
HOONETÜÜBI KujuNEmNE

Tallinna maja on ühe keskse kivitrepikojaga 2–3-korruseline paljukorteriline puitelamu. 
Kivitrepikojaga puitmaju hakati ehitama 20. sajandi esimesel kümnendil, mil Vene 

tsaaririigi ehitusseaduse ja tuletõrje normide muutmisega lubati ka Eesti- ja Liivimaa lin-
nades ehitada varem levinud kahe puittrepikoja asemel ühe kivitrepikojaga maju.1 Ehkki 
muudatus puudutas kõiki Vene tsaaririigi kubermange, on just Tallinn eriline selliste maja-
de massilise leviku poolest. Sellest ka majatüübi nimi. Hinnanguliselt oli 90% 1920. aastate 
lõpul ja 1930. algul Tallinnas valminud puitelumaju kivitrepikojaga.2

Termin Tallinna maja võeti kasutusele 1970.–1980. aastatel, et rõhutada kivitrepikojaga ela-
mutüübi osa linna ehituspärandis. Juba 1968. aastal kirjutas arhitektuuriajaloolane Leo 
Gens: “Selle hoone plaanilahendus kasvas välja tolleaja inimese tagasihoidlikest, kuid sü-
gavalt läbimõeldud elulistest vajadustest. See elamu annab Tallinnale hubasuse, intiimsuse, 
mida me ei leia paljudes Euroopa suurlinnades.”3

Eesti Vabariigi algusaastatel oli Tallinnas nõudlus (üüri)korterite järele kasvanud väga 
suureks, seda just tormiliselt arenevates eeslinnaosades. Kivitrepikojaga puithooneid ehk 
Tallinna maju leidub kõigis kesklinna ümbritsevates linnajagudes. Enim kerkis neid Pelgu-
linna, Uue-Maailma kanti ja Kalamajja, aga ka Kadriorgu ja Nõmmele. Tallinnas on säilinud 
üle viiesaja seda tüüpi maja, neist 32 on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all. Paljud 
paiknevad ajalooliste puitlinnaosade kaitseks moodustatud miljööväärtuslikel hoonestus-
aladel.

1920. aastate korterituru olukorda Tallinnas iseloomustab ajakirjas Majaomanik ilmunud 
kirjeldus: „Vabariigi alguspäevil tõusis korterikriis oma haripunktile. Toanurgakese eest makseti 
mõnikord enam kui praegu ruumika korteri eest. Alles siis, kui ajad rahunesid ja stabiliseerusid, 
hakkas hoogu võtma ehitustegevus, mida kaasa aitasid omavalitsused ja riik. Ehitustegevuse hoogne 
lõpp oli 1932, mil ehitati tervelt 316 uut elamut 1800 korteriga.”4

1. Saturni 7. Karl Tarvas (Treumann), 1931. 2. Uus-Kalamaja 3 ja 5.
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Peamisteks ehitajateks olid väikeettevõtjad, kel jätkus (laenu)raha ühe üürimaja ehitami-
seks. Sedalaadi ettevõtlikkuse tüüpiliseks näiteks on omaaegne majaehitaja Pauline Bessani, 
kelle rahastamisel on ehitatud mitmed Tallinna tüüpi majad, nagu näiteks Kungla 20 ja Ka-
levi 40 Kalamajas ning Heina 18 Pelgulinnas. Ettevõtlik proua ise tavatses elada uues majas 
kuni järgmise valmimiseni.5 Et Tallinna kesklinn oli ehitusmäärusega määratud kivihoo-
nete piirkonnaks, suundus aktiivsem ehitustegevus Tallinnas stiihiliselt eeslinnaosadesse, 
kuhu oli lubatud ehitada ka puitmaju.

Tallinna majade levikule aitas kaasa ka 1910. aastal Tallinnasse rajatud Eesti ainus silikaat-
tellisetehas, algse nimega „Tallinna silikaat-telliskivi vabrik O. Amberg ja Ko”, mis asus 
praeguse Järve keskuse kohal. Iseseisvusaastatel jätkas tehas OÜ Silikat nime all. Täna 
jätkab, küll juba uues asukohas, silikaatkivide tootmist AS Silikaat. Nõmme liivast ning 
lähikonna lubjast tehtud tugevaist ja odavaist silikaattellistest laotud kivitrepikojad või-
maldasid ehitatavais puumajades saavutada paremaid plaanilahendusi ning ühtlasi võita 
lisapinda teise puittrepikoja arvel.

Graafik joonistatud Tallinna linna statistiliste  aastaraamatute põhjal.

