere, Karja 13 

1870-72 ehitatud puidust historitsistlik aadlielamu, rahvasuus tuntud Parunimajana ja hoone 

taga asuv park Paruniaiana. Kõrgel vundamendil pikk ja rikkalikult dekoreeitud ning 

puuderea võrra tänavajoonest tagasiastuv maja mõjub esinduslikult. Sissepääs jätab mulje 

nagu oleks olnud kaksikelamu.  

Tehniline seisund hea, rikkalik puitdekoor ulatuslikult säilinud. Korterites inimesed elavad. 

RKM või muinsuskaitseala laiendamine 
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ELAMUD Kadrinas, Viru tn 4, 4a ja 4b 

Ehitanud 1920. aastate alguses Eestimaa Põllusaaduste Ümbertöötamise osaühing "Viru" 

ehk siirupi- ja tärklisevabrik, mis asus üle tee. Tänavaäärne tornidega ametnike elamu on 

kõige uhkem. Teine on tööliste elamu ja kolmas hobusetall, mis hiljem elamuks 

ümberehitatud. Õues säilinud kaev ja osalt munakivisillutist.  

Hea korras, tagumised veidi vähem värsked. Osa aknaid vahetatud, tänavaäärse otsas 

veranda uus. Kõigis elanikud sees.  

Võtta arvele.  

  

 

VILLA Tamsalus, Tööstuse 12 

Ilmselt  1910. aastate hilisjuugendlik töösturi villa. Väga suur, tohutu mansardkatusega, 

galeriiga ühendatult liitub paviljon. Juurde kuulub puust abihoone. 

Välitööd raskendatud ründava koera tõttu. Katuse vahetamine ja osalt voodri vahetus 

pooleli.  

Võtta arvele.  
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KORTERELAMU Rakvere, Võidu 34 

1912 ehitatud L-kujulise plaaniga maja on esimesi suuremaid hilisjuugendlikke korterelamuid 

Rakveres, osutab tööstusajastule väikelinnas. Lahendus mõjub professionaalselt. Võimalik, 

et osa dekoori on hävinud, kuid tänavapoolse viilu elegantne kujundus on säilinud, samuti 

nurki markeerivad joonia kapiteelidega lamepilastrid.  

Seisund on hea, inimesed elavad sees ning elu käib. Maja on müügis. 

Võtta arvele.  

  

 

KORTERELAMU Rakvere, Rohuaia 13  

Linnapea Anton Pedriksi elamu on kavandanud tuntud arhitekt Artur Perna 1914.  

Kunagine täiesti silmapaistev hoone seisab tühjalt ja selle seisund on halb. Nõukogude ajal 

on aknad algsest arhitektuurist mittehoolivate vastu vahetatud. Tõenäoliselt on ka siis 

madalakvaliteedilisest lauast uus lihtsustatud vooder pandud. Tsentraalne rõdu 

allakukkumas. 

Võtta arvele. 
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KLAUSI TALU, Vinni vald, Anguse küla 

Esimese eesti arhitekti Karl Burmani 1917 projekteeritud kooliõpetaja H. Klausi talu. Country 

house’i põhikorrus on tellisest, ülakorrus puidust. Arhitektuur on Burmanlikult rahutu ja 

romantiline. Hoone projekt on L. Gensi andmeil Villem Raami arhiivis.  

Omanik oli tõre ja lubas ainult aia tagant pildistada. Kui ma L. Gensi juttu õieti mäletan, siis 

oli hoone vahepeal varemetes ja taastati 1980. aastatel. Puitosasid vaadates tundub see 

usutav.  

Võtta arvele.  

 

 

Karepa historitsistlikud SUVILAD, Vihula vald 

Karepal on neli historitsistlikku suvilat. Ehitatud 1920. sajandi alguses Kunda mõisniku parun 

Girard de Soucantoni jt. poolt.  

Olid nõukogude ajal pioneerilaager. Torniga suvilas on Kullo lastelaager 88703:003:0253 ja 

seal on aknad vahetatud. Kõige suurem ookri karva suvila – villa Dombrovka 

88703:003:0267 seisab tühjalt ja poolrüüstatult. Roheline madal suvila on omaette valdus 

Suur-Nõmme 88703:003:1500, erakordselt hästi säilinud. Kahekorruseline kastjas  

verandadega maja kuulub ka Kullole.  

RKM vähemalt Suur-Nõmme.  
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PUITTÖÖSTUSHOONED Kadrina alevis 

Alevi keskel kooli, poodide ja rahvamaja vahel kvartali sees on säilinud romantiline rühm 

tühjalt seisvaid endisi tootmis- ja laohooneid, mille esialgsed funktsioonid vajaksid lähemat 

uurimist. Moodustavad muidu viledaks kulunud ja lasnamäestunud alevis ainsa urbaanse 

tiheduse säilitanud koha ja on seetõttu miljöö seisukohalt erakordselt olulised. Asuvad 

õnneks koolimaja III järgu sissepääsu, vist peasissepääs, teljel, mistõttu neist käiakse palju 

läbi, nagu mööda sisetänavat.  

Seidund rahuldav, avad suletud, seisvad kasutuseta. 

Võtta arvele ja uurida kaitsmisvõimalusi.  

  

 

Tapa Valgejõe SILD 

Ehitatud 1908 betoonist ja maakivist, sillale viib munakivisillutisega tee.  

Paikneb linna ääres ja on jalutusteena kasutusel. Tapalt Tallinna suunda väljudes on uue 

tee kõrval vana sild hästi vaadeldav.  

Tehniline seisund rahuldav 

RKM 
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KIVITEE Munakivi tänav Assamallas, Tamsalu vald 

Rakvere-Väike-Maarja uus, nõukogude ajal ehitatud maantee läheb Assamalla küla tagant 

läbi. Vana, päris kena munakivisilluisega tee on küla sees ja jookseb paralleelselt (u. 600 m). 

Tee olukord on suhteliselt hea, peal pole suurt liikluskoormust, ainult kohati on ta maa sisse 

ära vajunud. Sobib eriti hästi kokku vallamajaga, mis samuti maakivist, võimendavad efekti 

vastastikku. Kivitee äärde jääb ka Vandereride funktsionalistlik  taluhoone ja mõned talud 

ning kolhoosielamud.  Tegu on ilusa maastikulõiguga.  

RKM 

  

 

KIVITEE Viru-Nigula surnuaia ees 

100 m jupp kiviteed surnuaia ees, kaasaegse tee kõrval. Haakub surnuaia kivist 

piirdemüüriga, võimenduvad vastakuti. On mõõdukas kasutuses parkimiskoha ja abiteena.  

Osalt mattunud, kuid seisund rahuldav.  

RKM 
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EESTI AEG 

VIRU MAAVALITSUS Rakvere, Kreutzwaldi 5 

Ehitatud 1926-27 Leonid Harlamovi projekti järgi. Autori puhul ei ole selge, kas tegu on 

sajandialguse Peterburi tuntud arhitektiga, kes revolutsiooni järel Eestisse emigreerus. Eesti 

I maavalitsuse hoone, mis märgib uue hooneliigi sündi. Tähistab üksiti sakslaste linna 

kõrvale uue eestlaste linna sündi.  Sisaldas lisaks ametiruumidele ka ametikortereid, mis 

lisasid maja lõppu verandad. Juurde kuulub hoovimaja ja fassaadi ees suurejooneline nulg.  

1990ndate remondi käigus vooderdus edevamaks muudetud. Euroremondiga kõik 

algupärane hävitatud. Seisund hea.  

Võtta arvele.  

  

KASARMU VAREMED Rakvere, Nortsu tee 3 

Ehitatud 5. üksiku jalaväepataljoni kasarmuks 1927. Mitmetes allikates autoriks märgitud 

Johan Ostrat on ebatõenäoline. Raske on uskuda, et sellised sõjaeelse arhitektuuri pärased 

kitsad ja kõrged aknad on kavandanud  1920ndatel aastatel Danzigis traditsionalistliku 

hariduse omandanud arhitekt. Vaatamata Ostrati tööletulekule töötas kaitseväe 

korteriosakonnas jätkuvalt vanameelseid vene insenere. Tehnniliselt oli edumeelne, kuid 

esteetiliselt vanameelne. 1990ndatel kasutas piirivalve. Varemete seisukord on järjest 

halvenenud. Taga on koerte varjupaik. 

Võtta arvele.  
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Rakvere Ühispank /RAAMATUKOGU Rakvere, Lai 7 

Laia t. põhjapoolnekahekorruseline kõrge mansardkorrusega osa on arhitekt Karl Burmani 

1913 kavandatud Rakvere Ühispank, mis osutab eestlaste tõusule juba tsaaariaegses 

Rakveres. Kuna pangal läks pärast I ilmasõda sõda hästi, telliti 1929 Ferdinand Adoffilt kuni 

Posti tänavani laiendus, mis jätkas eelnevat. 1930ndatel avati siin Muuseumi ekspositsiooni. 

Sõjas sai kannatada ja taastati kõrgemana, maakonna raamatukogu al 1998.  

Algset hoonet on sees vähe allas, autentsed detailid puuduvad täielikult. Euroremonditud.  

Võtta arvele.  

