
Lenderi maja on 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses Tallinnas hulganisti ehitatud pui-
dust üürimaja, harilikult kahekorruseline, enamasti sümmeetrilise fassaadiga, küllalt 

lihtne ja väikeste korteritega. Tähelepanuväärne on see hoonetüüp just laia leviku poolest, 
mis oli seotud esimese eestlastest linlaste põlvkonna tekkimisega. 

Sajandivahetuse Tallinn kasvas tormiliselt tänu tööstusettevõtete rajamisele. Vabrikud 
vajasid töökäsi ja maalt linna tulnud töölised odavat eluaset. Suur osa sel ajal maalt linna 
kolinud eestlastest leidis peavarju just seda tüüpi majades ning neis kasvas üles mitu põlv-
konda ametnikke, töölisi ja kultuuritegelasi. Nii nagu rehemaja on Eesti talurahva identi-
teedi sümbol, on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse lihtsad tööliselamud eestikeelse lin-
nakultuuri hälliks. Suured puitasumid on Tallinna eripära, eriti kui võrrelda Tallinna samal 
ajal kasvanud Riia ja Helsingiga, kus ka töölislinnaosades domineerisid 20. sajandi alguses 
juba kiviehitised. Terviklikult säilinud puitasumid on nüüdisaegses Euroopas haruldased. 
Need lisavad Tallinnale omapära ja meenutavad suurte muutuste aega mitme põlvkonna 
eestlaste eluolus.

Praeguseks on neid umbes sajandivanuseid maju Tallinnas alles tuhatkond. Kõige enam 
on Lenderi maju säilinud Pelgulinnas, Kalamajas, Kassisabas, Uues Maailmas, Kitsekülas, 
vähem Kadrioru, Veerenni, Tatari, Raua, Torupilli ja Sikupilli asumites (vt kaarti lk 18–19).

1. Tööstuse 26. Konstantin Wilcken, 1902. Korrastatud 2008.
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Nime Lugu

Lenderi majadeks on teatud tüüpi kahekorruselisi pui-
dust agulimaju hakatud nimetama viimastel aasta-

kümnetel. Termini kasutuselevõtt on seotud pigem polii-
tilise kui arhitektuuriajaloolise kontekstiga. Majatüübile 
pärandas nime insener ja ehitusettevõtja Voldemar Len-
der,  kes oli Tallinna esimene eestlasest linnapea. Aastatel 
1903–1914 oli tal Tallinnas isiklik ehitus- ja tehnikakontor, 
kus puidust töölismaju projekteeriti, kuid Voldemar Len-
der ei olnud esimene, kes seda tüüpi maju kavandama 
hakkas, ega ka kõige produktiivsem.

Seost lihtsa töölismaja ja Lenderi nime vahel tasub otsida 
sellest, et kivimajadest odavamaid puitmaju suutsid nii 
endale kui ka väljaüürimiseks ehitada ka eestlased, saa-
des nii kinnisvaraomanikeks ja hääleõiguslikeks linna-
kodanikeks. Tollal oli hääleõigus seotud kas hariduse või varandusliku seisusega – kau-
geltki kõigil linnakodanikel ei olnud valimisõigust. Eestlastest hääleõigusliku valijaskonna 

tekkimise tulemusena võitsid eestlased 1904. 
aastal Tallinna volikogu valimised. Voldemar 
Lender valiti 1904. aastal linnanõunikuks ja 
aastatel 1906–1913 oli ta Tallinna linnapea. 
Linnapeana juhtis Lender ka linnavalitsuse 
ehitusosakonda ja soosis puidust üürimajade 
ehitamist, seeläbi kasvas eestlastest väikeoma-
nike ring veelgi. Lenderi enda projekteeritud 
puitmajad olid sageli luksuslikumad ja tema 
kogemused arhitektina ei piirdunud ainult 
agulimajadega. Majatüübi seostamine linna-
pea nimega on seega eelkõige tagasihoidlik 
kummardus Voldemar Lenderi sajanditagu-
sele panusele Tallinna linna ja eestikeelse lin-
naühiskonna arengus.

TaLLiNNasT saab suurLiNN

Tallinn ületas 1912. aastaks toonases mõistes suurlinna piiri, milleks oli 100 000 elanikku.1 
Linnaelanike arvu hüppeline kasv sajandivahetusel tõi kaasa aktiivse elamuehituse. 

Kuna linn ja tööstussektor olid korterikriisi lahendamisel suutmatud, hakkas sellele leeven-
dust pakkuma peamiselt eesti soost väikekodanlus, ehitades ühe- ja kahekorruselisi üüri-
maju kõige kättesaadavamast ja ka odavamast materjalist – puidust. Tallinna puitmajade 
arv kasvas ajavahemikul 1890–1914 rohkem kui kahekordseks – 2500-lt 5600-ni.2 Võrreldes 
lähemate keskustega – Riia, Helsingi või Peterburiga –, kus ehitati esinduslikke hooneid ja 
heakorrastatud kvartaleid, oli Tallinna linnaehituslik areng sootuks teistsugune. Siinsed 
suuremad tööstus- ja kaubandusettevõtted kuulusid Peterburi, Moskva või Lääne kompa-
niidele, kes viisid kapitali välja ega investeerinud seda linna väljaehitamisse.

2. Voldemar Lender. Foto 1906.

3. Timuti tänava vaade.



3

Elamuehitus hoogustus 1890. aastatel ja püsis kõrgseisus kuni I maailmasõja puhkemiseni. 
Asustus tihenes just suurettevõtete lähikonnas, kuna linna ühiskondlik transport oli vilets 
ja töölised püüdsid leida elukohta võimalikult töökoha lähedal. Sel kombel kujunesid aas-
tatega ettevõtete ümber oma tööliste elurajoonid. Nii tihenes alates 1890. aastate algusest 
Lutheri vineeri- ja mööblivabriku vastu jääv Uue Maailma asum, samuti vabriku taga asuv 
Veerenni piirkond. Sajandivahetusel ja 20. sajandi esimestel kümnenditel jätkus Sikupilli ja 
väljaspool raudteeringi olevate alade – Pelgulinna ja Kitseküla – hoonestamine.3

Lenderi maja tüüpi üürimajade ehitamine oli tulus ning mitmel pool lammutati vaid paar-
kümmend aastat vanu ühekorruselisi puitmaju, et nende asemele uusi kahekorruselisi ela-
muid ehitada.4

majaTüüp ja seLLe kujuNemiNe

Lenderi maja on harilikult kahekorruseline rõhtpalkkonstruktsiooniga hoone, paekivist 
sokli ja küllalt madala viilkatusega. Välisseinu katab horisontaalne laudvooder, mida 

ilmestavad püstlaudisega vahevööd, sepistatud varikatus ja dekoratiivne välisuks. Fassaad 
ja plaanilahendus on sümmeetrilised, mõlemad varieerusid vastavalt majaomaniku jõuku-
sele ja maitsele.

Lenderi maja kasvas välja ühe- ja kahekorruselistest koridoritüüpi majadest, mida on nime-
tatud ka Lenderi-eelseteks majadeks. Nende hoonete keskel paiknes koridor, mida kasutati 
ühisköögina ja kummalgi pool koridori olid väikesed korterid. Korrus mahutas neli või 
kaheksa korterit (tuba). Kahe korteri peale oli üks suur pottahi, mille suu avanes koridori. 
Ahjusuu ette jäi kolle, millel mõlemad perenaised rauast kolmjalal ehk pajaraual toitu val-
mistasid. Vesi tuli tuua väljast. Seda tüüpi elamutes oli kahe naaberkorteri vaheline sein 
ülalt 30–40 cm lahti, et soojus ühisest ahjust mõlemas korteris ühtlaselt leviks. Sellist seina 
nimetatakse säärvandiks (saksa keeles scherwand – äralõigatud sein). Esialgu ehitati need 
majad otse maapinnale, ilma keldrita.5

Lenderi maja edasist kujunemist mõjutasid ehitusmää-
rused ja tuleohutuseeskirjad. 1893. aastal kehtestati uus 
tuleohutuseeskiri, millega nõuti, et puitmajade teise 
korruse korteritest pääseks välja kahe trepi kaudu. Kahe 
puittrepikoja asemel võis ehitada ka ühe kivitrepikoja, 
kuid see oli kallim ja nii hakati selliseid ehk Tallinna 
maju rohkem ehitama alles I maailmasõja järel.6

Uute nõudmiste tõttu kohendati kortermajade põhi-
plaane selliselt, et koridor vabanes köögi funktsioonist. 
Osalt oli see tingitud sellest, et teine trepp paigutati ühe 
pika marsina piki koridori ning see muutis ahjusuude ja 
pliitide kasutamise koridorist ebamugavaks või võima-
tuks. Kuid ka neis majades, kus teine trepp rajati keerdt-
repina koridori hoovipoolsesse ossa, koliti köök tuppa. 
Samuti koliti koridorist tuppa vee- ja solgiämbrid ning 
küttepuude varud. Hügieeni ja ruumikasutuse seisuko-
halt peeti seda mõneti tagasiminekuks, kuna majad ja 
korterid ei muutunud sellest suuremaks, vaid vastupidi 

4. Magasini 5 Lenderi-eelse maja 
põhiplaan. Koridori kasutati 
ühisköögina. A. Fedotov, 1879.
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– üürikorter jäi uute ülesannete arvelt väikse-
maks. Ometi tagas see elanikele suurema pri-
vaatsuse. Iga korter sai omaette küttekolde ja 
naaberkorterite seinad ehitati laeni kinni.

Eluolu Lenderi majas muutus mugavamaks. 
Koridori hooviossa ehitati kuivkäimlad 
(varem käidi hoovi peal kemmergus või põõsa 
all). Lampkast leidis koha hooviukse juures 
õues. 20. sajandi alguses toodi koridori külma 
vee ja kanalisatsiooni (solgivee) torustik.

LeNderi maja Tüübid

Lenderi majade liigitamine on keeruline, kuna erinevate tunnustega tüüpe on võrdle-
misi palju ja leidub ka ridamisi erandeid. Levinumate lahenduste kirjeldamine on siiski 

vajalik ühest küljest selleks, et näidata hoonetüübi mitmekesisust, teisalt on see abiks Len-
deri maja nüüdisajastamisel, et ühest iseloomulikust hoonest ei tehtaks hoopis teise tüübi 
esindajat.

Lenderi maju võib iseloomustada teljelisuse 
järgi. Hoone teljelisus tuleneb kohakuti paik-
nevate avade arvust esifassaadil. Keskne tre-
pikoda koos välisuksega moodustab ühe telje 
ja korrustel kohakuti paiknevad korteriaknad 
ülejäänud. Lenderi majad on kesktelje suhtes 
enamasti sümmeetrilised, 3-, 5-, 7-, harvem ka 
9- ja 11-teljelised, kuid leidub ka ebasümmeet-
rilisi maju.

Kõige lihtsam, arhailisem ja paraku ka vähem 
säilinud rühm on 3-teljelised majad, kus fas-
saadil on kummalgi pool keskset trepikoda 
üks korteriaken korrusel, nagu Õle 42 majal 
Pelgulinnas.

5. Roopa 11 on varane tänavaukseta majatüüp. 
Rudolf Otto von Knüpffer, 1897.

6. 3-teljeline Lenderi maja on praeguseks 
haruldus. Õle 42. Voldemar Lender, 1909.

7. Õle 42 fassaadijoonis. 8. Õle 42 põhiplaan.
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Kõige tüüpilisemad Lenderi majad on 
5-teljelised, ristkülikukujulise põhiplaa-
niga, sageli eenduva hoovitrepikojaga, 
nelja kööktoaga korrusel. Majades, kus 
mõlemad trepid on mahutatud maja üld-
mahtu, on hoovi pool tavaliselt eenduv 
tuulekoda. Ilmekas 5-teljelise tüübi esin-
daja on Herne 21, mis on säilinud koos 
algupärase väravaga. Selliseid maju on 
ehitatud nii eraldiseisvatena kui ka naa-
bermajaga tulemüüri pidi kokku. Viima-
sel juhul võisid eri majaomanike majad 
olla kas identse mahu ja fassaadikujun-
dusega nagu Tööstuse 27 ja 29 Kalamajas 
(Voldemar Lender, mõlemad 1906) või 
teadlikult erinevatena nagu 5-teljeline 
Timuti 5 ja 7-teljeline Timuti 7 (Voldemar 
Lender, mõlemad 1909).

10. Kõige tüüpilisem on 5-teljeline maja. Heina 9. Anton Uesson, 
1907.
11. Paremal: Heina 9 põhiplaan eenduva tuulekoja ja kahe 
keerdtrepiga.

1 2 3 4 5

9. Herne 21 koos väravaga. Nikolai Heraskov, 1903.

5-teljeliste majade puhul ei ole haruldane, et kõigepealt 
ehitati valmis ühekorruseline maht, millele hiljem lisati 
teine korrus. Selline on näiteks Telliskivi 31 maja. Algne 
projekt ühekorruselise maja ehitamiseks pärineb 1898. 
aastast (Konstantin Wilcken), teise korruse pealeehita-
mise projekt on kümme aastat hilisem (Moisei Klibanski, 
1908).
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Lenderi majade välisuks avaneb üldjuhul 
tänavale ja selle kohal on fassaadi keskteljel 
trepikoja frontoon. Ukse paiknemine hoone 
küljel või õue pool ja frontooni puudumine 
on iseloomulik kõige vanematele, nn Len-
deri-eelsetele majadele ja võib seega viidata 
varasemale ehitusajale.

On üksikuid maju, kus tänavaust ei ole, 
aga tänavafassaadil on frontoon. Ka sel-
lised tänavale avaneva ukseta majad on 
enamasti üsna vanad, 19. sajandi lõpust. 
Selliseid maju on säilinud peamiselt Kassi-
saba asumis: Wismari 26 (Rudolf Otto von 
Knüpffer, 1898), Wismari 28 (Konstantin 
Wilcken, 1898) ja Wismari 31 (Konstantin 
Wilcken, 1895).

On ka tänavauksega, kuid ilma trepikoja 
frontoonita maju, näiteks Ristiku 47. Need 
võidigi sellistena kavandada, frontooni ei 
ehitatud välja või on see hilisemate remon-
tide käigus lammutatud.

13. Tänavaukseta majad Wismari 26 (Rudolf Otto 
von Knüpffer, 1898) ja Wismari 28 (Konstantin 
Wilcken, 1898).

12. Telliskivi 31. Ühekorruselise maja projekteeris Konstantin Wilcken 1898. aastal, teise korruse 
Moisei Klibanski 1908. aastal.

14. Ristiku 47 esindab tänavauksega, kuid ilma 
trepikoja frontoonita majatüüpi.
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jÕukamad üürimajad

kui enamik Lenderi maju ehitati töö-
listele, siis mõni väliselt sarnane 

üürimaja võis olla ehitatud hoopis jõuka-
matele üürilistele. Plaanilahenduselt on 
ruumikamad 7- ja rohkemateljelised Len-
deri majad. Üldiselt võib väita, et mida 
rohkem telgi, seda rohkem oli korteris 
tube ja seda jõukamad olid üürnikud.

Tööstuse tänava alguses asub terve grupp 
varakamate elanike maju: Tööstuse 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 (projekteeritud valdavalt 
1899–1905, arhitekt Nikolai Thamm sen, 
insenerid Nikolai Heraskov, Konstantin 
Wilcken, Ernst Louis Christoph). Jõuka-
mad majad on ehitatud ilma keskse, maja 
läbiva koridorita ja korrusel on enamasti 
vaid kaks, erandjuhul ka ainult üks kor-
ter. Korterid on mitmetoalised, läbikäida-
vate tubadega ja eraldi eestoaga. Köögid 
on paigutatud eraldi tagumise, teenijate 
trepikoja juurde.

Ebasümmeetrilistes, näiteks 6-teljelistes 
majades, kus ainult ühe majapoole korte-
rid olid suuremad, olid need sageli maja-
omaniku pere kasutuses.

11-teljelises majas Sügise 6 on korrusele 
projekteeritud samuti kaks korterit. Korter 
koosnes kokku 12 ruumist: kuuest valda-
valt läbikäidavast toast, esikust, köögist, 
kemmergust ja kolmest väiksemast aken-
deta ruumist, mis olid mõeldud ilmselt 
sahvriteks ja panipaikadeks.

Kui lihtsamatel üürimajadel oli kulude 
kokkuhoidmiseks fassaadil dekoori vähe, 
siis jõukamatel majadel oli seda märksa 
rohkem: uhkemalt nikerdatud tiibuks, 
rikkalikud saelõikeornamendid akende 
ümber, uhkemad valgmiku- ning pöönin-
guaken jm. Detailirohkemate ja ilmeka-
mate Lenderi majade näited ning ühtlasi 
vähesed, mis on tunnistatud kultuurimä-
lestiseks, on Ravi 10 ja Allika 8. 17. Allika 8. Erwin Bernhard, 1903. Uhke dekooriga 

erandlik Lenderi maja. Arhitektuurimälestis.

16. Väga pikki, 9- ja 11-teljelisi Lenderi maju on 
ehitatud vähe. Sügise 6. Konstantin Wilcken, 1903.

15. Tööstuse 9 majas oli algselt vaid kaks korterit 
korrusel ja puudus läbiv koridor.
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LiiTmaHud ja juurdeeHiTised

Lenderi maju juurdeehitistega laiendades saadi mitmesuguseid eri tüüpi lahendusi. 
Kahe majamahu liitmisel saadi kahe trepikojaga Lenderi maja, millel on tänava pool 

kaks välisust. Teine majapool võis olla hiljem juurde ehitatud, aga mitmel juhul projektee-
riti majad kohe algselt kahesektsioonilistena, näiteks Graniidi 26 / Vabriku 29 (K. S. Pavlov, 
1906), Graniidi 8a (Voldemar Lender, 1909), Tehnika 3 ja Tehnika 5 (Konstantin Wilcken, 
1903).

Veelgi huvitavam hoonetüüp saadi, kui tänavaäärsele majale liideti teine maht krundi 
sügavuse suunas. Selliseid maju projekteeriti ja ehitati enamasti etapiviisi ning need on 
iseloomulikud Pelgulinnale. Näiteks Timuti 10, kus kaks ühesugust majamahtu on ehitatud 
järjestikku teineteise külge ja neil on ühine pikk koridor.

19. Timuti 10. Anton Uesson, 1910; Karl Jürgenson, 1913; Leetberg(?), 
1923.

20. Timuti 10 põhiplaan.

18. Timuti 1 kahe trepikojaga Lenderi maja inventeerimisjoonis, 1948.
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Mõnikord on kahekorruselise hoone kül-
jes pikendusena ühekorruseline lisamaht. 
Madalamat majaosa võidi kasutada ise-
seisva sissepääsuga töökoja, mõne väik-
sema äri või kauplusena (Herne 15, Rohu 
24, Heina 27). Kui sissepääs oli hoovi 
pool, oli lisamaht tõenäoliselt kasutu-
sel eluruumina (Suur-Laagri 14). Selline 
eluruum oli tüüpilisest tööliskorterist 
suurem ja võib oletada, et see oli maja-
omaniku korter. Lisamaht võis olla ka 
põhihoone korterite laiendus või võeti 
sellena kasutusele hiljem.

Selline ühekorruseline majapikendus 
kavandati kas hoone algse projektiga või 
mõne aasta pärast juurdeehitisena, har-
vem ehitati see majast oluliselt hiljem. 

Näiteks A. Adamsoni 15 põhihoonele (Cristoph August Gabler, 1880) tehti ühekorruse-
line juurdeehitis alles 1930. aastal.

Majapikendus võis olla ka kahekorruseline, muutes tänavafassaadi ebasümmeetriliseks. 
Plaanilahenduse põhjal võib järeldada, et sel juhul kasutati esimese korruse lisapinda kaup-
luse või töökojana ja teist korrust tõenäoliselt korterite laiendusena. Kahekorruseline lisa-
maht võidi saada ka senise ühekorruselise lisamahu kahekorruseliseks ehitamise teel. Sel-
line on näiteks Väike-Ameerika 22. Harvem esineb lahendust, kus hoone on kohe alguses 
projekteeritud ebasümmeetrilisena, nt Suur-Ameerika 51a (Moisei Klibanski, 1910).

21. Herne 15 majale kavandati ühekorruseline osa 
algse projektiga. Ernst Louis Christoph, 1902. 

22. Telliskivi 10 (Voldemar Lender, 1908) hoonele 
projekteeris Aleksander Bürger (Pürge) 1913. aastal 
juurdeehitise.

23. Telliskivi 10 juurdeehitise põhiplaan.
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aiNuLaHeNdused: Nurgamajad ja kiVimajad

eeslinnade tänavad ei pruukinud täisnurga all ristuda, kuid vastavalt ehitusmäärusele 
tuli maja paigutada mõlema tänava ehitusjoonele, mistõttu said selliste tänavate nurga-

majad kentsakate terav- või nürinurkadega: Härjapea 7 / Õle 21 (Nikolai Heraskov, 1903), 
Kungla 50 (Wilhelm Freiman, 1909) ning kolme tänava – Soo, Salme ja Tööstuse – nur-
gal asuv Salme 30 (Ernst Louis Christoph, 1903). Nurgalahendustele iseloomulik lõigatud 
nurk tagas liikluses parema nähtavuse ja sealt oli hea kavandada esimese korruse äride 
sissepääs.

19. sajandi lõpu historitsistlik puitarhitektuur armastas romantilisi tornikesi ja nurgaerke-
reid, mis lisasid tänavanurkadele vertikaalset ja plastilist aktsenti ja mitmekesistasid lin-
napilti.7 Mitmed nurgaerkerid lammutati 
ristmike parema nähtavuse tagamise ette-
käändel nõukogude perioodil. Uhketest 
tornidega nurgalahendustest on Pelgulin-
nas säilinud vastastikku paiknevad majad 
Ristiku 46 / Timuti 15 (Moisei Klibanski, 
1912, juurdeehitis Ristiku tänava lõigus 
1913) ja Ristiku 57 / Timuti 17 (Aleksander 
Bürger (Pürge), 1913).