  

KÄSITÖÖLISTE SELTSIMAJA Rakvere, Lai 11 

Ehitati 1929 tuntud inseneri Ferdinand Adoffi projekti järgi. Tänavaäärses kahekorruselises 
kiviosas paiknesid võõrastetoad, einelaud, piljardisaal, raamatukogu ja teisel korrusel 
võõrastemaja. Maja idakülje puuosas aga üsna avar lavaga saal, millest sai linna tähtsaim 
kontsertide, pidude jne. toimumispaik kuni teatri valmimiseni.   
1920. aastate tradistionalismi ilmekas esindaja ja huvitava paekasutusega väärikas ning 
esinduslik hoone.  
 
Maja pole küll täies ulatuses kasutusel, pidusaali osa on täiesti kasutamata, kuid tehniline 
seisund on vähemalt kiviosal rahuldav. Plekk-katus algne. Säilinud ka nn Rakvere uks.  
 
RKM 
 

  



23 

 

Vajangu TULETÕRJESELTSI RAHVAMAJA, Tamsalu 13 

Tõenäoliselt 1920. aastatel ehitatud rahvamaja. Arhitektuurilt meenutab veidi Kadrinat. 

Efektne on kandle-lüüra motiiv viilul.  

Väljast silikaatkiviga vooderdatud, muid palju detaili alles.  

Võtta arvele. 

  

 

Kadrina RAHVAMAJA, Viru 14 

Seltsimaja projekti koostas Arnold Väli Põllutöökoja Ehitustalitsuses hiljemalt 1928. Teisal on 

autoriks märgitud Tallinna inseneri Heinrich Tubergi, kes võis algset lahendust kohendada. 

Maja ehitati 1930. T-kujulise plaaniga, fassaadi keskel edev kuplike. Ülal raamatukogu ja 

algselt kaks korterit. Üks Eesti uhkemaid maarahvamaju.  

Hiljuti täielikult renoveeritud. Tehtud on kenasti, aga kõik on uued materjalis. Siiski on alles 

vanad põrandad koridorides ja trepp ning riietehoid on veel tegemata. Teisel korrusel on 

välja puhastatud nurgake algset seina.  

Võtta arvele. 
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Karepa RAHVAMAJA, Vihula vald 88703:003:0029 

1938 valminud ilus Põllutöökoja ehitustalituse laadis maarahvamaja.  

2006 täielikult renoveeritud. 

Võtta arvele.  

 

 

LASTEAED Rakvere, Koidula 14 

1929-30 ehitatud hoone kavandas arhitekt August Tauk Virumaa Lastekaitse Ühingu 
tellimusel. Siin paiknesid emade ja laste nõuandepunkt, eelkooliealiste laste raamatukogu ja 
lasteaed ning karskusselts. 1970. aastal kolis siia Rakvere pioneerimaja. Praegu asuvad siin 
eralasteaed ning muusika‐ ja kunstikool Kaur. 

 
Äratab huvi eelkõige tüpoloogiliselt, kui koolieelsele lastekasvatusele suunatud arhitektuuri 
esimesi näiteid Eestis. Vaatamata mitteinnovatiivsele stilistikale, siiski professionaalselt 
kavandatud hoone.  
 
Seisund väga hea, algne funktsioon säilinud. Sisse küll ei pääsenud.  
 
RKM 
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Tapa ALGKOOLI VAREMED, Nooruse ja Kooli t nurgal 

Haridusministeeriumi arhitekti Tõnis Mihkelsoni 1923 projekteeritud algkool on 

traditsionalistliku nüansiga uusklassitistlik.  

Praegu varemetes, osalt põlenud.  

Võtta arvele.  

  

 

Võipere ALGKOOL, Kadrina vald. 

Kutsutud ka Aaspere kooliks ja asubki Aaspere mõisast vaid veidi lõunas Kihlevere poole. 

1928 ehitatud ART Ehitustalituse projekti järgi.  

Sees korterid, säilinud suhteliselt algsena.  

Võtta arvele.  
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KOOLIMAJA Rakvere, Tööstuse 12 

Linna I algkool valmis 1929 Tapa ehitusinseneri Konstantin Kaalu projekti järgi. 

Kivitrepikodadega puuhoone. Võimla-aula taga kesksel risti. 

Praegu Rakvere eragümnaasium. Hiljuti täielikult renoveeritud. Püütud stiili hoida, kuid kõik 

autentne läinud.  

Võtta arvele.  

  

 

Lasinurme KOOL, Nurme, Lasinurme küla, Rakke vald 66001:005:0720 

1929 valminud 3-klassiline traditsionalistlik koolimaja.  

Praegu elamu. Säilinud väga autentselt, ainult katus vahetatud.  

Võtta arvele. 
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PÕLULA KOOL, Rägavere vald 

1922 rajatud koolile ehitati omaette uus hoone 1929-30. Asub mõisa pargi kõrval. Teelt viib 

koolini ilus 1961 istutatud puiestee.  

Puithoone esindab funktsionalismi saabumist, millele osutab madala katus ja mahtude 

liitmise viis, samas aknakuju on vanamoodne.  

Maja on säilinud täiesti algsel kujul! Sees korterid ja muuseum, osalt tühi. Kool on kolinud 

kõrvale mõisa, mis täiesti euroremonditud.  

Teha ekspertiis. 

  

 

Vihula KOOL, Vihula vald 

1931 valminud kooli kavandasid Karl Burman ja Anton Soans. Arhitektuur pigem 

romantiliselt Burmanlik ja tõenäoliselt Soans andis ainult kehtiva allkirja. Üks ilusamaid 

maakoolide seas.  

1970. aastatel on lisandunud üsna räige arhitektuuriga raamatukogu ja rahvamaja. 

Vana osa töötab praegu algkool-lasteaiana ja on säilinud erakordselt autentsena.  

Dokumenteerida.  
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Võsu KOOL, Kooli 1 

Põlenud kooli asemele kerkinud 1932 toona populaarse projekti järgi (Metsapoole 

Pärnumaal jt).  

1964 valmis juurdeehitus.  

Praegu põhikool, osalt renoveeritud.  

Võtta arvele. 

  

 

Udriku ALGKOOL, Janno, Kiku küla, Kadrina vald 71601:001:0290 

Arhitekt August Volbergi 1933 kavandatud väga väike traditsionalistlik maakool. Oli 

korralikult ehitatud. Kool suleti 1968, nüüd elamu.  

Uue voodri panemine pooleli.  

Dokumenteerida.  
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Salla-Tammiku ALGKOOL , Rakke vald 

Projekteerisid 1934 arhitektid Edgar Velbri ja August Volberg. Põllutöökoja ehitustalituse 

arhitektuuri suurepärane näide. L-kujuline põhiplaan, all kolm klassi ja dir korter, ning veidi 

kitsam saal, mis teenib kogu küla. Ülal internaat ja kaks vähemat korterit. Oli väga 

korrektselt valmis ehitatud ja muudatustest säästetud, nagu tuvastasime 1996 Volbergi 

ekspeditsioonil.  

Tegelikult Tammiku algkool, sest Sallal kool olemas mõisas.  

Praegu aknad eemaldatud ja maja suhteliselt rüüstatud. Kiled akende ees katki.  

Olnuks RKM, aga vist ainult dokumenteerida.  

  

 

Rahkla ALGKOOL, Laekvere vald.  

Hoone kavandas arhitekt Jaagup Linnakivi 1936. Vaatamata sümmeetriale ja kõrgele 

katusele suhteliselt funktsionalistlik.  

Seisab tühjalt, seisund rahuldav.  

Võtta arvele.  
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Porkuni ALGKOOL, Tamsalu vald.  

1938-39 ehitati pärast küladevahelist kaklust ühesugused koolid Porkunisse ja Kadilasse. 

Koolimaja  on vaatamata sümmeetriale ja kõrgele katusele suhteliselt funktsionalistliku 

lahendusega. Arhitektuur võib olla inspireeritud Rahkla koolimajast. Kool likvideeriti lõplikult 

1977 ja hoone läks kurtide kooli kätte.  

Praegu korterid. Seisund rahuldav.  

Võtta arvele.  

  

 

Väike-Maarja ALGKOOL, Pikk 23 

1936-38 kavandas arhitekt Alar Kotli vanema väikse maja suure ümberehituse, millega 

koolimaja sai praeguse kuju.  

Tänapäeval V-Maarja gümnaasiumi algklasside maja. Heas korras.  

Võtta arvele.  
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Tapa GÜMNAASIUM, Nooruse 2 

Arhitekt Alar Kotli 1936. a projekti 1939 valminud funktsionalistlik linnakool. Paneelikast 

juurdehitus 1979-83. Praegu Vene gümnaasium. 

Sisse ei saanud, tundub, et renoveeritud. Veidi räämas, kuid algne funktsioon säilinud.  

RKM 

 

 

Kadrina KOOL, Rakvere tee 4 

Väärtuslikuim osa on 1938-39 ins. H Wieckmanni projektui järgi ehitatud funktsionalistltik 

osa: 7 klassiruumi, saal-võimla-rekreatsiooniruum II korruse keskel (nüüd klassideks 

poolitatud) ja 3 korterit. Sümmeetriline lahenduse keskse ümara trepitorniga ja  elavalt 

liigendatud mahtudega. 

1959-63 valmis taha suure võimlaga B-Korpus ja 1984 teine juurdehitus. Nende 

arhitektuurne panus on tagasihoildlik.  

Seisund on hea.  

Võtta arvele.  
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Lahu ALGKOOL, Kõpsta küla, Rakke vald 66001:004:0110 

Arhitekt Alar Kotli projekti järgi 1939-40 ehitatud funktsionalistlik maakoolimaja.  

Seisund hea, väljast remonditud, aknad vahetatud. Seest autentne. Sees lasteaed-algkool. 

Võtta arvele. 

 

  

 

Tapa Jakobi KIRIK, Pargi 1 

Kiriku kavandasid 1931 arhitektid Anatoli Podcekajev ja Boris Krümmer, fassaade kohendas 

August Tauk. Asetseb soliidselt linna keskel, veidi vanamoodsalt historitsistliku 

arhitektuuriga. Õnnistavat Kristust kujutava maali autoriks on venelannast ikoonimaalija Olga 

Obojaninova-Krümmer. Projektijärgne tornikiiver valmis 1993, kuldne rist asetati torni tippu 

1996. 

Seisund hea, algne funktsioon toimib.  

Võtta arvele.  
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KARMELI BAPTISTI PALVELA Rakvere, Koidula 15 

Baltisaksa arhitekt Engelhard Corjuse 1932 kavandatud kirik, valmis 1933. Üks väheseid 

funktsionalistlikke sakraalhooneid Eestis. Silmapaistev ekspressionismimõjuline puituks.  

1990. aastate algul remondi käigus poolümara palgi moodi lauaga maja vooderdades rikuti  

täielikult arhitektuurne ilme.  

Tehniline seisund muidu hea, aktiivses kasutuses. 

Tellida ekspertiis sh uurida fassaadi restaureerimise võimalust.  

  

 

Avispea evangeeliumi kristlaste PALVELA, Väike-Maarja vald 92703:001:0030 

Pärnu arhitekti Märt Merivälja projekti järgi 1934-35 valminud küllaltki kogudusekeskuse 

tüüpi modernistlik sakraalehitis. Efektse otsaseina akna mõju ei lase nii hästi sees esile tulla 

seda poolitav rõdu.  

Funktsioon algne ja kasutuses, seisund hea. On küll toodud uuendusi, nagu neogooti 

kantsel, kuid alles väga stiilsed algsed lühtrid.  

Võtta arvele.  
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Tapa METODISTI KIRIK, Kesk 11 

Ehitatud 1924, ins. Tombo(?), kes võis olla ka ehitusmeister. Otsaga tänava ääres väike 

torniga sõrestikehitis. E. Tamme meelest on ümarkaarsed uksed-aknad tagasihoidliku 

palvela jaoks meeldejäävad. Tagaosas liitub kahekorruselise verandaga korter. 

Tagasihoidlik dekoor sisaldab viiteid neogootikale.  

Tehniline seisund hea ja algses funktsioonis kasutusel.  

Võtta arvele.  

  

 

RAKVERE HAIGLA Vene 2a 

Linnahaigla ehitati 1930-32 ins. F. Adoffi projekti järgi. Kõrgel tasemel 1920. aastate 

tradistionalism.  

Seisis kaua kasutuseta, mõni aasta tagasi renoveeriti korteriteks. Väliskuju säilitatud algse 

lähedasena.  

Võtta arvele.  
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Rakvere UJULA, Koidula 30 

Supelhoone esindab puitfunktsionalismi, ehitatud 1937 Tõnis Mihkelsoni projekti järgi. 

Riigikontrolli arhitektile oli see eratöö. Riietumisruumide kohal teisel korrusel oli suvekohvik. 

Supelhoone juurde kuulusid Soolikaoja vee eelsoojendamise kolm tiiki ja kahe basseiniga 

ujula.  On 1930. aastate tähtsa hooneliigi mitte parim, kuid viimane alles eksemplar. 

Praegu renoveeritud pansionaadiks „Kuldne sügis“. Heas korras, kuid säilinud on ainult 

väliskuju ja suhteliselt umbsemalt kui algses funktsioonis. Sees täielik euroremont muutnud 

kõik tundmatuseni.  

RKM 

  

 

VIRUMAA ÜHISPANK Rakvere, Tallinna 18a 

Arhitekt August Volbergi kavandatud pangahoone valmis 1935. Hoone arhitektuur lähtub K. 

Pätsi kritiseeritud Eesti Panga peahoonest Tallinnas Estonia pst. ja Kentmanni nurgal. 

Terrassiitkrohviga soliidsele fassaadile vastandub palju funktsionalistlikum tagakülg koos 

keskse korterite tiivaga. Juurde kuulub hoovimaja.  

Hoone on kasutuses, kuid mitte täielikult. Kauaaegse apteegi sisustus vahetati välja 1980. 

aastate lõpus.  Osa aknaid on vahetatud.   Seisund rahuldav. 

RKM 
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KINDLUSTUSSELTS „EESTI“ MAJA Rakvere, Tallinna 20 

Arhitekt Arnold Matteus, 1933. Teiste allikate järgi on kindlustusseltsi nimi „Oma“. 

Kolmekorruseline pika kahekorrruselise hoovitiivaga äri- ja eluhoone. Terrasiitkrohviga 

ärifrondi kohal eenduvad lubikrohviga fassaadist keskel art déco’likud astmelised vertikaalid 

akende vahel. Muidu pind sile. Ühtepidi provintslikult redutseeritud arhitektuur, teistpidi 

väikelinna kohta suur ja korralik maja nimekalt Tartu arhitektilt.  

Praegu tühi, seisukord hea. 

Võtta arvele.  

  

 

ÄRIHOONE Tapa, Pikk 6 ja 6a 

Kahekorruseline murtud nurgaga tohutu suur ärihoone kas 1930. aastate lõpust (ETK?) või 

nõukogude aja algusest. Traditsionalistlik arhitektuur kvaliteetne.  

Osalt tühi, osalt poed. Algsed detailid enamasti hävinud.  

Võtta arvele. 
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Kunda ÄRIMAJA, Jaama 6 

1939 valminud kaupluste ja ladude hoone. Võimalik, et ETK maja 

Asub ülejäänud hoonestusest lahus tehase ees, sisaldab Põdra pubi, mis vist suletud.  

Seisund pole halb.  

Arvele võtta.  

 

 

Jäneda MEIEREI, Krammi, Jäneda küla, Tapa vald 40001:002:0043 

1939 ehitatud Tapa tsementkividest, näeb välja suhteliselt funktsionalistlik.  

Algset funktsiooni täitis kuni 1976. Viimased 10 aastat pood, vahepeal ka söögikoht.  

Katmine fassaadivärviga pooleli, sest kivi on läbi ja enamaks raha ei ole. Algne valtsplekk 

vahetatud hiljuti Rannila kiviprofiiliga pleki vastu. Osa aknaid vahetatud. Muudatusi tehtud 

vähe, lükanduksed on asendatud, kuid link vana. Ka WC on sisse toodud. Omaniku pere 

elab üleval.  

Arvele võtta. 
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Simuna MEIEREI, Lai 4, Väike-Maarja vald 

1930. aastate suur funktsionalistlik piimatööstus.  

Seisab tühjalt, laguned ja müügis.  

Dokumenteerida.  

  

 

Avispea MEIEREI, Väike-Maarja vald 

1930. aastate krohvitud meierei, kõrge katus, kuid muidu modernistlik esteetika. 

Seisab tühjalt küla keskel, aknad kinni löödud.  

Vaadata meiereide kontekstis. 
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APTEEK-ELAMU Haljala, Võsu mnt. 4 

Tõenäoliselt 1920ndatel ehitatud apteegimaja on ilmekas hilisjuugendlike joontega 

alevimaja. Lisaks korralikule väljanägemisele on väga oluline ka tema roll 

kihelkonnakeskuse miljöö kujundamisel.  

Seisund rahuldav. Haljala kogudus kasutab talvekirikuna ja on äsja saanud kogu maja oma 

valdusesse. Osalt sees korterid. Probleem on tee kõrgus maja suhtes.  

RKM 

  

 

ELAMU-POSTKONTOR Viru-Jaagupi, Pihlaka 1. 

Mansardkorrusega maja, mis ühendas postkontori ja elamu, lasi ehitada postiülem Albert 

Meerits. Maja I korrus valmis 1931. 1944 maja natsionaliseeiriti sideagentuuriks. Kena 

alevimaja, kus hilisjuugend püsib kaua. 

Seisab tühjalt, praegu seisund veel rahuldav.  

Võtta arvele.  
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Haljala ARSTI MAJA Rakvere mnt. 12 

1930. aastatel valla poolt ehitatud arsti maja, kus ta elas ja vastu võttis. Korralik 1930. 

Aastate arhitektuur, kus funktsionalism on kelpkatuse peale saanud.  

Praegu perearsti ja hambaravi keskus, mis osutab algse funktsiooni säilimisele. Seisund 

hea. 

Võtta arvele. 

  

 

Joori POOD, Kauni, Pikevere küla, Väike-Maarja vald 92701:003:0022 

Pikevere küla keskel, varemetes meierei vastas on 1938-39 ehitatud Theodor Joori kauplus, 

mille arhitektuur on üllatavalt moodne, kuigi veidi kohmakal moel. Fassaad on 

sümmeetriliselt täisnurkne varjates parapettide taha lamekatusega maja. Lisaks poele oli 

algselt kaks vähemat korterit. Nõukogude ajal oli siin sidejaoskond.  