Mitmeid historitsistlike või juugendlike 
elementidega nurgamaju võib pidada üle-
minekutüübiks väikekorteritega Lenderi 
maja ja esinduslikuma puitelamu vahel.

25. Kaks tornidega nurgamaja Ristiku ja Timuti nurgal. Foto 1990.

24. Koidu 59 nurgalahendusega maja. Konstantin 
Wilcken, 1900.



11

Arhitektuurselt ilmekad on ka vähesed säili-
nud rippverandadega majad. Uus-Kalamaja 
17a sai uhke konsoolveranda 1911. aasta 
ümberehitusprojektiga (Anton Uesson). 
Kungla 52 majal on rippverandaga trepikoja 
projekteerinud 1908. aastal Voldemar Len-
der ning Kopli 50 majale 1910. aastal K. S. 
Pavlov. Rippveranda on ka Kalamajas Küti 
15 majal jm.

Lenderi maja on puitelamu, aga leidub ka 
üksikuid Lenderi maja arhitektuurset üles-
ehitust järgivaid kivimaju. Selliseks Lenderi 
maja variatsiooniks on Toompuiestee 26 
kivihoone (Nikolai Thamm sen, 1890), mis 
välistelt tunnustelt on klassikaline 5-teljeline 
Lenderi maja ja mida võib tema varase ehi-
tusaja pärast pidada kogu majatüübi üheks eeskujuks. Fassaadi ilmestab eenduv trepi-
koda ja räästaalune karniis. Plaanilahenduselt oli see vaesema keskklassi maja, kus korru-
sel kaks kahetoalist eraldi köögiga korterit. Läbivat trepikoda ei ole, selle traditsioonilises 
asukohas on köögid, kust pääseb tagumisse, nn teenijate trepikotta.

Kivist Lenderi majaks võib pidada ka Paldiski mnt 11 / Koidu 1 (Nikolai Thamm sen, 
1896).  Puidust, aga kivitrepikojaga Lenderi majad on A. Adamsoni 2b (Ernst Louis Chris-
toph, 1905) ja J. Vilmsi 33 (Konstantin Wilcken, 1902).

26. Uus-Kalamaja 17a hoovivaade kivitrepikoja 
ja rippverandaga.

27. Vaade Toompuiesteele 1920. aastal. Esiplaanil on tüüpilist Lenderi maja meenutav Toompuiestee 26 
(Nikolai Thamm sen, 1890). Kuna krunt asub esindusliku ringpuiestee ääres, siis ehitati lihtne 
väikekorteritega elamu siin erandina kivimajana.
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I maailmasõja eel ilmusid Lenderi 
majade arhitektuuri juugendlikud 
jooned: plastilisemad fassaadid, 
eenduvad erkerid, pikad peeneruu-
dulised trepikojaaknad, laiad voo-
lava vormiga või trapetsikujulised 
frontoonid. Kõige rohkem on sel-
liseid maju insener Anton Uessoni 
(Härjapea 26, 1913), aga ka näiteks 
Karl Jürgensoni loomingus (Pebre 
5, 1910; Roo 47, 1911). Uut moodsat 
stiili kasutati siiski vaid fassaadide 
ilmestamiseks ja majade põhiplaani 
see ei mõjutanud.

Lenderi maju ehitati valdavalt tsaa-
riajal ja pärast I maailmasõda see 
hoonetüüp taandus. Siiski ehitati 
Tallinna puiteeslinnades ka pärast 
1918. aastat elamuid, mis meenuta-

vad oma väljanägemiselt ja konstruktsioonilt Lenderi maja või on sellest otseselt tuletatud. 
Nende plaanilahendused on aga eestiaegselt ruumikamad. Samal eesmärgil moderniseeriti 
vabariigi ajal mitmel varasemal Lenderi majal nii välisilmet kui ka planeeringut.

28. Süda 8 välisilmes on geomeetrilise juugendi mõjusid. 
Ernst Boustedt, 1911. Arhitektuurimälestis.

29. Juugendstiili mõjutustega majadele on 
omased huvitavad detailid. Luise 14.

30. Rohu 22 juugendlik välisuks.
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LeNderi maja kOrrasHOid

enamik Lenderi majadest asuvad nn miljööväärtuslikel hoonestusaladel, lühidalt mil-
jööaladel. Need on kohaliku omavalitsuse tasandil planeeringuga kaitstud alad, kus on 

terviklikult säilinud teatud tüüpi hoonestus. Suurem osa Tallinna miljööaladest on kunagi-
sed puiteeslinnad, kus leiduvaid väärtusi peetakse oluliseks arendada, mitte uutega asen-
dada. Väärtusteks on nende asumite hoonestuse inimsõbralik mõõde, terviklikult säilinud 
hoonegruppide arhitektuur, rohke haljastusega hoovid jm. Ühtses ansamblis muutub oluli-
seks iga hoone ja ka väliselt väga lihtne maja võib olla väärtuslik terviku osana.

üLdised pÕHimÕTTed
 

• Kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud ehitusprojekti eeldavad igasugu-
sed suuremad ehitustööd: eluruumide laiendamine pööningule, keldrisse 
või trepikotta, piirdekonstruktsioonide muutmine, sh soojustamine, välis-
uste ja akende asendamine ja muutmine, tehnosüsteemide asendamine ja 
muutmine (vesi ja kanalisatsioon, elekter, küttesüsteem).

• Tee nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.
• Ära asenda, kui saab parandada. Enne parandama asumist selgita välja kah-

justuste tekkepõhjus ja likvideeri see.
• Püüa säilitada ja taastada kõik algupärased arhitektuursed detailid.
• Kasuta algupäraseid materjale, väldi tehismaterjale.
• Säilita hoone maht ja hooneosade omavaheline proportsioon.

31. Tööstuse tänava alguses moodustavad korrastatud majad kauni ansambli.
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enne tööde alustamist:
1. Tutvu arhiivides leiduvate dokumentidega (projektid, vanad fotod, inventeeri-

mised jne). Nendest võib olla abi maja ajaloo mõistmisel, samuti ehitusprojekti 
koostamisel. Tallinna hoonete projektid on üldjuhul hoiul Tallinna Linnapla-
neerimise Ameti arhiivis või Tallinna Linnaarhiivis.

2. Puuduvate uste, varikatuste, ajastule omase puitdekoori jms taastamiseks vaja-
likud detailjoonised leiab Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Muinsuskaitse-
ameti arhiivist. 

3. Konsulteeri erialaspetsialistidega (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Säästva Re-
noveerimise Infokeskus, Muinsuskaitseamet).

4. Telli kavandatavate tööde projekt ja kooskõlasta see vajalikes ametiasutustes. 
Korralik projekt ei ole kunagi lisakulu, vaid tagab kvaliteetse tulemuse ning 
aitab ehituse käigus raha ja aega kokku hoida. Kui kavandad ehitustöid, mille 
jaoks ei ole vaja ehitusluba, telli hoonele välisviimistluspass, mis sisaldab fas-
saadiremondiks vajalikku informatsiooni ja hoone värvilahendust.
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Uue fassaadilaudise valmistamise eeskujuks tuleb võtta esifassaadil säilinud algupärane lai laudis. Laudis tuleb 
puhastada lahtistest värvikihtidest ning sellelt võtta täpne profiil. 

D 1- Karniisi profiil ( akende kohal) M 1:2 D 6- Põhikorruse akende aluse simsi profiil M 1:2

r=27

D 4- Algupärase laia laudise profiil M 1:2

D 1- Karniis (akende kohal)
D 2- Karniis (akende all)
D 3- Akende piirdeliist
D 4- Algupärase laudise profiil
D 5- Vertikaallaudise profiil
D 6- Simsi profiil
D 7- Veelaua profiil
D 8- Teise korruse taastatav dekoor
D 9- Otsa- ja hoovifassaadi 
akendealune lihtne karniis
D 10- Algupärased profileeritud
sarikaotsad
D 11- Algupärased profileeritud
talaotsad

JOONIS NR. 7

Akna piirdeliistude valmistamise eeskujuks tuleb võtta peaukse 
kohal asuva framuugiakna piirdeliist. Algupärane liist tuleb 
puhastada lahtistest värvikihtidest ning sellelt võtta täpne profiil. 

MÄRKUSED
1. D 5- Vertikaallaudise profiil tuleb võtta
esifassaadi kolmnurkviilu laudiselt pärast näidise
puhastamist.
2. D 7- Veelaua profiil on valitud lihtne. Laua 
alumises servas peab olema veenina.
3. D 8- Teise korruse taastatav dekoor vaata joonisel 
nr 12
4. D 9- Otsa- ja hoovifassaadi akendealune lihtne
karniis tuleb teha olemasoleva lihtsa karniisi eeskujul

Põhikorruse akende aluse 
simsi eeskujuks tuleb võtta 
ajastukohane profiili näidis.

D 3- Akna piirdeliistu profiil

PROFIILIDE LOETELU

Karniiside valmistamise 
eeskujuks tuleb võtta 
peaukse kohal asuva 
framuugiakna karniis. 
Algupärane karniis tuleb 
puhastada lahtistest 
värvikihtidest ning sellelt 
võtta täpne profiil. 

32. Ehitusprojekt sisaldab ka detailide jooniseid. Köie 9 laudise profiilide joonised, Jaanika Kruusna.
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kaTus

algupäraselt on Lenderi majadel olnud tõrvapapist katusekate, jõukamad omanikud 
paigaldasid hoonele raudplekist (nn must plekk) või tsingitud plekist käsitsi valtsitud 

katusekatte, osal hoonetest on tõrvapapi all säilinud laudkatus. Tõrvapappkatteid vahetati 
agaralt valtsitud tsingitud plekk-katuste vastu pärast 1920. aastaid. Veel praegugi leidub 
hooneid, millel on nõukogudeaegse eterniitkatte all säilinud algne tõrvapappkate.

Katusekatte vahetamisel tuleb kasutada hoonetüübile ajalooliselt sobivat katusekattemater-
jali. Lenderi majadel on selleks käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk ehk valtsplekk. Maksi-
maalse autentsuse huvides võib valtspleki paigaldamisel järgida algupäraseid plekitahvli 
mõõte. Käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk on värvituna väga vastupidav – kvaliteetse 
paigalduse ja regulaarse hoolduse korral peab see vastu üle saja aasta. 

Sobimatud materjalid on profiilplekk, eterniit 
jt imiteerivad katusekattematerjalid, samuti 
kivikatus. 