Lapselapsed, küll keskaealised juba, elavad sees, ehitasid hiljuti fassaadi vitriinaknad 

väiksemaks.  Kõpitsevad tasapisi. 

Võtta arvele.  
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Vajangu POOD, Tamsalu mnt. 14 

1930. aastate funktsionalistlik kauplus-elamu. Võimalik, et ETK arhitektuuribüroo osalusel.  

Töötab poena.  

Võtta arvele.  

 

 

Põlula savitööstuse KONTOR-ELAMU, Lavi küla, Rägavere vald 70201:002:0210 

1930. aastatel ehitatud kontor ja tööliste korterid. Üllatavalt kvaliteetne arhitektuurne 

lahendus Põllutöökoja ehitustalituse stiilis. Katusekivid tõenäoliselt oma toodang.  

Seisund on halb, laguneb ja hooldamata, kuigi ühes otsas elatakse sees. Omanikul 

puuduvad vahendid ja huvi maja korratsamiseks, ehitab lähedale uut maja. On saeveski 

kõrval üksik ehitis.  

Dokumenteerida.  
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Rabasaare TÖÖSTUSASULA, Tapa vald 

Rajatud Lehtse turbatööstuse tarbeks peamiselt 1930. Aastate jooksul ins. Dmitri Tenisbergi 

(ja arh. M. Tšernovi) poolt. Sisaldab asulat koos tööstuse, kontori, sauna, söökla, direktori 

(hiljem lasteaed), turbameistrite, ametnikkude ja tööliste elamutega. Klubi on maha põletatud 

ja pood kütteks lammutatud.  Kokku moodustub terviklik miljöö. Arhitektuurselt 

tähelepanuväärseimad on hallist silikaatkivist ühekorruselised madala katusega kontor ja 

ülemuste elamud, kus leidub nurga sissepääse ja lintaknaga verandasid. Võrdluses Tootsiga 

on viimane suurejoonelisem.  

Tootmine lõppenud ja asula väljasurnud. Elab 2 peret.  

Dokumenteerida. 

  

 

RAUDTEELASTE ELAMUD Tapa, Valve 28 ja 30 

Arhitekt Edgar Kuusiku 1923 kavandatud raudteelaste kahekorruselised puitelamud, stiilsed 

traditsionalismi esindajad.  

Maja nr. 30 on äsja uuesti vooderdatud ja kõik algse kaotanud, nr. 28 sisaldab jätkuvalt 

kortereid ja on täiesti ehedalt säilinud. Siiski aknad on juba nõukogude ajal väljavahetatud ja 

eterniitkatus pandud 

Valve 28 RKM 
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ÕPETAJATE ELAMU, Ambulatooriumi, Jäneda küla, Tapa vald 40001:002:0053 

1921. a. toodi Tallinnast Jäneda mõisa Eesti vanim põllumajanduslik keskeriõppeasutus - 

Põhja-Eesti Põllutöökeskkool. 1920. aastatel on ehitatud ka vastavalt toonasele 

tradistioonile kooli kõrvale õpetajate kahekorruseline kahesektsiooniline elamu. 1920. 

aastate traditsionalismi kena esindaja.  

Säilinud küllaltki algsel kujul, inimesed elavad sees. Osa aknaid algsed.  

Võtta arvele.  

  

 

ELAMU Rakvere, Luha 10 

Ins. F. Adoffi 1928 projekteeritud tärklisevabrikandi villa. Asub töötusrajooni lähedal, kuid 

vaese rahva elamute vahel moodustab kontrasti. Avar ja hästi ehitatud traditsionalistlik 

tellismaja. 

Jagatud kotreriteks ja aktiivses kasutuses. Osa aknaid välja vahetatud, kuid palju autentset 

on säilinud: verandaaknad, huvitava plekitööga katuseuugid, trepid ja metlahplaadiga 

mademed, väliuks, algne trepihalli kujundus jne.  

Tellida ekspertiis ja kaaluda RKM 
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ELAMU Rakvere, Kastani 17 

Kahes järgus ehitatud hoone. Varasem 1926 valminud Arnold Adoffi osa on kõrge katusega 

ja 1937 ins. Heinrich Kukkuri kavandatud tänavani ulatuv lamekatusega tiib on 

kahekorruseline. Veider kooslus on lõbus. 

Siin on elanud Erni Krusten ja kasvanud Reet Krusten. Kuulub klaasikunstnik Riho Hütile, 

kes on maja postmodernistlikult rõõmsaks värvinud. Siin on tema ateljee ja galerii.  

Seisund hea, värvid ei sobi algse arhitektuuriga, kuid kasutus on väga hea.  

Võtta arvele.  

  

 

ELAMU Rakvere, Kastani pst. 5 

Olulise kohaliku kultuuritegelase Gustav Palgi maja kavandas 1932 edukas Rakvere 

ehitusmeister Arnold Adoff, teist põlve ehitusmeisterja ins. Ferdinand Adoffi vend. Kuna 

Arnoldi projektide tase on kohati väga kõrge, ei saa välistada Ferdinandi osalust. Maja on 

väga korralikult välja ehitatud, esindab traditsionalismi. All oli neljatoaline korter ja ülal 

kahetoaline. A. Adoffi majadest parim linnas.  

Seisund hea, ainult kahjuks on ülakorruse aknad välja vahetatud. 

RKM 
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ELAMU Rakvere, Kreutzwaldi 8  

Kavandas A. Adoff 1931, valmis 1934. All neljatoaline korter ja ülal 1 toaga korter. Stiilselt 

väljaehitatud Rakvere maja.  

Säilinud väga autentselt, ainult juba nõukogude ajal on väljavahetatud ülakorruse aknad.  

Võtta arvele 

 

 

 

KORTERELAMU Rakvere, Adoffi 3  

Kavandas kohalik populaarne ehitusmeister Arnold Adoff 1929. Mõõdukas dekooris aimub 

hilisjuugend. Asub kena aia sees.  

Korterites on elanikud sees. Seisund hea.  

Võtta arvele.  
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KORTERELAMU Rakvere, Koidula 4  

Kavandas ehitusmeister A. Laurfeldt 1932. Tundub olevat nelja korteriga kena puumaja. 

Jääb hruštšovkade vahele taha ja seetõttu oma atraktiivsuse kaotanud.  

Seisund rahuldav, hoonel on uus plekk-katus. Korterid tühjad, alumise korruse äriaknad 

viisakalt ümberehitatud.  

Võtta arvele 

 

 

ELU- JA ÄRIHOONE Rakvere, Lai 3 

Edgar Bernhoffi maja Laia ja Rohuaia nurgale kavandas ins. Villem Muda 1939. Rakvere 

tähelepanuväärsemaid voolujoonelisi funktsionalistlikke linnamaju, samasse rühma kuuluvad 

veel (Lai 8, V. Muda, 1938; Laada 12 I. Bessonov 1936 jt); oli eeskujuks sõjajärgsetele 

Rakvere uuseestiaegsetele nn. triibulistele majadele. All ärid, ülal kaks neljatoalist 

suurkorterit, lisaks hoovi pool pisem katusekorter.  

Maja on räämas, kuid algsed funktsioonid toimivad.  

RKM 
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SOMELARI MAJA Rakvere, Laada 3a 

Nahavabrikant Nikolai Somelari maja kavandas sõjaväins. Ivan Bessonov 1939 küllaltki 

funktsionalistlikult. Pärast sõda oli siin EKP Virumaa komitee. Kõige esinduslikum 

eestiaegne linnamaja Rakveres. Kui fassaadidel annab tunda esindustraditsionalism, siis 

hoovirõdud on vaatamata oma kohmakusele pigem konstruktivistlikud. 

Seisund hea, algsed detailid hävinud. Näeb välja nagu oleks terrasiitkrohv üle värvitud. 

Trepikodades on alles metlahplaadistus. Hoovikuüljel tundub olevat nõukogudeaegne 

laiendus. 

Võtta arvele. 

  

 

KORTERELAMUD Rakvere, Koidula 10 ja 12 

1930. aastate funktsionalistlike korterelamute paarik. Tõenäoliselt kohalike inseneride 

kavandatud. Nr. 12 alumise korruse lõunapoolsel korteril veranda. Tähelepanu väärib nr. 12-

l dekoratiivne ümar ja täisnurksete vormide vaheldumine (pööninguaknad, kuuliga tipus viil) 

Nr. 10, kus praegu politsei, on nõukogude ajal saanud peale III korruse. Nr 12 on 

kaitsepolitsei käes. Mõlema seisund hea, aknaid küll vahatatud, kuid palju ka alles.  

Võtta arvele.  
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KORTERELAMU Rakvere, Kreutzwaldi 4  

Funktsionalistliku elamu kavandas kohalik produktiivne insener Villem Muda 1939 

funktsionalistlikult. V-kujuline maja asub sümmeetriliselt Kreutzwaldi ja Näituse tänavate 

ristmikul. Sisaldab kolm avarat neljatoalist korterit korterit. Näituse t tiivas on I korrusel kaks 

väiksemat ja lisaks mõlema tiiva otsas keldris väikekorterid. Krohvitud puumaja silikaatkivist 

trepikojaga, mis tähendab, et tegu on tglt Tallinna majaga. Haakub hästi üle Kreutzwaldi 

tänava maavalitsuse hoonega. Tõenöoliselt olid korterid mõeldud sealsetele töötajatele 

üürimiseks.  

Seisund rahuldav, näeb küll räämas välja, kuid on suhteliselt algne.  

Võtta arvele või enamat.  

  

 

KORTERELAMU Rakvere, Vallikraavi 20  

Puitfunktsionalism, kavandas kohalik ins. Ivan Bessonow 1937. Koosneb väikestest 

kahetoalistest korteritest. Sissepääsu kõrval kaarduvatesse mahtudesse olid imelikult 

ettenähtud käimlad, kuid suured aknad osutavad, et talitati viisakamalt. Majas on rohkem 

arhitektuurset ambitsiooni, kui väikelinna serv eeldaks.  

Hoone on heas korras, välisvooder vahetatud, osa aknaid ka.  

Võtta arvele.  
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KORTERELAMU Tapa, Ambla mnt 23  

Tapa tsementkividest vist nelja korteriga elamu, u 1930. aastate algus. Hilinenud alevi 

arhitektuur huvitavast materjalist.  

Väga hästi säilinud, täiesti autentne.  

Dokumenteerida. 

  

 

KAHEPEREELAMU Rakvere, Oja 5  

Pärnu arhitekti Märt Merivälja 1938 projekteeritud kahe korteriga funktsionalistlik elamu 

rahulikus eramute rajoonis. 

Säilinud küllaltki algsel kujul, praegu alumisel korrusel remont. Aknad suht viiskalt vahetatud, 

ülal osa aknaid algsed, teised taas sobimatud plastikud. Algne uks ja metlahmademed 

Võtta arvele.  
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ELAMU  Rakvere, Näituse 15  

Arhitekt Arnold Matteus, 1929. Väärib tähelepanu kui nimeka Tartu arhitekti noorpõlvetöö 

Lääne-Virumaal. 

Hoonele on lõunaküljele hiljem lisatud tiib ja hiljuti on ta saanud uue voodri, mistõttu ei näe 

enam kuigi huvitav välja.  

Võtta arvele 

  

 

ELAMU Rakvere, Näituse 19 

Arhitekt Edgar Velbri, 1930ndad 

Väljapaistva Nõmme eramute kavandaja ainus töö Rakveres. Silmatorkavalt nii 

funktsionalistlik kui professionaalne lahendus. All 5toaline ja ülal 3toaline korter. Ilmselt 

1960ndatel on lisatud EAMS stiilis iluaed.  

Vaatamata ilmselt sõjajärgsele mitte kõige korrektsemale krohvimisele, mis üldmulje 

räpakaks muudab, on säilinud täiesti autentselt. Väga stiilsed on mõlema korteri (ülakorruse 

omal super art déco koputi), köögi, garaaži ja kuuride algsed uksed. Alumine korter tühi 

(elavad Tallinnas), ülal üürnik. Ustepealsed varikatused tunduvad ka sekundaarsed. 

Arvele võtta.  
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Märt Meose ELAMU Väike-Maarja, Jaama 4 

1926 ehitatud alevimajalik kohaliku elu liidri elamu.  

Säilinud üsna algselt, toimib külalistemajana.  

Võtta arvele.  

  

 

Johan Kotli ELAMU Väike-Maarja, Pikk 20 

Arhitekt Alar Kotli 1932 oma vanematele kavandatud uus elamu. Tradistionalistliku 

arhitektuuriga,  

Seisund hea/rahuldav. Seisab tühjana.  

Võtta arvele.  
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VETERINAARI ELAMU Simuna mnt 12, Väike-Maarja 

Loomaarst Runtel tellis projekti Edgar Velbrilt ja ehitas väga korrektselt maja välja lõpetades 

seda sõja ajal.  

On toimunud küll vähemaid muudatusi, kuid säilinud üsna algsena, sealjuures väga hoolas 

sisekujundus (uksed, trepid, ahjud, vineerkate seintel jne.). Maja heades kätes.  

RKM 

  

 

ÄRI- JA ELUHOONE Tapa, Lai 14 

Ehitatud 1934-35 Tapal tegutsenud Arnold Toomanni tsementkivide tööstuse toodangust. 

Materjal eriline, arhitektuur traditsiooniline.  

Seisund rahuldav, ülal korterid, all pizzakoht.  

Võtta arvele. 
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ÄRI- JA ELUHOONE Tamsalu, Kesk 1 

Kahekorruseline madala katusega paest ja silikaatkivist funktsionalistlik äri- ja eluruume 

ühendav alevimaja.Huvitavalt rohmakas fassaadiviimistlus.  Päris kena arhitektuuriga.  

Mitmed ärid on sees, kuigi osalt kasutuseta. Seisund hea.  

Võtta arvele. 

 

 

ÄRI- JA ELUHOONE Rakke, Faehlmanni 9  

Kahekorruseline 1930. aastate tellismaja aleviku südamikus. All olnud ärid ja ülal korterid. 

Päris kena tellisarhitektuur, veidi klassitsistliku detailiga.  

Seisab tühjalt, aknad kinnilöödud. Lubjatolmust valge.  

Arvele võtta.  
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ELAMU Kadrina, Tapa tee 9 

1930. aastate funktsionalistlik kahekorruseline madala katusega  maja. Jõe poole on hiljem 

kahepoolse madalakaldelise katusega tiib juurde lisatud. Selle vundament on osalt vana ja 

osalt parandatud. Väärib tähelepanu alevi funktsionalismina. 

Seisund rahuldav. Inimesed elavad sees, veidi räämas on.  

Võtta arvele. 

 

 

ELAMU Kunda, Lasteaia 2 

Korralik 1930. aastate katusekorrusega kivimaja. Tõenäoliselt ülemuste elamu. Sissepääsu 

osa täiendatud (kahekorruseliseks?) 1954. Võimalik, et nõukogude ajal oli lasteaed, sellele 

osutab ka tagaküljel väline evakuatsioonitrepp.  

Varemetes. 

Võtta arvele.  
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Kuivajõe TALU, Nurkse küla,  Rägavere vald 70201:002:0178 

Poliitiku ja mitmekordse ministri Oskar Kösteriga seotud talu. Ehkki talu polnud maade 

poolest väga suur on peahoone vägev ja erakordse torniga. Tähelepanuväärne eesti 

taluarhitektuuri kontekstis.  

Hoonel on uus välisviimistlus 

Võtta arvele 

 

 

Põllu TALUHÄÄRBER Aaveres, Väike-Maarja vald 92701:003:0301 

Aavere mõisapargi servas paiknev, ilmselt 1920. aastatel ehitatud suurejooneline 

taluhäärber. 

Elanikud akontaktsed. Seisund kehvapoolne, suuresti kasutamata.  

Võtta arvele 
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Sepa TALU Vajangu külatee 6, Vajangu küla, Tamsalu vald 78702:002:0218 

Ehitustalituse arhitektuurist lähtuv väga elavalt liigendatud talumaja. Ehitatud 1928.  

Äsja soojustatud ja kaotanud kogu oma algse ilme.  

Arvele võtta. 

 

 

Ebavere TALU, Ebavere küla, Väike-Maarja vald 92702:004:0184 

Simuna-Rakke-Väike-Maarja teeristil asuv talu Põllutöökoja ehitustalituse stiilis, säilinud 

väga autentselt.  

Omaniku pere (Hillar Vahermaa, suri 2 a tagasi) viidi Siberisse. Kogu nõukogude aeg oli 

metsniku käes ja kelle lesk Elsa Ambos elab pärast tagastamist rentnikuna sees. Ülakorruse 

toad ehitas välja metskond ja pani ka eterniitkatuse. 

Võtta arvele.  
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Väädi  TALU, Emumäe küla, 66001:006:0420 

Arhitekt-näitleja Hugo Lauri oma õe perele kavandatud taluelamu, mis valmis lõplikult alles 

sõja ajal. Väga stiilne ja korrektselt viimistletud Ehitustalituse laad. Koos iluaia kujundusega 

säilinud täiesti ehedalt.  

Seisund hea. Peretütar elab Sallas ja käib seal sageli. Iluaed korras.  

RKM 

  

 

Tamme TALU Ao küla, Rakke vald 66001:001:0470 

Liigvalla-Rakke maantee ääres väga ilus 1930. aastate talu Põllutöökoja ehitustalituse stiilis. 

Alles on ka maja ees stiilne iluaia kujundus, liivatatud teede, keskse klumbi ja elupuude 

spaleeriga.  

Maja seisund hea, ilmselt kasutatakse suvekoduna. 

Tellida ekspertiis. 
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Kõrtsihindreku TALU Assamalla, Munakivi  tänav 10, Tamsalu vald 78701:002:0092 

1939 ehitatud täiesti funktsionalistlik talu, kuulus perekond Vandereridele, projekti koostas 

tõenäoliselt  Tallinna Tehnikumi ehitusinsenerina lõpetanud Artur Vanderer. Kuna on küla 

keskel, siis ei mõju nii maalikult vaid pigem nagu loomaarsti villa.  

Voodri pani majand 1950ndatel, 2000ndate algul lasid Ameerika pärijad vooderplastiga 

vooderdada, mistõttu on kaotanud detaili. Alles on trepp. Siiski eriline haruldus.  

Tellida ekspertiis. 