Lenderi maja katuse eripära on nn lahtine rääs-
tas, st et nendel majadel ei ole kunagi räästa- 
ehk tuulekasti. Räästa osas on nähtavale jäetud 
saelõikelised sarikaotsad, pärliniotsad, pennid 
ning muud tugi- ja ehisdetailid. Katusekatte 
vahetamisel tuleb kontrollida sarikaotste olu-
korda, pehastunud sarikaotsad plommitakse. 
Katusekonstruktsiooni lammutamisel säili-
tatakse restaureerimiskõlblikud detailid ja 
kasutatakse neid algupärase räästalahenduse 
taastamisel või koopiate tegemisel. Oluline 
on säilitada algupärane sarikate ja pärlinite 
samm ehk vahemaa. Soojustusega katusekatte 
paigaldamisel tuleb meeles pidada, et Lenderi 
maja nähtavale jäävat räästaosa ei soojustata.

Katusekorruse väljaehituse käigus lisanduvate 
vintskapide räästad lahendatakse sarnaselt 
maja räästale.

parandamine ja hooldamine
Enne kui valtsplekist katusekate täielikult välja 
vahetada, tasub nõu pidada plekksepaga. Võib 
juhtuda, et katusekattematerjal ei vajagi tervi-
kuna väljavahetamist, vaid hooldusremonti 
ja värvimist. Väiksemaid vigastusi ja lekke-
kohti saab plekksepp parandada. Olenevalt 
pleki seisukorrast saab vigastatud või läbi-
roostetanud paane välja vahetada ühekaupa. 
Väiksemate pragude ja aukude lappimisel 
kasutatakse spetsiaalset pigilinti või jootmist, 
lekkivaid valtse saab tihendada linaõlikitiga. 

33. Soo 26 räästapitsiga vintskap. Räästapits on 
haruldane ja väärtuslik detail.

34. Lenderi majale on omane lahtine räästas 
saelõikeliste sarikaotstega. 
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Katusepealsed rennid painutatakse ettevaatlikult õigesse asendisse, läbiroostetanud ren-
nid asendatakse või paigatakse sarnase plekiga. Paikamisplekki ja valtse tihendatakse lina-
õlikiti või spetsiaalse silikooniga, paikamisplekk kinnitatakse tihendiga katusekruvidega. 
Roostelaigud tuleb puhastada, seejärel katus üle värvida. Katusekattelt tuleb eemaldada 
linnusõnnik, mis on suur korrosiooni tekitaja.

Värvimine
Traditsiooniliselt olid valtsplekk-katused värvitud, tavaliselt mustaks või pruunikaspu-
naseks. Kasutati linaõlivärvi, mida võidi segada puutõrvaga. Vana tsingitud plekk-katust 
värvides tuleb välja selgitada varem kasutatud värvitüüp ja kui see on ennast õigustanud, 
kasutada hooldusvärvimisel sama värvitüüpi. Vana linaõlivärvi tunneb ka katusel ära nn 
krobelise krokodillinaha järgi. Uut tsingitud plekist katusekatet saab värvida paar aastat 
pärast pleki paigaldamist, kui katuseplekile tehases kantud kaitsvad kemikaalid on maha 
kulunud ja värv nakkub ühtlaselt. Tsingitud plekk-katus krunditakse linaõlil baseeruva 
tinamennikuga ja värvitakse pintsliga. Pintsliga töötades saab reguleerida värvikihi pak-
sust ja jälgida, et kõik servad, valtsid ning kinnituskohad on värviga kaetud. Värv kaitseb 
plekki korrosiooni eest ja pikendab oluliselt katuse eluiga. Värvitud peavad olema ka vih-
maveetorud, -rennid ja katteplekid, hooldusvärvimist tehakse iga 10–15 aastat tagant. Eel-
värvitud plekk-katte värvipind kahjustub kergesti juba katusekatte paigaldamise käigus ja 
seda uuendatakse ainult spetsiaalsete toodetega.

sadeVeesüsTeem

puitmajade kõige sagedasemad kahjustused tulenevad puudulikust sadeveesüsteemist, 
mille tõttu konstruktsioonid ja fassaadidetailid on olnud pika aja vältel liigniiskuse 

eest kaitsmata. Niiskuskahjustuste vältimiseks peab hoonel olema toimiv sadeveesüsteem. 
Majatüübi sadeveesüsteemi eripäraks on katusepealsed valtsitud püstrennid, mis suuna-
vad sadevee katuse nõrkadest kohtadest kiiresti eemale ja juhivad selle lehtrite, torude ja 
sülitite kaudu hoonest eemale. Ühtlasi toimivad katusepealsed valtsitud püstrennid meie 
kliimas vajaliku lumetõkkena. 

Sadeveed tuleb võimalusel suunata 
hoone välisnurkadesse, vältida vihma-
veetorude paigutamist umbsetesse sise-
nurkadesse ja keset fassaadi ning tagada 
algne torude läbimõõt vähemalt 100 mm. 
Tugevama saju korral ei suuda väiksema 
läbimõõduga vihmaveetorud suure kal-
dega katuselt hooga tulevat vihmavett 
piisavalt kiiresti vastu võtta. Väikese läbi-
mõõduga torud ummistuvad lihtsamalt, 
külmuvad talvel kiiremini kinni ja puru-
nevad kergemini. Vihmaveetorude kau-
gus seinapinnast peab sadevee ohutuks 
eemalejuhtimiseks olema umbes 12 cm. 
Lömmis vihmaveetoru ei toimi, seepärast 

35. Õigesti paigaldatud katus katusepealse renni ja 
vihmaveelehtri ning -toruga.
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tasub vandalismi vältimiseks paigaldada tänavapoolsetele vihmaveetorudele tugevdatud 
metallotsad.

Sadeveesüsteemi tuleb hooldada regulaarselt sügisel ja kevadel. Rennid, sülitid ja lehtrid 
tuleb hoida puhtana. Sadeveesüsteemi metallosad peavad olema värvitud. Regulaarselt 
tuleb kontrollida vihmaveelehtrite ja -torude olemasolu, nende kinnitusi, ühenduste vas-
tupidavust ning vihmaveelehtri kaugust räästasülitist. Vihmaveetorude valtsikohad tuleb 
pöörata majast eemale, et toru lekkimise või lõhkemise korral seinapind ei kahjustuks. Vih-
maveetorud peavad ulatuma maapinnani. Torudest väljuv vihmavesi tuleb suunata hoo-
nest eemale pinnase kaldega või sokli ümber valatud kaldega betoonkraega. Vesi suuna-
takse kividest või betoonist rennidega kogumiskaevu või lastakse maasse imbuda vähemalt 
1 m kaugusel hoonest, et vundament ja sokkel ei kahjustuks.

Enne kui hoonel ei ole toimivat vihmaveesüsteemi ja niiskus pääseb konstruktsioonidele 
ligi, ei ole mõtet alustada fassaadide korrastamisega. Maja korrastamist tuleb alustada 
vihmavee eemalejuhtimisega kõikidest hoone konstruktsioonidest, kas või käepäraste 
vahenditega.

Koos katusetöödega tuleb kontrollida ka muude kaitseplekkide olemasolu ja olukorda. Fas-
saadist eenduvate detailidele, erinevate karniiside ja aknaaluste kaitseks tuleb paigaldada 
kaitseplekid kaldega seinapinnast eemale, kallet rihitakse selle alla pandud kitivalliga. 
Kaitseplekkidel peab olema veenina ning plekid peavad olema krunditud ja värvitud soo-
vitavalt linaõlivärviga. Soklilaud, mis on valmistatud kvaliteetsest materjalist ja korrektselt 
värvitud, ei vaja üldjuhul eraldi plekiga katmist, kuid sõidutee vahetus läheduses, kus see 
on pidevalt märjaks pritsitud, võib seda teha. Soklilauda üksnes plekiga asendada ei tohi. 
Soklilaud on osa traditsioonilise puithoone vooderdussüsteemist ja seega ajaloolise hoone 
iseloomulik arhitektuurne detail, mis tuleb remontimise käigus igal juhul säilitada.

kOrsTNad

Lenderi maja korstnajalad ja -pitsid on traditsiooniliselt laotud punastest põletatud tellis-
test. Vanade korstnapitside lõpetus oli võrreldes tänapäevastega tunduvalt dekoratiiv-

sem, kahjuks on neid säilinud väga vähestel hoonetel. Korstnapitsid olid tavaliselt krohvi-
tud lubimördi või vastupidavama lubi-tsementmördiga ja valgeks lubjatud, et võimalikud 
kahjustused oleksid kiiresti märgatavad. Hea kvaliteediga tugevalt põletatud punastest 
tellistest korstnapitsi võis jätta ka krohvimata.

Avariilised korstnad vajavad kiiret sekkumist. Lagunenud korstnapitsid tuleb lammutada 
kuni korraliku laoni ja uuesti üles laduda ilmastikukindlatest savi- või silikaattellistest, jär-
gides tuleohutusnõudeid. Uued korstnapitsid krohvitakse tsement-lubikrohviga ja värvi-
takse valgeks. Algupäraste korstnate uuendamise korral tuleb järgida algse kivi mõõtu, 
segutüüpi ja ladumisviisi. Oskaja meister on võimeline taastama ka korstnapitsi lõpetuse 
algsel kujul. Korstnapits kaetakse plekist „mütsiga“, et kaitsta korstnat liigse märgumise 
eest ja suitsu paremaks ära juhtimiseks.

Korstnad ilmestavad hoone katusemaastikku ning annavad sellele iselaadse rütmi. Isegi 
kui loobutakse ahiküttest, tuleks korstnad ja lõõrid säilitada – neid saab kasutada venti-
latsiooniseadmete tarvis või jätta võimalus ahikütte taastamiseks. Kui küttekollet ei kasu-
tata hooajaliselt, tuleks korsten talveks kinni katta ja jätta väike tuulutuspragu, et tagada 
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lõõri ventilatsioon, kuid samas kaitsta 
lõõri märgumise ja jäätumise eest. Mõni-
kord võib korstnajalal märgata pigilaike, 
mille põhjus on lagunenud korstnapitsi 
kaudu korstnasse tunginud niiskus. Pigi-
laigud tekivad niiskuse toimel ja neid 
ei ole üldjuhul võimalik maha pesta või 
üle värvides täielikult peita. Pigilaikude 
vältimiseks tuleb korstnaid reeglipära-
selt puhastada ja jälgida, et korstnapits 
ja katteplekid oleksid terved ning niiskus 
ei pääseks korstnat kahjustama. Kui need 
tööd on tehtud, võib korterisse jäävad 
pigilaigud enne korstnajala krohvimist 
või värvimist katta šellakiga, et tõkestada 
pigi levikut.

Korstnaid ja lõõre, mida kasutatakse, tuleb puhastada kaks korda aastas, enne ja pärast küt-
teperioodi lõppu. Hooletusse jäetud korsten on tõsine oht nii majale kui ka seal elavatele ini-
mestele. Korstnajalgade, -pitside, lõõride ning küttekollete olukorda keldrist katuseni peab 
laskma hinnata ja hooldada kogenud korstnapühkijal. Korstnapühkija või pottsepp teavitab 
omanikke probleemidest, vajalikest renoveerimistöödest ning nõustab kütte- ja hoolduskü-
simustes. Vajadusel puhastab korstnapühkija ka pööningul paiknevate ventilatsioonitorude 
avad. Ventilatsiooniavasid peaks puhastama regulaarselt vähemalt kord aastas. Toimiv ven-
tilatsioon tagab konstruktsioonide piisava tuulduvuse ja hoiab hoones tervisliku sisekliima.

pÖÖNiNg

Lenderi maja viilkatuse all on külm 
pööning. Pööning vajab pidevat 

tuuldumist, et konstruktsioonid saaksid 
kuivada. Külma pööningu aknaid tuleb 
hoida tuulutamiseks avatuna kevadest 
hilissügiseni, lindude ja putukate eemale-
hoidmiseks kaetakse avad võrguga.

Katusetöid planeerides kerkib tihti küsi-
mus, kas ja kuidas katusealune külm 
pööning eluruumina kasutusele võtta. 
Lenderi maja on üks sellistest hoone-
tüüpidest, millel on võimalik pööningu-
korrus eluruumidena välja ehitada maja 
välisilmet oluliselt muutmata. Üldjuhul 
on Lenderi maja sobivalt kõrge viilkatu-
sega, nii et pööninguruumi on võimalik 
alumiste korteritega liita ka katusekonst-
ruktsiooni muutmata. Märksa keerulisem 

36. Küti 15 korstnapitsid on algupäraste eeskujul 
uuesti üles laotud. Ajalooliselt olid korstnapitsid 
siiski krohvitud ja valgeks lubjatud, et võimalikud 
kahjustused oleksid kohe näha.

37. Lenderi maja avarale pööningule mahub mugav 
ja tänapäevane korter.
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on kavandada pööningule päris uusi kortereid. Eluruumid vajavad teatud kõrgust ja val-
gust, mis tähendab kogu katusekonstruktsiooni väljavahetamist ja maja välisilme olulisemat 
muutmist. Sellega suureneb koormus konstruktsioonidele, tehnosüsteemidele ja krundile, 
kuna lisandub elanikke ja autosid. Tasub ka meeles pidada, et pööningute väljaehitamine 
on meil uus nähtus ja puudub kogemus selle kohta, kuidas mõjub pikemas perspektiivis 
hoone konstruktsioonidele ja sisekliimale loomulike tühjade katusealuste likvideerimine. 
Igal juhul tuleb katusekorruse väljaehitamiseks koostada ehitusprojekt ja saada ehitusluba, 
informatsiooni tuleohutusnõuete kohta saab Päästeametist.

Katusekorruse väljaehitamist kavandades tuleb arvestada, et katuse kujul, kaldel ja rääs-
tajoonel on oluline roll tänavapildi kujundajana ja seetõttu tuleb säilitada nende proport-
sioon. Sobimatu väljaehitusega rikutakse kogu piirkonna miljöö ja vähendatakse seeläbi nii 
enda maja kui ka naabermajade väärtust.

Pööningukorrusele saab ruumi juurde võita, muutes katuse kaldenurka selliselt, et räästa 
kõrgus jääb samaks, kuid tõstetakse katuseharja kõrgust. Kas selline katusekuju muutus 
on võimalik, sõltub loomulikult katuse kujust, hoone asukohast ja kõrval asuvatest hoone-
test, võimalikud muudatused otsustatakse projekteerimise käigus iga hoone puhul eraldi. 
Valgustuseks vajalike katuseuukide ja vintskappide ehitamist võib kavandada hoovi poole, 
tänavafassaad peab tervikliku hoonestusega piirkondades säilima võimalikult algupära-
sena. Hea lahendus on katusega ühte tasapinda jäävad katuseaknad. Lenderi maja algupä-
rased katuseuugid ja frontoonid on õhulised ning soojustamata. Tänapäevaste väga õhu-
keste materjalidega on võimalik neid soojustada ilma nende välist kuju rikkumata ja samas 
sisepinda oluliselt kahandamata.

38. Faehlmanni 43 ja 45 majade katusekorrused on välja ehitatud kooskõlas vana maja arhitektuuriga.
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kONsTrukTsiOON ja paLkHOONe sOOjapidaVus

Lenderi majad on tavaliselt ehitatud tahutud rõhtpalk-konstruktsiooniga. Tsaariaegse 
puidu kvaliteet, selle tihedus ja paksus on taganud majade säilimise üle aastasaja. 

Konstruktsioon võib olla kahjustunud kohtades, kus niiskus on pääsenud sisse pika aja 
jooksul ja rohkem, kui on jõudnud välja kuivada. Levinumad kahjustuste kohad on  alu-
mine palgirida sokli peal (põhjuseks puudulik hüdroisolatsioon, kerkinud pinnasesse jää-
nud vundament), hoone nurgad (katkine vihmaveesüsteem), aknaalused kohad (puudu-
vad kaitseplekid ja piirdelauad) ja ülemine palk, mille peale toetub katuse konstruktsioon 
(katkine räästas, katuse läbijooksud). Puitkonstruktsiooni parandatakse puitmaterjaliga 
„plommides”. Seejuures võiks näiteks kahjustunud palgikordi asendades eelistada heas 
korras vanu palke, mille niiskustase on ühtlasem ning mis on niiskus- ja putukakahjustuste 
suhtes  vähem tundlikud.

39. Korralikult tihendatud palksein on 
soojapidav.

40. Palkmaja on traditsiooniliselt tihendatud 
linatakuga. 

Lenderi maja trepikoda võib olla ehitatud kergema sõrestikkonstruktsiooniga. Kui soovi-
takse trepikodasid soojapidavamaks saada, võib sõrestikkonstruktsiooni seest- või väljast-
poolt täita tselluvillaga. See aitab summutada ka helisid.

Kui tundub, et maja soojakaod on liiga suured, tuleb alustada probleemide väljaselgitami-
sest. Hoone välispiirete tihedus võib olla aja jooksul halvenenud. Tihendamiseks sobib hästi 
linatakk. Kui rõhtpalkmaja palgivahed, hoone nurgad ja avade ümbrused on korralikult 
tihendatud, ei vaja hoone enamasti välisseinte soojustamist. Kui probleemid püsivad, on 
mõistlik tellida hoone energiaaudit, mis näitab soojakadude kohad ja annab juhised opti-
maalseks ning ökonoomseks soojapidavuse tõstmiseks. Mõõtmised näitavad, et suurem 
osa hoone soojuskadudest toimub ebatihedate avade ja horisontaalpindade, st põrandate ja 
lagede, mitte välisseinte kaudu. Rohkete akende ja ustega välisseinte soojustamine ei ole ka 
majanduslikult efektiivne, kuna avade ja soojustatava seinapinna suhe ei räägi selle kasuks.

Soojuskadude ilmnedes tuleb seega esmalt tihendada aknaid ja vajadusel soojustada hori-
sontaalpindu, st keldri ja esimese korruse vahelage ning pööningu põrandat. Puithoone 
välisseinu võib vähesel määral (kuni 5 cm) soojustada ka seestpoolt. Selleks sobivad kivi-
vill ja looduslikud materjalid: rooplaat, tselluvill, linavilt. Plastist isolatsiooniplaate (vaht-
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polüsterool) ei tohi kasutada, kuna see mater-
jal takistab veeauru liikumist ja võib niiskuse 
pikaajalise ligipääsu korral põhjustada ohtlikke 
kahjustusi (hallitus, seened). Lisaks on see tule-
tundlik materjal, mida ei soovitata puitmajades 
kasutada. 

Hoone on tervik – kui lisad konstruktsioonile 
kihte, näiteks soojustad seinu või paigaldad 
tihedamad aknad, tuleb samal ajal tõhustada 
ventilatsiooni. Lenderi majade ventilatsioon toi-
mis printsiibil, et värske õhk tuli akende ja seinte 
mõningaste ebatiheduste kaudu sisse ja kasuta-
tud õhk väljus korstna kaudu. Parim lahendus 
on ka tänapäeval teha korstnasse eraldi venti-
latsioonilõõrid. Uute puitakende paigaldamisel 
tuleb need tellida tuulutuspiludega, et ei peaks 
tegema seintesse inetuid ventilatsiooniavasid. 
Juhul, kui on vaja paigaldada ventilatsioonireste, tuleb need värvida laudisega ühte värvi.

 
 
 PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE MUUTMINE (VÄLISSEINTE SOOJUSTAMI-

NE, KATUSEKATTEMATERJALI NING USTE JA AKENDE ASUKOHA VÕI 
SUURUSE MUUTMINE) ON EHITUSSEADUSE JÄRGI EHITUSTÖÖ, MILLE 
TEGEMISEKS ON VAJA EHITUSPROJEKTI JA EHITUSLUBA.

Fassaad

Fassaad on maja nägu, aga ühtlasi kaitseb see konstruktsiooni külma ja niiskuse eest. 
Lenderi majade fassaade katab hööveldatud, profileeritud rõhtlaudis. Sokli kohal ja 

teise korruse akende all on sageli vertikaalne vahevöö, mis kaunistab hoonet, ent sellel on 
ka funktsionaalne eesmärk – püstlaudadest vahevööd avades pääseb mugavalt ligi kõige 
sagedamini kahjustunud palgiosadele sokli peal ja akende all. Tsaariaegne puit on enamasti 
nii hea kvaliteediga, et niiskuse ja päikese eest kaitstud laudis on praeguseni heas seisu-
korras ja vajab vaid puhastamist ja ülevärvimist. Kahjustunud võivad olla lõunapoolsed 
fassaadid, samuti need kohad räästa ja akende all, kus on olnud pidevaid niiskuskahjustusi. 
Kui fassaadi seisukord seda lubab, tuleks alati eelistada vana laudise säilitamist ja korras-
tamist. Tänapäevase puidu kvaliteet on ebaühtlasem ning laudise vahetamine võib osutuda 
hoopis mõttetuks lisakuluks. Kui algse profiiliga voodrilauda ei ole säilinud, tuleb sobiva 
profiili leidmiseks pidada nõu spetsialistiga, kes tunneb ajalooliste hoonete kujundusvõt-
teid. Profileerimata ja hööveldamata voodrilauda Lenderi majadele paigaldada ei tohi. 
Hööveldamata laudist kasutati vanasti linnades vaid abihoonete (näiteks kuuride) ehitami-
sel. Linnas määrdub kare hööveldamata laud kiiresti, kare pind imab niiskust eriti hästi ja 
sellele kinnitunud tänavatolmu ei ole pesemisega võimalik eemaldada. Hööveldatud laua 
pind on seevastu sile ega ima korralikult värvituna niiskust.

41. Palkmaja soojustamiseks seestpoolt sobib 
5 cm paksune rooplaat, mida on hõlbus katta 
traditsioonilise lubikrohviga.
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Vanal fassaadilaudisel on detailid, profiilid ja kalded, mis on mõeldud selleks, et takistada 
niiskuse pääsemist konstruktsiooni. Nii nagu laudise profiil ei ole vaid kaunistuselement, 
on ka teistel fassaadi dekoratiivsetel elementidel funktsionaalne väärtus. Horisontaal- ja 
vertikaallaudise üleminekukohal tagab karniisi kuju ja kalle vihmavee juhtimise konstrukt-
sioonist eemale. Piirdelauad ja aknakarniisid on tuuletõkked aknalengi ja seina ühinemis-
kohas. Veelaua pealne kõrgem, paksem ja kvaliteetsem nn stardilaud lõpetab horisontaal-
laudise või vahevöö enne soklit, et kaitsta alumist palki ja vertikaallaudise otsi, juhtides vee 
laudiselt soklilauale ja sealt maha. Järgides vaid detaili välimust, aga mitte selle funktsio-

naalsust, võib remontimisel maja eluiga selle 
pikendamise asemel hoopis lühendada.