 

 

Maierahva TALU, Karkuse küla, Tapa vald (Maaregistris puudub) 

1938 Tapa tsementkivist ehitatud funktsionalistlik taluhäärber. Maja küljast olevat 

lammutatud saun ja garaaž (tegelikult küll vist kinni müüritud), kõrvalt on  lammutatud laut. 

Funktaluna väga haruldane. 

Seisund halb, kivi laguneb tugevalt. Maja täiesti hooldamata, räämas, kuid ümberehitustest 

puutumata. Sees elab sõbralik, kuid ebaadekvaatne heidik.  

Teha ekspertiis. 
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NÕUKOGUDE AEG 

Tõrma Karusloomakasvanduse HALDUSHOONE, Hõbemäe, Rakvere vald 66204:002:0198 

Väga eestiaegse käega projekteeritud stalinistlik kontorihoone.  

Seisab tühjalt müügis, kuid väga autentselt säilinud.  

Võtta arvele. 

  
 

 

EPT HALDUSHOONE Puiestee 2, Sõmeru alevik 

1950. aastate lõpus ehitatud Eesti Põllumajandustehnika Rakvere rajoonikoondise kontor.  

Säilinud büroona ja heas korras.  

Arvele võtta. 
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VETERINAARRAVILA Rakvere(-Piira), Neffi 2 

Modernistliku arhitektuuriga lihtne 1970. aastate büroohoone, mille keskel on sissepääsu 

kohal eenduv saali maht. Saal dekoreeritud kahes seinas ulatuslike Eva Jänese freskodega.  

Seisund väga hea, tiivad renoveeritud, kuid pidulikus keskosas säilinud algne kujundus, 

mööbel ja taiesed. Praegu Lääne-Viru Veterinaarkeskus. 

RKM või vähemalt freskod kunstimälestiseks, tglt kogu keskosa. 

  

 

Rakvere KEKi HALDUSHOONE Näpil, Keskuse, Sõmeru vald 77003:001:1620 

Modernistliku arhitektuuriga hästihoitud büroohoone, arhitekt Evi Kull, 1968-72.  

Seisund hea, bürood sees. 

Võtta arvele. 
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E. Vilde nim. kolhoosi KONTOR Pajustis, Tartu mnt. 2, Vinni vald 

Kavandasid Tiit Hansen ja Voldemar Herkel 1979-80, valmis 1989. Sisearhitektuur Mait 

Summatavet. Superkolhoosi hilja peale jäänud kontor, valmides mõjus väga egununa. 

Strukturalismist mõjutatud plaan on kaldkatuste abil regionalistliku puudutuse saanud.  

Praegu vallamaja, heas korras ja algne sisekujundus säilinud.  

Võtta arvele. 

  

 

E. Vilde nim. kolhoosi KONTOR-KLUBI Pajustis, Tartu mnt. 11, Vinni vald 

1960 valminud superkolhoosi varajana saavutus, väidetavalt arhitekt Ilmar Bork. Veidi on 

tunda sissepääsu lahenduses uuseestiaegsust. Saal on fassaadi taga risti, kontor oli 

ülakorrusel. Maja ees E. Vilde monument (1965). 

Praegu seisund hea, töötab rahvamajana, ülekorrusel Lõngaliisu. Rahvamaja erksavärviline 

sisekujundus Riho Hütt.  

Arvele võtta.  
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Hulja KONTOR-KLUBI, Kadrina vald 

Ehitas Hulja sovhoos 1970. aastatel, võimalik, et mõne mugandatud mittekohaliku 

tüüpprojekti järgi. Ametliku esinduspretensiooni edastab terrasiitkrohviga katmine.  

Seisab alakasutatult, erastatult, ühes nurgas postkontor.  

Võtta arvele. 

  

 

Põdrangu sovhoosi KONTOR-KLUBI Sääsel, Tamsalu vald 

Ehitatud 1976-77 arhitekt Mara Metsali projekti järgi, sisearhitekt Maia Laul. Muidu 

modernistliku linkaendega hoone aktsendiks on lehvikjas saal, mille aknapalenditel on Eva 

Jänese sgrafiitod. Väga suursusgune saal. 

Seisab peaaegu kasutuseta.  

RKM. 
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Essu MÕIS-KOLHOOSIKESKUS, Haljala vald 

Essu mõisa peahoone laiendusena 1974-78 kerkinud kolhoosi „Õitseng“ kontor-klubi. 

Projekteeriti EKE Projektis, arh R. (Harri?) Šein. Eriliseks muudavad lahenduse saali katvad 

puithüparkoorikud, mis ei anna ruumile polüfunktsionaalset kasutust.  

Tagastatud endise omaniku järglastele Ameerikas, kes on üritanud hotell-konverentsikeskust 

seal pidada. Seisund rahuldav, alakasutuses. 

Võtta arvele.  

  

 

Lehtse kolhoosi KONTOR-KLUBI, Tapa vald 

1977 valminud terrasiitkrohviga kontor-klubi esindab päris põnevat arhitektuuri, mida 

erialakirjandus pole käsitlenud. Jagatud neljaks mahuks, mille vahel keskosa ruumistruktuur 

mitmeplaaniline katuseterrassi ja basseiniga. 

Praegu osavald ja raamatukogu. Saali osa rekonstruktsiooni käigus algse ilme minetanud.  

Tellida ekspertiis. 
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Laekvere sovhoosi KONTOR-KLUBI, Laekvere vald 

Arhitekt Vilen Künnapu 1984 projekteeritud postmodernistlik hoone valmis 1989. Sobitub 

hästi kaitsealusesse asulakeskusesse maakividest majade vahele.  

Klubi osa töötab rahvamajana edasi, kontoris on toidupood. Klubis säilinud algset 

sisekujundust. Vallakeskusena on säilimisperspektiivi. 

RKM 

  

 

Simuna RAHVAMAJA, Lai 5, Väike-Maarja vald 

Ärapõlenud Kotli eestiaegse asemele ehitatud 1957-61.  

Kasutusel algses funktsioonis, seest euroremonditud. 

Arvele võtta.  
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Võsu RANNAKLUBI, Mere 6, Vihula vald 

Valminud 1961, esindab uuseestiaegsust. Põhimaht on klubi, kuid sisaldab ka raamatukogu 

ja tänapäeval Vihula vallavalitsuse.  

Seisund hea, osalt remonditud. Aktiivses kasutuses. 

Võtta arvele. 

  

 

Roela KLUBI Sinilille 1, Vinni vald.  

Roela kolhoosi klubi valmis 1969 tüüpprojekti järgi.  

Säilinud väga stiilselt, euroremondi kahju väike. Aktiivses kasutuses. 

Dokumenteerida.  
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Roela LAULULAVA 

Klubi kõrval maalilises orus. Efektne vorm (hüpar nagu pole) 1960. aastatest, Tallinna 

laululava järellainetusi. Samasugune leidub Kadrinas. 

Keskmises seisukorras. 

Võtta arvele. 

  

 

Tamsalu KULTUURIMAJA, Sõpruse 3 

Projekteeriti Eesti Maaehitusprojektis arhitektide Peep Jänese ja Tõnu Melliku poolt 1972, 

valmis 1980. Esindab klassikalist Põhjamaade modernismi oma suurte selgete sissepoole 

pääratud mahtudega pargi miljöös reljeefi järgides.  

Toimib edasi, säilinud väga autentselt, mis eriti oluline pärast paarilise Haapsalus 

renoveerimist.  

RKM. 
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Haljala RAHVAMAJA, Tallinna mnt. 13 

Ehitas aleviku taha serva vana koolimaja kohale Viru kolhoos 1979-85 arhitekt Hindrek 

Piiberi projekti järgi. Suur modernistlik, üledimensioneeritud hoone valmis siis, kui täiega 

tehti postmodernismi. Hea, et paikneb madalal. Taga suhestus Pormeisterlikult paisjärvega. 

Sees seinal Peeter Kuutma vaip.  

Heas seisukorras, algne funktsioon toimib. 

Võtta arvele. 

  

 

Venevere ALGKOOL, Laekvere vald 

1951 valminud maakool, mis on väga haruldane arvestades sõjaeelset kooliehituse 

aktiivsust. Lihtsa arhitektuuriga.  

Töötab rahvamajana, hoitud ja euroremonditud.  

Võtta arvele. 
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Porkuni KUULMISHÄIRETEGA LASTE KOOL, Tamsalu vald 

Asub mõisa vastas, 1952-55 ehitatud stalinistlik hoone, arhitekt Raul-Levroit Kivi. 

Tänapäeval puuetega laste kool.  

Seisund rahuldav.  

Arvele võtta. 

 

 

Haljala KOOL,  Rakvere mnt. 10 

Valminud neljas osas. Köstrimaja, kus on sündinud Herbert Johanson, sellele liitub 1963 

valminud tagasihoidlik tiib, millele omakorda lisandub Toomas Reinu võimla (projekt 1970, 

eh-d 1978-82). 1987-89 kerkis köstrimaja ja esimese listiiva vahele ja taha astmeliselt tõusev 

Kristi Smirnovi kavandatud koolimaja, kus aimub leplikku, mitte liiga pretensioonikat 

postmodernismi. Arhitektuurselt huvitavaim on Reinu võimla.  

Seisund hea, kool tegus. 