Hoone korrastamisel tuleb kontrollida, kas 
kõik akende piirdelauad, karniisid ja sand-
rikud on alles. Säilinud detailid tuleb kor-
rastada või restaureerida, puuduvad või res-
taureerimiskõlbmatud asendada koopiatega. 
Algupäraste nurga- ja piirdelaudade pehas-
tunud alumised osad eemaldatakse diago-
naallõikega ja jätkatakse koopiaga. Soklilaud 
peab olema valmistatud kvaliteetsest pui-
dust, veesoonega, paigaldatud õige kaldega 
ja ulatuma piisavalt üle sokli. Korrektselt 
krunditud ja kolm korda värvitud soklilaud 
ei vaja kaitseks plekki. Soovi korral võib sok-
lilauale paigaldada seinast eemale kaldega ja 
veeninaga vormistatud värvitud kaitsepleki. 

Laudis, piirde- ja nurgalauad, karniisid ja 
dekoor tuleb puhastada kaabitsaga või teras-
harjaga mustusest ja lahtisest värvist, krun-
tida ning värvida kaks korda linaõlivärviga. 
Suuremate kahjustustega või nõukogude 
ajal paigaldatud vale profiiliga voodrilauad 
vahetatakse algupärase voodrilaua koopiana 
valmistatud hööveldatud profiillaua vastu. 
Enne uue laudise paigaldamist tehakse vaja-
dusel palgiparandused, tihendatakse palgi-
vahed, hoone nurgad ning avade ümbrused 
linatakuga. Ajaloolise puithoone seinte sir-
geks loodimisest tuleb loobuda. Kui vood-
rilaud eemaldatakse suuremas mahus, võib 
pärast konstruktsiooni parandamist ja pal-
givahede tihendamist kinnitada palgile tuu-
letõkkepaberi või -papi, et tõsta palkhoone 
tuulepidavust. Uus laudis paigaldatakse 
hoonele samal viisil kui algupäranegi. Vood-
rilaua paigaldamisel tuleb jälgida, et laua 

tugevam – puusüdamikupoolne – külg jääb väljapoole. Oluline on laudise tuulutus, õhk 
peab pääsema sokli juurest välisvoodri alla ning ülalt uuesti välja. 

42. Linnasaaste ja sool rikuvad fassaade. 
Puitvoodrit tuleks pesta kevadel või suvel õrna 
survepesuga. 

43. Lahtisest värvist puhastatud laudis ootab 
värvimist. Alumine palk on vahetatud ja 
antiseptikuga töödeldud.
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VuNdameNT ja sOkkeL

Lenderi majad on ehitatud paekivist lint-
vundamendile. Vundament on üldjuhul 

piisava sügavuse ja paksusega ega külmu läbi. 
Maapealne sokliosa on laotud spetsiaalselt vali-
tud paekivist ja siledaks krohvitud, selle kõr-
gus varieerub, enamasti on see 30 cm – 1 m.

Vundamendi korrastamisel tuleb kontrollida 
ja võimalusel uuendada sokli ning palkseina 
vahelist hüdroisolatsiooni. Vältida tuleb vee 
sattumist müüritisele (katuseräästa õige laius, 
toimiv vihmaveesüsteem, sokli kõrgus, vee- ja 
soklilaud, kaitseplekid, pinnase kalle soklist eemale). Vajadusel tuleb sokli ümbrusest 1 m 
ulatuses eemaldada pinnas, niiskust hoidvad taimed, sh lillepeenrad, isetekkelised puud, 
põõsad, ja katta ala paeplaatide või kruusaga. Vahetult seina äärde võib teha 10°–15° kal-
dega betoonkrae laiusega 60–80 cm, mis juhiks sadevee hoonest eemale.

Kui paekivisokkel on olnud algselt krohvitud, on see märk ilmastikutundlikumast ja eba-
ühtlasemast kivilaost ning renoveerimise käigus tuleks sokkel uuesti krohvida ja värvida. 
Sokkel puhastatakse lahtisest ja ebasobivast krohvist täielikult. Müüritöödel ja vuukimisel 
tuleb arvestada olemasoleva müürimördi tüübiga ja kasutada nn pehmemat müürisegu. 
Tavaline paekivisokkel ja vuugimört on altid ilmastikumõjutustele ja niiskusele, seetõttu 
vajavad need kaitseks vähese tsemendisisaldusega lubikrohvi ning enamasti silikaatvärvi. 
Puhas tsementkrohv on paekivi jaoks ebasobiv materjal, liiga tihe ja irdub paekivi ja tse-
mendi erinevate omaduste tõttu suurte tükkidena. Lubivärv aga on ilmastiku suhtes nõud-
likum kui silikaatvärv ja näiteks tänavaäärsete majade soklitel, mis ei ole niiskuse eest hästi 
kaitstud, ei saa seda kasutada. Sokli alumine serv jäetakse 10 cm ulatuses krohvimata, et 
vältida maapinna niiskuse imendumist krohvikihti.

Lenderi tüüpi majadel on ka dekoratiivseid, puhtalt raiutud ja klombitud paekivist sok-
leid. Sellisel juhul on paekivi väga kvaliteetne, tugev ja ilmastikukindel ning sellisest kivist 

44. Soklikivide vuugimört on külma- ja 
niiskuskahjustuste tõttu välja pudenenud ning 
kivid välja vajunud.

45. Tugevasti kahjustatud alumine vahevöö, 
karniisid ja soklipealne veelaud.

46. Sama sõlm pärast restaureerimist. Pehkinud 
puitelemendid on asendatud koopiatega, 
säilitamiskõlblik vana laudis puhastatud ja üle 
värvitud, sokkel uuesti vuugitud.
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sokliosa võib jätta krohvimata, kivi ja mörti kaitstakse impregneerimisega. Mõnel majal on 
dekoratiivne paekivisokkel ainult esifassaadil.

Vundamendi ja sokli kahjustuste puhul on sageli tegemist tehnilist laadi probleemidega 
ja neid ei ole mõistlik hakata iseseisvalt lahendama, vaid tuleks konsulteerida inseneriga. 
Suurem osa probleeme vundamentide ja soklitega on tingitud korrektse sadeveesüsteemi, 
sh soklit kaitsva veelaua puudumisest või on maapind hoone poole kaldu. Suuremate kah-
justustega on hooned, mille sokkel ja alumised palgiread on maa- või tänavapinna kerki-
mise tõttu pinnasesse uppunud.

Juhul kui müüritises on praod või väljapundumised, tuleb otsida üles nende tekkepõhjused 
ja selgitada välja, kas kahjustused on vanad või protsess alles kestab. Esmalt tuleb likvidee-
rida kahjustuste põhjus, seejärel parandada vundament ning sokkel, ainult nii on võimalik 
saada püsiv tulemus. Igasuguse konstruktsiooni parandamisel kehtib reegel, et paranda-
takse samasuguse materjaliga, st paekivi asendatakse paekiviga ja palki palgiga.

Kui pinnast ei ole sokli ümbert võimalik eemaldada, võib pinnasesse jäänud palgiread 
asendada, ladudes sokli maapinnast vähemalt 20 cm kõrgemaks. Sobiva mõõduga paekivi 
puudumisel võib kasutada ka kergkruusaplokke, oluline on paigaldada kivi ja palgi vahele 
kvaliteetne hüdroisolatsioon. Kui alumised palgiread on kahjustatud ja need asendatakse 
niiskuskindlamate materjalidega, peab tööde käigus kontrollima ka esimese korruse ja 
keldri vahelagede olukorda.

keLder

Lenderi majade keldrid on erineva süga-
vusega. Enamasti on majal täiskelder, 

mõnikord aga madalad ruumid, mis sobi-
vad ainult panipaikadeks, vanemat tüüpi 
majadel võib kelder olla ainult hoone 
ühes osas. Keldrites on kas muldpõrand 
või paeplaatidest põrandakate, mis väärib 
kindlasti säilitamist. Esineb ka efektseid 
võlvitud lagedega keldreid. 

Täiskeldrid on üldjuhul korrektsete paeki-
vist seintega, ruumikad ja piisavalt kõrged, 
nii et neid on üsna hõlbus majarahva ühis-
kasutuses saunaks, puhkeruumiks või kor-
teri osaks kujundada. Paekivivundamendid 
annavad pärast puhastamist ja vuukimist 
ruumidele soliidse ilme. Keldrisse elu- või 
puhkeruumide planeerimisel tuleb arves-
tada keldrile iseloomuliku niiskusega ja 
enne projekti koostamist kindlasti konsul-
teerida spetsialistiga. Soojustada võib keldri 
põrandat ja lage. Oluline on, et soklikorruse 

ruumides oleks tagatud ruumide niiskuskoormusele vastav ventilatsioon, vajadusel tuleb 
projekteerida sundventilatsioon. Tasub meeles pidada, et suurem osa puithoonete praegus-

47. Haruldane võlvkelder Raua 30 majas. Nikolai 
Thamm sen, 1902. Arhitektuurimälestis. 
Maja ehitas veinikaupmees, kes ilmselt hoidis 
keldris ka oma varusid. Väliselt tavalist Lenderi 
maja meenutavas hoones olid väga esinduslikud 
härraskorterid.
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test niiskuskahjustustest on põhjustatud eluruumidena kasutusele võetud keldrikorrusel 
valede ehitusvõtetega ja -materjalidega tehtud remondist.

Keldri seina niiskeks tõmbumine näitab, et kelder on halvasti tuulutatud või tungib põh-
javesi sisse. Põhjavesi põhjustab seinte niiskumist palju harvemini. Oluline on välja selgi-
tada ja eemaldada niiskuse põhjus ning kelder kuivatada. Üldiselt vajab liigniiske keldri 
kuivatamine uut hüdroisolatsiooni maja vundamendi ümber ja pinnase vertikaalplaneeri-
mist. Kõige efektiivsem viis keldri kuivatamiseks on tuulutada seda talvel, kui õhuniiskus 
on püsivalt madal. Sellisel juhul tuleb kaitsta keldrit läbivat torustikku külma eest. Soklis 
asuvaid ehitusaegseid ventilatsiooniavasid ei või mingil juhul kinni müürida, kuna nende 
kaudu toimub hoone alumiste konstruktsioonide tuulutamine. Tuulutusavade sulgemine 
toob kaasa niiskuskahjustused (mädanikud, seenkahjustused) alumistes puitkonstruktsioo-
nides. Tuulutusavad kaetakse reguleeritavate restidega, mis hoiavad keldrist eemal närili-
sed jt loomad, kuid võimaldavad samas reguleerida keldriruumide läbituuldumist. Tuulu-
tusklapid tuleb avada varakevadel ja sulgeda talvel külmaperioodi saabumisel. Kui mõni 
soklikorruse aken või sissepääs on vaja kinni müürida, tuleb säilitada akna- või ukseorv ja 
paigaldada müüritisse reguleeritav tuulutusava. Soklikorruse akna- või ukseavade kinni-
müürimine on hoone välisilme ja piirdekonstruktsioonide muutmine ning nõuab ehitus-
projekti ja ehitusluba.