Võtta arvele. 
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Jäneda SOVHOOSTEHNIKUM, Tapa vald 

Endisele mõisahoonele arhitekt Valve Pormeistri projekti järgi 1968-75 lisatud õppehoone. 

Toonase arhitektuuri väljapasitvamaid saavutusi. Märka ka maastikujundust. 

Kuigi kool suletud, töötab õppehoones mitmeid asutusi. Seisund hea, on thetud vähemaid 

muudatusi, osa juba nõukogude aja lõpus Pormeistri enda poolt.  

RKM 

  

 

Jäneda sonhoostehnikumi ÜHISELAMU, Tapa vald 

Arhitekt Valve Pormeister 1974-78. Jätkab õppehoone arhitektuuri laadi veidi 

ratsionaalsemalt.  

Kasutuses majutuskeskusena, olukord hea.  

RKM kaitsetsoon 
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Imastu KOOLKODU, Imastu küla, Tapa vald 71601:003:0038 

Imastu mõisa kõrvale 1960.-70. Aastatel rajatud puuetega laste hooldekodu. Tundub 

eriprojekt olevat. Hästi maastiku sulatatud.  

Seisund hea, toimib. 

Võtta arvele. 

   

 

KINO Rakvere, Võidu 19 

Vana kino sai pärast sõda uue stalinistliku, kuid arhitektuurselt vaoshoitud lahenduse. Kino 

töötas kuni 1991.  

Maja on korras, alates 2001 keelgisaal.  

Võtta arvele. 
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KINO Rakvere,  Lai 9 

1970ndatel ehitatud kino on suletud ilmega modernistlik ehitis vana kvartali sügavuses. 

Seisab tühjalt, seisund rahuldav.  

Võtta arvele. 

  

 

Haljala SAUN, Tallinna mnt. 9a 

Arhitekt Meeli Truu, 1985-89. Postmodernistlik sümmetriline fassaad-kuliss.  

Väljast korras, pidi muutuma matuseteenuseid pakkuvaks, aga tegevust pole märgata.  

Võtta arvele.  
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KAUBANDUSKESKUS Näpi tee 20 ja 20a, Näpi alevik, Sõmeru vald 

Karniisiarhitektuuri vaimus kauplus, söökla jt. teenused. Ehitas Rakvere KEK 1976-79 Evi 

Kulli projekti järgi.  

Seisab tühjalt 

Dokumenteerida.  

 

KAUPLUS Kundas, Mäe 33 

Ehitas ETKVL 1985, projekteeris Tsentrosojuzprojektis arhitekt Ilmar Jalas. Püüa 

industriaalsust ja tradistiooni ühendada (suurpaneelid kaldkatuse all).  

Töötab Konsumi poena.  

Arvele võtta.  
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Viitna MOTELL, Kadrina vald 

Tallinn-Narva mnt-st 200 m lõunas olev motell, kui motoopia väljendus, kerkis 1967-70 

arhitekt Ilmar Puumetsa projekti järgi ilusasse männimetsa järve ääres. Kahel pool 

järveäärse saun-klubi poole suunduvat teed on kahte tüüpi magalaid, kobarad ja piklikud, 

Kõik tume daks peitsitud puit. Saun-Klubi on juba koopia, kuna I põles maha 1970ndate 

lõpus.  

Stiilne tervik üllatavalt hästi alles, kuigi tasapisi algne funktsioon töötab.  

Tellida ekspertiis.  

  

 

HOSTEL Sinikorall, Võsu, Metsa 3 

Kindalsti olnud mingi asutuse puhkekodu. Väga stiilne karniisiarhitrektuur 1970ndatest.  

Hingitseb hostelina, muudatusi vähe. Tumedaks peitsitud seinad on värvitud ehelsiniseks, 

uued uksed ja laiem terrass.  

Dokumeteerida. 
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Tapa Autotranspordibaasi PUHKEKODU  Võsul, Laane 13 

Kavandas Maaehitusprojektis Ago Pähn, sisearhitekt Raili Morgen  1977, valmis 1986. 50 

puhkajakohta. Arhitektuurbaseerub telgi motiivi nurga all lahendamisel, tulemuseks 

puhkearhitektuurile omane efektitsev vormimäng. 

Tänapäeval Männisalu hostel, tiksub edasi.  

Dokumenteerida. 

  

 

VEETORN-ELAMU Kunda, Kasemäe 17 

Maamärk, ehitatud 1960.-70. aastatel.  

Säilinud üsna autentselt. 

Vaadelda teiste veetorn-elamute kontekstis. 
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KORTERELAMU Rakvere, Koidula 13 

Oli 1960. aastate keskel Rakvere esimene elamuehituskooperatiiv. See annab tunda 

hoolsamas ehituses (raatsiti teha punane otsasein, metalltähtedega püstine majanr.). 

Erilahendusele viitab, et kui põhjapoolne otsasein on tumm, siis lõunapoolsel on suured 

aknad. Samas avaneb tumm otsasein väljakule! 

Seisund rahuldav, elatakse sees. 

Võtta arvele. 

  

 

KORTERELAMU Rakvere, Koidula 7 

1970. aastatel massiliselt Rakvere ümbruses kasutatud paneelidest tüüpprojekt, kuid 

skandinaavialikult tohutu pika otsaseina akna tõttu elitaarsem lahendus. Tavaliselt olid 3-

korruselised, see ilmselt linna tõttu 4-korruseline. 

Heas seisukorras, elavad sees.  

Võtta arvele.  
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KORTERELAMU Rakvere, Tallinna 16 

1970. aastate lõpu korterelamu, mis eriprojekti järgi ehitatuna püüdleb klassikalist linnalisust 

kesklinnas. All poed ja suleb nurga. Sümboliseerib tüüpprojektide sundusest vabanemise  

tahet.  

Keskmises seisukorras, elavad sees. 

Võtta arvele. 

  

 

Tudu ASULA 

Rakvere Metsakombinaadi Tudu metsapunkti asula moodustab tervikliku stalinistliku asula, 

kus on nii eramuid, kuid valdavalt 2korruselised kortermajad kvartalitena. Sealjuures pole 

majade arhitektuur spetsiifiliselt stalinistlik. Lisaks stalinistlik koolimaja.  

Elu tiksub langevas tempos. 

Võtta arvele.  
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Vinni Näidissovhoostehnikumi ASULA 

Mõisa ümber kujunema hakanud asula sisaldab pea kõikidest perioodiest 

kolhoosiarhitektuuri. Alates stalinistlikust lasteaiast kuni veetorn-elamu ja ujulani. 

Tüüplahendused vahelduvad eriprojektidega, erakordselt hea ja kompaktne läbilõige 

süsteemi arengust.  

Asula Rakvere lähedasena jätkuvalt edukas. Mirovi klubis on pood, saun varemetes. Ujulast 

on saanud Nipponi spa.  

MVA, veel parem MKA 

  

 

Lammasküla SOVHOOSI ELAMUD, Rakke vald 

Mõisa kõrvale ehitas neli maja Pälsoni nimeline sovhoos 1950ndatel. Väikekorteritega 

majadest ühes oli ka pood. Valged kivimajad osutavad saksa 1930. aastate tradistionalismi 

säilimisele sõjajärgses Eestis.  

Inimesed elavad sees, osa kortereid tühjad. Seisund rahuldav.  

Võtta arvele. 
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KAKSIKELAMUD Jõe tänaval (paaritud numbrid), Sõmeru alevik  

Ehitas Sõmeru MTJ 1950ndatel, ilmselt mingi üleliidulise tüüpprojekti järgi. MTJ jõudsid 

ehitada vähe ja seega haruldus. Asetsevad reas, nagu toona kombeks oli.  

Inimesed elavad sees ja kõpitsevad. Aknad ja osa katuseid vahetatud, kuid varikatused 

enamsti algsed. 

Dokumenteerida. 

  

 

RIDAELAMU Jõe tänaval (paarisnr-d), Sõmeru 

1960. aastatel ehitatud  astmeline ridaelamu. Tüüpprojekt, mis ei ole väga levinud.  

Inimesed elavad sees, osa algseid varikatuseid alles ja isegi algse värvilahendusega. 

Püütud rohelist kasutades phtset joont hoida.  

Arvele võtta.  
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Emumäe RIDAELAMU, Rakke vald 66001:005:0166 (igal osal oma nr.) 

Ehitas Salla sovhoos 1973. Tundub eriprojekt olevat. Neli maja lähevad astmeliselt ja neli 

järgmist sirges reas. Silikaatkivist põhimahtude vahel abiruumide osad punase tellisega. 

Põhimahus 3 t ja köö, tagaküljel kogu maja laiune lodža (enamasti kinni ehitatud), 

vahemahus garaaž, saun ja abiruumid. Täiesti elatavad majad.  

Enamikus elatakse, tühjad on suvekodudeks ostetud. Osal aknad vahetatud, vahel fassaadi 

säilitades,  vahel mitte. Ehkki ääremaa, ei mõju lootusetult 

Võtta arvele.  

 

 

EPT RIDAELAMU Toome 1, 1a, 1b, 1c, Tamsalu 

Ehitas EPT 1972 oma töötajatele. Puitkilpmaja, Veljo Kaasiku tüüp?. Stiilselt väljaehitatud ja 

hooldatud, algne värvilahendus isegi alles.  

Dokumenteerida 
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Jäneda tehnikumi RIDAELAMU, Tiigikalda, Tapa vald 40001:002:0150 

Arhitekt Ain Padriku 1971 projekteeritud 4 korteriga suurplokkidest ridaelamu valmis 1975. 

Seal said korteri direktor, tema autojuht, õppealajuhataja ja õpetaja. Keskel olid 4toalised, 

otstes 3toalised korterid. Taga keskel puukuurid ja saun.  

Kolmele korterile kaldkatus peale ehitatud, tagumine korter ehitanud juurde palju ja 

sobimatult.  

Võtta arvele. 

  

 

INDIVIDUAALELAMU Rakvere, Koidula 27 

Projekteerija Hermann Eichelmann, 1954-56 

Nn Rakvere triibuliste majade hoonerühma markantseim esindaja. Rakveres kujunes 1950. 

aastatel kohalike joonestajate kavandatud diletantlike, kuid pretensioonikalt sõjaeelse 

voolujoonelise art dèco esteetikast (ümardatud nurgad, dekoratiivsed reljeefsed 

triibud)lähtuv laad.  Omaniku jutu järgi (2003) võtsid teadlikult eeskujuks eestiaegse maja 

Rakveres Lai 3. Tegu on spetsiifiliselt Rakverele omase kohaliku rahvapärase arhitektuuri 

koolkonnaga, samas on põnev, kuidas Stalini ajal tolereeriti (tõenäoliselt ebateadlikult) USA 

eeskujudest lähtumist.  

Maja heas korras. Aknad vahetatud. Väravad vanad ja stiililt kohased, uus lippaed mitte.  

RKM või MKA koos Koidula 22, 29, 31 ja Vee 12a. Kuulumine miljööalale ei taga säilimist.  

   

INDIVIDUAALELAMU Vee 12a 

Projekteerija selgusetu, võimalik Otto Metsis, 1955-56. Nn Rakvere triibuliste majade 

ilmekas esindaja. 

Heas seisukorras, säilinud küllaltki algsel kujul. 

Võtta arvele või MKA koos Koidula 22, 27, 29, 31. Veidralt jääb miljööalast välja.  

  

 

INDIVIDUAALELAMU Rakvere, Vene 5 

Projekteerija selgusetu, ehitatud 1955-58 

Nn Rakvere triibuliste majade ilmekas esindaja. Väiksem ülakorrus muudab ta 1950ndate 

indivisuaalide kontekstis vähem eriliseks, ka triipude paigutus pole nii pretensioonikas.  
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Säilinuid täiesti autentsel kujul. Seisund hea.  

Võtta arvele.  
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INDIVIDUAALELAMU Rakvere, Roosi 10 

Projekteerija Hermann Eichelmann, 1954-58 

Nn Rakvere triibuliste majade ilmekas esindaja. Kastjas kahekorruseline maht on primitiivselt 

planeeritud ümber ühe küttekolde. Majast eenduvad ümar veranda ja triibulise nurgapostiga 

varikatus.  

Säilinud autentsel kujul. Seisund hea.  

Võtta arvele. 

  

 

INDIVIDUAALELAMU Rakvere, Näituse 21a 

Projekteerija selgusetu, võimalik, et Otto Metsis, ehitatud 1956-61. 

Nn Rakvere triibuliste majade ilmekas esindaja. Kastjas kahekorruseline maht on primitiivselt 

planeeritud ümber ühe küttekolde. Akendevahelised nurgad ja siseepääsu nurgapost 

triiibustatud.  

Säilinud autentselt. Seisund hea.  

Võtta arvele. 
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INDIVIDUAALELAMU Rakvere, Koidula 22 

Projekteerija selgusetu, ehitatud 1955-58. Rakvere uuseestiaegsete individuaalelamute 

rühma ilmekas esindaja.  

Seisund hea.  

Võtta arvele või MKA koos Koidula 27, 29, 31 ja Vee 12a. Asumine miljööalal ei taga 

säilimist. 

  

 

INDIVIDUAALELAMU Koidula 29 ja 31 

Rakvere uuseestiaegsete individuaalide rühma ilmekad esindajad. Raul Võsaste 1953 

kavandatud nr. 31 oli esimene uuseestiaegne maja Rakveres.  

Seisund hea, kuid maju ulatuslikult renoveeritud. 

Võtta arvele või MKA koos Koidula 22, 27 ja Vee 12a. Jäävad miljööalast välja.  
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INDIVIDUAALELAMUD Tartu mnt 15, 17, 19, 21, 23, Pajusti, Vinni vald 

1960. aastate lõpul ehitama hakatud eramute rühm. Sisaldab nii T. Reinu ja V. Kaasiku 

kilpmaju, kui toonaseid tüüpprojekte. Asuvad vanade tammede all ja aedu pole, mis paneb 

nad mõjuma nagu ameerika miljonäride villarajoon. Väga jõuline uus elulaadi mudel 

nõukogude kolhoosi jaoks. Nr. 15 elas algul arhitekt Ilmar Bork.  

Maju on soojustatud ja delikaatselt moderniseeritud. Väga ehe on nr. 23, kus muudatusi 

peaaegu pole. 

Dokumenteerida. 

  

 

Kakumäe KÜLA, Pajusti aleviku kõrval, Vinni vald 

Arhitekt Jüri Jaama 1974 planeeritud uus kolhoosiasustuse tüüp, tähelepanuväärne 

eksperiment. Rahulolematuna seniste majandi keskasulatega püüti luua hajaasustuse 

simulatsiooni, kus individuaalelamud paiknevad ümber väikeste küngaste. Nii ei olnud 

võrgud ületamatult kallid, kuid saavutati maaelu eelised. Ehitas E. Vilde nimeline kolhoos. 

Hoonestusel kasutati mitmeid erinevaid tüüpe, 1985 oli valmis 20 maja.  

Viimastel aastatel on hakatud väga lamedalt hoonestama tühjaks mõeldud alasid ja ilme 

rikutud. 

MVA 

 

Valli Lember-Bogatkina SUVILA Karepal, Villa Valli, Vihula vald 88703:003:0026 

1960. aastatel ehitama hakatud Allan Murdmaa projekti järgi. Ehtne viltuste katuste 

modernism, paikneb väga maaliliselt kõrgel kaldal. 

Lisaks omanik- kunstniku isikupärane puudutus, mis alati ei pruugu arhitektuuri toetada.  

Tellida ekspertiis.  

  

 

SUVILAD Võsul, Kalda 12a 

Kolmiksuvila suurepärase merevaatega, kavandas u. 1966 Rakvere arhitekt  Otto Metsis. 

Keskmine maja kuulus rajooniarhitekt Heino Preismanile. Ehitati pikalt. Läbi kahe korruse, all 

igal saun. Kuna magamisruume oli vähe, siis ehitati taha laiendus 1980ndatel.  Tunda on 

Raine Karbi mõju. Kõrval väike bassein ja suitsuahi. Garaaži pealne toimib terrassina.  

Säilinud on vägagi autentselt. Värvid olid algselt ühesugused, praegu maitserinevuste 

peegeldus. 
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Dokumenteerida. 
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SUVILA Karepal, Tammekalda, Rutja küla, Vihula vald 88703:003:0001 

Arhitekt Ado Eigi projekti järgi 1980 valminud suvila. Hiline karniisiarhitektuur, mis korralikult 

valmis ehitatud ja hästi hoitud.  

Tellida ekspertiis.  
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Rakvere KEKi TOOTMISKOMPLEKS Näpil, Sõmeru vald 77003:001:1833 jt 

KEKi haldushoone taga on terve rida erinevaid töökodasid ja ladusid (puidutöökoda, 

metallitöökoda jne), mille 1960.-70. aastate arhitektuur on üllatavalt hästi säilinud. 

Sealjuures on hooned kasutuses.  

Dokumenteerida.  

  

 

Kadrina KATLAMAJA, Rakvere tee 11 

1970. aatatel ehitatud kompaktse arhitektuuriga tööstushoone. Haakus üle tee EPT 

hoonetega, aga need on nüüd ümberehitatud.  

Võtta arvele. 
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SUURE ISAMAASÕJA VÕIDUSAMMAS Rakvere, Kastani pst.  

Arhitekt Alar Kotli, 1951 

Püstitati ajutise puust samba kohale. Vasalemma marmorist sammas kordab äsja Narvas 

kerkinut, hiljem kerkisid samasugused veel Torgusse ja Pikasillale (kurepesaga). 

Võdusamba kujundus on professionaalselt soliidne ja teostus kvaliteetne. Efektne on samba 

asumine sama autori sõjaeelse meistriteose – kaitsealuse Rakvere gümnaasiumi - foonil ja 

mälestussamba vahetu lähedus oma poliitilise antipoodi Vabadussõja monumendi ga. Kahe 

monumendi vaheline visuaalne side võiks olla võimendatud, sest esitab jõuliselt eesti ajaloo 

keerdkäike. Viimastel aastatel on Võidusammas korduvalt olnud poliitiliste aktsioonide 

keskmes. 

Võidusamba seisund on väga hea. Haljastus veidi alahooldatud, mis võib olla poliitiliselt 

motiveeritud.  

Võtta arvele.  

  

REPERESSEERITUTE MONUMENT OKASKROON 

Arhitekt Allan Murdmaa, 1991.  

Seisund hea. Monumendile on lisandunud maas selgitav tahvel.  

Võtta arvele.  

 

 

 

 