Lenderi majade algupärastel keldriakendel on traditsiooniline ruudujaotus ja õhutusvõi-
malus. Aknaid on kaitstud sepiste, puidust võrede või luukidega. Uksed on sepishingedel, 
mustrisse paigutatud profiillaudadega kaetud või lihtsamad tahveluksed. Kui originaal-
aknad või -uksed on restaureerimiskõlbmatud, võib need asendada koopiatega. Hävinud 
avatäited saab taastada omaaegse ehitusprojekti jooniste või sarnaste hoonete ülesmõõtmis-
jooniste põhjal. Põhjendatud juhtudel võib pinnasesse jäänud avade alumised osad kõrge-
maks laduda. Niiskuskahjustuste vältimiseks tuleb  pinnasekalded teha akna- või ukseavast 

48. Süda 14 kelder on võetud kasutusele tänapäevase tööruumina.
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eemale. Akende ette on soovitav rajada kitsad, pealt 
restiga kaetud valguskastid. Keldriuksed ja -sissepää-
sud on soovitav katta varikatusega. Uute keldriakende 
paigaldamise või avade laudadega sulgemise korral 
tuleb niiskuskahjustuste vältimiseks tagada keldriruu-
mide ja hoone alumiste konstruktsioonide tuulutamise 
võimalus, st aknad peavad olema avatavad, laudadega 
katmise korral tuleb kattesse paigaldada reguleeritavad 
tuulutusrestid.

akNad ja uksed

paljudel Lenderi majadel on säilinud algupärased puitaknad. 
Üks levinumaid on T-kujulise jaotusega kaheraamne aken, 

mille välimised raamid avanevad väljapoole ja sisemised sisse-
poole. Sisemine raam on sageli ühes tükis, n-ö suveraam. Algu-
päraseid puitaknaid on soovitatav võimalusel remontida või 
restaureerida, sest tsaariaegse puidu kvaliteet on tänapäevasest 
nii palju parem. Restaureerimise käigus on võimalik muuta vanu 
aknaid vajalikul määral õhutihedaks, kasutades nüüdisaegseid 
tihendeid. Heli- ja soojapidavuse tõstmiseks võib sisemisse akna-
raami paigaldada pakettklaasi.

Aknalengide ja palgivahede tihendamiseks sobib linatakk. 
Polüuretaanvaht tihendamiseks ei sobi, kuna see takistab niis-
kuse iseloomulikku liikumist ning võib tekitada niiskuskah-
justusi. Aknaraamide tihendamiseks külmaperioodil sobivad 
porolooniribad või kummitihendid, tuuletõkkeks isekleepuv 
(eemaldatav) aknapaber.

Akende restaureerimisel tasub kindlasti korrastada ka akende 
metallosad: hinged, kremoonid ja nurgikud. Neid saab kasutada 
ka siis, kui otsustatakse uute akende kasuks.

Lenderi maja visiitkaart on välisuks koos valgmiku ja varikatu-
sega. Kaunid puidust tahveluksed on valmistatud kvaliteetsest 
puidust ja restaureeritavad. Käsitööna valmistatud varikatus vää-
rib restaureerimist ja on oluline, kuna kaitseb välisust ilmastiku-
tingimuste eest ja tagab selle pikema eluea. Sepistatud raamil ja 
konsoolidel varikatused on kaetud valtsplekiga, puidust varika-
tuse katteks on olnud ka tõrvapapp. Varikatuse katte uuendamisel 
on sobiv kasutada valtsplekki ja teha katusepealsed rennid. Pai-
galdamisel tuleb jälgida, et varikatusele antakse sobiv kalle, mis 
aitab juhtida vihmavee hoone seintest eemale.

Kui ühtki algupärast akent ei ole säilinud, tehakse uute akende 
tööjoonised vana ehitusprojekti või sama ajastu hoone põhjal. 
Lenderi majade avatäidete mõõdud on üsna sarnased, seetõttu 
võib osutuda võimalikuks ka mõne lammutamisele kuuluva maja 
uste või akende taaskasutamine.

50. Roopa 2a restauree-
ritud aken. Laudisega 
vooderdatud majadele 
on iseloomulik, et aknad 
paiknevad laudisega 
samas tasapinnas, nii et ei 
teki aknapõski.

49. Puidust kaitsevõre Tööstuse 8 
keldriakna ees.

51. Koos akendega 
väärivad restaureerimist 
dekoratiivsed ajalooli-
sed kremoonid. Neid 
saab siirdada ka uutele 
raamidele. 
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 AKENDE JA USTE VAHETUS MILJÖÖVÄÄRTUSLIKEL ALADEL EELDAB 
EHITUSSEADUSE JÄRGI KOHALIKU OMAVALITSUSE KIRJALIKKU NÕUS-
OLEKUT.

VÄrViLaHeNdused ja VÄrViTüübid

Lenderi majade värvilahendusi ei ole põhjalikumalt uuritud, kuid arhiividokumentide, 
inventeerimiste ja seni tehtud sondaažide põhjal võib väita, et need on olnud üsna üks-

luised. Värvimisel kasutati linaõlivärvi ja looduslikel pigmentidel põhinevaid tumedamaid 
toone, mis olid kergemini kättesaadavad. Toonide heleduse ja tumeduse osas võib märgata 
erinevusi asumite lõikes. Enamasti olid hooned ookrikarva kollakad, rohelised, pruunid, 
beežid või hallid. Dekoor oli laudisega sama tooni, mõnevõrra heledam või tumedam. Vaid 
uste värvilahenduses kasutati mitut erinevat tooni. Väga heledad värvitoonid on pigem 
erandlikud ja seostuvad uhkemate üürimajadega või piirkondliku eripäraga. Väga erand-
likud on ka punased ja sinised värvitoonid. Punasel pigmendil põhinevat keeduvärvi, nn 
Rootsi punast, ei kasutatud Tallinnas linnamajade värvimisel. Linnas olid puithooned kae-
tud hööveldatud profiillaudisega, millega muldvärv ei nakku. Seda võib kasutada abihoo-
nete või piirdeaedade värvimisel, kus kasutatakse hööveldamata lauda. Samuti on meie 
puithoonete värvilahenduses võõras põhjamaade puitarhitektuurile iseloomulik värvilise 
laudise ja valge piirdelaua kontrast.

Viimastel aastatel korrastatud puithooned on saanud algupärasest tunduvalt värvikülla-
sema lahenduse, mis on muutnud asumite ilmet rõõmsamaks, kuid samas moonutanud 
autentsust. Üldiselt sobivad Lenderi majadele lihtsamad värvilahendused ja traditsioo-

52. Ravi 10 valgmikuga uks ja varikatus. 
Rikkalikult dekoreeritud maja on 
arhitektuurimälestis. Uhkeid uksi ja 
varikatuseid leidub ka märksa lihtsamatel 
majadel.

53. Katusepapi 38a puidust varikatus ja 
haruldane diagonaalse vooderdusega vahevöö.
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nilised tumedamad värvitoonid. Kui hoonel on säilinud algupärane voodrilaud, saab 
värvisondaaži abil teha kindlaks algse värvilahenduse. Värvikihte võib ka ise uurida, 
neid skalpelli või muu terava esemega ettevaatlikult kraapides ja värvikihte eemaldades. 
Vanasti ei eemaldatud ülevärvimise eel eelnevaid värvikihte nii põhjalikult kui tänapäe-
val ja seepärast on algupärasel voodrilaual või muul detailil värviajalugu siiani säilinud. 
Kõige paremad kohad vana värvi uurimiseks on räästaalune rohkem kaitstud laudis ning 
piirdelaudadealused pinnad, kus värvikihid on tavaliselt õhemad ja säilinud toonid erk-
samad. Soovi korral võib maja värvida sondaaži käigus leitud algupärast tooni, seda kom-
bineerida või kasutada värvilahenduseks täiesti uut tooni, mis sobib hoone arhitektuuri, 
piirkonna teiste hoonete ja meie kultuuritraditsioonidega. 

Värvikaartide toonid võivad reaalsuses olla soovitust erinevad. Seetõttu tuleb enne kogu 
maja seinavärvi ostmist teha proovivärvimine varjulisemal fassaadil 1 m² suurusel alal, et 
veenduda valitud toonide sobivuses. 

Ajalooliste puithoonete traditsiooni-
line värvitüüp on linaõlivärv. Linaõli-
värv tungib hästi puidu pooridesse ja 
kaitseb seda, puidu niiskustundlikkus 
väheneb ja eluiga pikeneb. Vananedes 
ei kooru värv laudiselt tükkidena, vaid 
kriidistub ja moodustab iseloomuliku, 
krokodillinahasarnase ühtlaselt pragu-
nenud pinna, mis on ka sellisena kaitsva 
toimega. Värv kantakse puidule pints-
liga, õhukeste kihtidena pinna sisse 
hõõrudes ning värvikulu on oluliselt 
väiksem kui vesialuselistel värvitüüpi-
del. Ka hooldusvärvimise intervall on 
pikem kui teistel värvitüüpidel.

Enne värvimist tuleb naelapead jm 
metallpinnad katta roostekaitsevahen-
diga ja oksakohad oksalakiga, muidu 
sööbivad need mõne aastaga värvi alt 
inetult välja. Enne linaõlivärviga vär-
vimist krunditakse puit tsinkvalgega 
või kasutatakse värvitootja soovitatud 
õlipõhist aluskrunti.

Vana linaõlivärvi on laudiselt mehaa-
niliselt kaapides kerge eemaldada, 
kusjuures eemaldada tuleb ainult lah-
tine värv, puidu küljes tugevalt kinni 
olevat värvi ei ole vaja eemaldada 
(vt pilt 43). Liivapritsiga vana laudist 
puhastada ei tohi, kuna see meetod  
vigastab ja kahjustab puitu.

55. Tumedamates toonides värvilahendus on praktiline 
suure liiklusega tänava ääres. Soo 35.

54. Fassaadijoonis Luise 19 restaureerimisprojektist. 
Kaire Rjadnev-Meristo, 2009.
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kOrTer

Olenevalt Lenderi maja tüübist on korterid neis väga erineva suurusega. Ruumikamates 
korterites võiks kaaluda algupärase ruumijaotuse säilitamist, kuna nii saab säilitada ja 

eksponeerida ka väärtuslikke ehitusaegseid detaile. Väikeste kööktubadega majades aitab 
ruuminappuse vastu kõrvuti paiknevate korterite liitmine.

Puitmajades võib olla probleemiks kehv heliisolatsioon. Hea heliisolaator on vahelagede 
täitmiseks kasutatud liiv. Täiteliiva ei soovitata eemaldada, sest liiv on raskuseks taladele ja 
raskus omakorda vähendab talade vetruvust. Täiteliiva eemaldamisel on oht, et talad ker-
kivad ülespoole ja tekitavad alumise korruse lagedesse praod. Vanades majades on võrd-
lemisi suured silded ja vahelagede isolatsiooni raskus on oluline. Liiva eemaldamine võib 
tuua kaasa konstruktsiooni nihkumisi ning panna maja õõtsuma.

Korrustevaheline heliisolatsioon paraneb ja sammumüra väheneb, kui põrandalaagid iso-
leerida taladest näiteks linavildiga. Seda saab teha juhul, kui põrand on vaja asendada. 
Korteritevahelise müra läbikostmise vältimiseks peavad põrandalaagid olema korterite 
vahel läbi lõigatud ja korterite vahesein olema nn helitõkke- ehk õhuvahega topeltsein. 
Korteri seinte heliisoleerimisel annab häid tulemusi erinevate materjalide kombineeri-
mine. Massilt kerged ja pehmed materjalid (pilliroog, villad) summutavad hästi kõrgeid 
helisid ja rasked materjalid (krohv) madalaid helisid. Seega on korteritevaheliste seinte 
puhul hea kasutada rooplaadi ja krohvi kombinatsiooni.

Suure liiklusega tänavate ääres annab hea 
heliisolatsiooni palkhoone seestpoolt iso-
leerimine  pillirooplaadiga. Rooplaadil on 
kivivillale ligilähedane soojustusvõime, 
kuid seestpoolt soojustamisel sobib roo-
plaat helitõkestamise ja auru läbilaske-
võime poolest paremini. Rooplaat kaetakse 
sobiva viimistlusega. Viimistlusmaterjali 
auru läbilaskevõime ei või olla väiksem 
kui soojustusmaterjalil.

Lenderi majad on originaalis ahiküttega. 
Kui ahjusid on kasutatud ja nende eest 
hoolitsetud, on nad tänapäevani kasuta-
tavad. Vanade majade puhul on levinud 
viga korstnalõõride vale kasutamine, mil-
lel on ohtlikud tagajärjed. Ahju või kamina 
asukoha muutmisel tuleb jälgida, et seda 
ei ühendataks ventilatsioonilõõri. Vana 
ahju või pliidi lammutamisega kaasnevad 
riskid konstruktsioonile ja teiste korruste 
küttekolletele. Enne lammutamist konsul-
teeri pottsepa või korstnapühkijaga.

Ahikütet võib kombineerida gaasi- või 
elektriküttega. Energiasäästu seisukohast 
on kõige parem, kui hoonel on ühtne ja 56. Lenderi majale omane pliit-ahi.
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toimiv küttesüsteem. Igale korterile eraldi paigaldatud konditsioneeri või õhksoojuspumba 
seadmed ning küttejääke majast välja suunavad torud risustavad fassaade. Sellistest sead-
metest eraldub ka kondensatsioonivett, mis võib kahjustada välisviimistlust ja konstrukt-
sioone. Samuti tekitavad seadmed naabreid häirivat müra ja vibratsiooni.

 
 EHITISE TEHNOSÜSTEEMIDE MUUTMINE VÕI ASENDAMINE EELDAB 

KÕIKIDE KAASOMANIKE JA KOHALIKU OMAVALITSUSE KIRJALIKKU 
NÕUSOLEKUT.

TrepikOda

kui korterites on suuremad muudatused sageli paratamatud, siis trepikojas on võimalik 
säilitada rohkem algupärast kujundust.

Ka üsna tavalistes majades olid sageli pidulikud trepid, kus käsipuud toetab treitud 
balustrite rida. Need puittrepid tasub kindlasti säilitada. Kui osa balustreid on kaduma 
läinud, saab neid juurde treida. See on üsna lihtne töö, mida saab tellida igast korralikust 
puutöökojast.

Trepikodade seintel ja lagedel on sagedasti kitsaliistuline dekoratiivlaudis – mõnes majas on 
laudisega kaetud kogu sein, teisal on ainult seina alaosas nn laudislambrii ja ülevalpool on 
seinad krohvitud ning värvitud. On levinud väärarusaam, et majades, kus katusekorrus 
eluruumina välja ehitatakse ja seepärast Päästeameti nõuded karmistuvad, tuleb trepikoda 
tingimata kipsplaadiga katta. See ei ole sugugi alati nii. Algset sisustust säilitades saab edu-

57. Korterite ümberehitamisel kasutuks jäänud tagumine trepp tõsteti tuppa ja viib nüüd väljaehitatud 
pööningukorrusele. Ruumile lisab väärikust restaureeritud ahi.
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kalt täita ka Päästeameti nõudeid. Tihti piisab 
laudise katmisest tuletõkkelaki või -võõbaga. 
Krohvitud pinnad aga võiksidki jääda krohvi-
tuks. Vanas majas tasub kipsplaadile ehk nn 
kuivkrohvile eelistada traditsioonilist märg-
krohvi. Mõnes majas on trepikojas olnud sein-
tel koguni tapeet. Sellist kujundusvõimalust 
võib ka tänapäeval kaaluda – tapetseeritud 
seinad annavad koridorile eriti koduse ilme.

Trepikodades on vanasti olnud laudpõran-
dad, maja välisukse juures vahel ka paeplaa-
did. Harva kohtab ka keraamilistest plaatidest 
mustrilisi põrandaid. Tihti on laupõrand hili-
semate kihtide all alles ja igati kasutuskõlblik. 
Laudpõrandaid ei kaetud mitte selle pärast, et 
need oleksid olnud lootusetult lagunenud või 
kulunud, vaid laudpõrand läks lihtsalt moest 
ära ning seda häbeneti kui midagi vanaaegset 
ja agulilikku. Väärikat vana laudpõrandat on 
võimalik puhastada, üle lihvida ja uuesti vär-
vida. Trepikojas tasub eelistada traditsioo-
nilist värvitud põrandat, mida on hea kerge 
pesta.

58. Tuletõrje-eeskirjad nõudsid puitmajades 
kaht eraldi treppi. Väikekorteritega majades 
oli üks neist sageli ühemarsiline järsk trepp. 
Trepikoja seinal on säilinud ka laudislambrii.

59. Teine trepp on enamasti esinduslik 
keerdtrepp. Tagatrepikojas asuvad tihti ka 
kojakapid. Tööstuse 6 restaureeritud trepikoda.

60. Salme 46 trepikoja põrand on kaetud 
ruudukujuliste metlahh-plaatidega. Sama 
mustrit kohtab veel mõnes Lenderi majas.
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Paljudes trepikodades on alles sisseehitatud kojakapid. Mõnikord on need maja läbiva kori-
dori ääres reas, vahel aga paigutatud ka trepimademetele. Ajal, mil need hooned ehitati, ei 
olnud veel külmutuskappe, nii hoiti sellistes sahverkappides toiduaineid, sest trepikoda 
oli korteritega võrreldes jahedam, aga siia pandi ka harvemini kasutatavaid köögiriistu. 
Kojakappe ei tasu välja lõhkuda, esiteks lisavad need interjöörile ajastupärast atmosfääri, 
teiseks on need, eriti just väikeste korteritega majas, panipaikadena väga praktilised. Ena-
masti vajavad kojakapid vaid vähest korrastamist: vana värvi eemaldamist, ülevärvimist ja 
ukselukkude paigaldamist.

Paljudes majades olid käimlad esialgu koridoris. Kui praeguseks on WC-d korteritesse sisse 
ehitatud ja koridorikempsu enam ei kasutata, võib sellegi panipaigaks muuta.

HOOV ja abiHOONed

Tallinna puitasumeid väärtustatakse neis säilinud tervikliku elukeskkonna tõttu, mis ei 
koosne üksnes majadest, vaid mida kujundavad samavõrra ka rohke haljastus, täna-

vatevõrk, hoonestusviis jm eripärad. Oma roheline hoov on väheste kesklinna piirkonna 
kortermajade privileeg ja arhitektuuri kõrval oluline väärtus, millest suuresti sõltub kuna-
giste agulite muutumine kõrgelt hinnatud elukeskkonnaks. Roheline õueala toimib elutoa 
pikendusena.

63. Vana-Lõuna 13 säilinud ajalooline 
hoovisillutis. Maja ümbritsev paekiviplaatidest 
pandus juhib vee soklist eemale. Sadevesi 
kogutakse rentslisse, kust see voolab restkaevu.

61. Villardi 14 restaureeritud värav.

62. Soo 8 hooviukse link.
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Lenderi majad planeeriti enamasti otse tänavajoonele, sageli krundi piiril samamahulisi 
maju kokku ehitades nii, et piki tänavat vaadates moodustub ühtlase räästakõrgusega 
majadest kaunis perspektiiv. Hoovid jäid majade taha kvartali sisemusse. Mõnel pool on 
ehitatud ka hoovimaju, kuid sel juhul on need paigutatud põhimajale võimalikult lähedale, 
et säilitada roheline õueala majade taga. Krundid olid tänava ääres piiratud kõrgete plank-
aedadega, kusjuures värav oli kõrgem kui aed ise – keskeltläbi 3 m. Kalamajas leidus ka 4 m 
kõrguseid väravaid.8 Piirded olid tavaliselt värvitud hoone fassaadiga ühte värvi. Madalam 
piire võis eraldada majandushoovi iluaiast.

Lenderi majade kruntidele on üldjuhul iseloomulik mitu abihoonet. Vajadus nende järele 
tuli korterite kitsikusest ja lisapindade nappusest majas sees. Keldri olemasolul olid seal 
küll panipaigad ja hoiti ka toiduvarusid, kuid sageli võeti keldriruumid kasutusele töö-
toana, pagari- või pudukaupade ärina, juuksurisalongina vm. Lisaks kuuridele oli hoovil 
eraldi hoonena pesuköök, mida võisid kasutada ühe peremehe eri majade üürnikud.

65. A. Adamsoni 21 endine abihoone rekonstrueeritakse ühepereelamuks. Asum Arhitektid.

64. A. Adamsoni 21 endine pesuköök ja kojamehe maja.



66. Kalamaja hoovivaade.

Hoovihaljastus koosnes peamiselt viljapuudest ning ilu- ja marjapõõsastest. Ehkki tege-
mist on kiirelt kasvava ja kiirelt hääbuva haljastusega, loob see krundil ometi kordumatu 
meeleolu.

Hästi säilinud abihooneid saab ka tänapäeval kasutada küttepuude hoidmiseks, aiatööriis-
tade või jalgrataste hoiukohana vms, aga vanu pesukööke on võetud kasutusele ka omaette 
elumajana.

Lenderi majad on kujundanud Tallinna nägu ja elu selle suurlinnaks kasvamise aastatel. 
Tallinna ajalooliste linnaosade kaitseks on moodustatud miljööväärtuslikud hoonestusalad, 
kus paikneb ka enamus Lenderi maju.
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