3. Tulbi 5.
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TÜpOlOOgIa

Tallinna majade ehitusaeg jääb erinevate arhitektuuristiilide üleminekuperioodi, seetõt-
tu leidub väga erineva välisilmega maju. Esindatud on pea kogu 20. sajandi esimese 

poole stiilispekter: neoklassitsism, hilisjuugend, funktsionalism jm. Üksnes arhitektuursete 
tunnuste alusel on Tallinna maju siiski keeruline dateerida, kuna eriti 1920.–1930. aastail 
projekteerinud arhitektid kombineerisid erinevaid stiilivõtteid.

Tinglikult võib Tallinna majad sõltuvalt ehitusajast ja arhitektuurist jaotada kolme gruppi:

1. Tsaariajal, kuni 1918. aastani ehitatud nn varajased majad.
2. Eesti Vabariigi ajal u 1918–1935 ehitatud nn kõrgperioodi majad.
3. Peale 1935. aasta ehitusseaduse muudatust ehitatud nn hilised majad.

20. sajandi algul ehitatud rõhtpalk-süsteemis 
varajastele Tallinna majadele on iseloomu-
lik neoklassitsismist lähtuv fassaadikujun-
dus ja tugevalt eenduv kivitrepikoda, mis 
võis avaneda ka hoovi poole, nagu näiteks 
J. Vilmsi 33 Kadriorus. Maja rõhtne välisvoo-
der on liigendatud vertikaallaudisest vahe-
vöödega. Fassaadi ilmestab sajandi algusele 
kohane historitsistlik puitdekoor, karniisid 
akende kohal jm. 

Selle perioodi Tallinna majad olid kahekorru-
selised ning vahetult tänavajoonele ehitatud 
majad kinnisest hoonestusviisist tingitult ka 
tulemüüriga. Planeeringuliselt on varajastel 
Tallinna majadel palju sarnasusi hilisemate 
tüüplahendustega, kus keskse trepikoja üm-
ber on igal korrusel sümmeetrilise paigutu-
sega kas kaks või neli korterit.

4. J. Vilmsi 33 varajane kivitrepikojaga maja sisse-
pääsuga hoovi poolt. Konstantin Wilcken, 1902.

5. J. Vilmsi 33 hoovivaade. Kivitrepikoja külge on 
ehitatud tualetid.
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Varajased Tallinna majad on ka 1912–1914 
arhitekt Aleksandr Dmitrijevi projekteeri-
tud Vene-Balti laevaehitustehase elamu-
kompleksi kahekorruselised kivitrepikoja-
ga elamud Kopli poolsaare tipus. Tol ajal 
oli tavaline, et töölised ja ametnikud elasid 
võimalikult töökoha lähedal ja nii tekkisid 
tehaste ümber omamoodi asumid. Kõige 
terviklikumalt ehitati Tallinna tehasekoloo-
niatest välja Vene-Balti laevaehitustehase 
asula. Varajasi kivitrepikojaga maju leiame 
nii Kopli liinidelt kui Süsta tänavalt. Liini-
del asuvad nn meistrite majad olid edasimi-
nek võrreldes tavaliste töölisbarakkidega. 

6. Kopli 3. liinil valmivad madala kelpkatusega kivitrepikojaga majad. Aleksandr Dmitrijev, 1914.

7. Kopli liinide alumine kolonii.

Korrusel oli kuus eraldatud köögiga ühetoalist korterit (kahekorruselises majas seega kuni 
kaksteist korterit) ja uuenduslikult oli korteritesse toodud ka vesi. Trepikojas paiknesid 
vesiklosetid. Algselt olid need korterid mõeldud peredega töölistele, kuid tegelikult ma-
jutati sinna meistrid ja alamad ametnikud.6 Süsta tänava ametnike majades olid juba tun-
duvalt suuremad korterid.

Eesti Vabariigi teke tähendas muudatusi ka arhitektuuris. Tallinna maja kõrgperioodil 1920. 
aastail kujunesid välja peamised sellele hoonetüübile iseloomulikud stiilivõtted ja planee-
ringutüübid. Majade välisilmes võib ära tunda omal ajal moodsaid arhitektuuristiile ja jäl-
gida nende muutumist.
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Tallinna tüüpi maju projekteerisid paljud 1920.–30. aastail praktiseerinud diplomeeritud 
arhitektid ja insenerid. Viljakaimaks oli selles valdkonnas Karl Tarvas (enne nime eestista-
mist Treumann), kelle allkirja kannab hinnanguliselt 65–70% kõigist selle hoonetüübi pro-
jektidest. 

Enamasti on selle aja Tallinna majad kahekorruselised ja kõrge mansardkorrusega, mida 
kasutati samuti elukorrusena. Levinud võte fassaadi liigendamisel oli mõlemale poole kivi-
trepikoda rajatud ärklid. Fassaade rõhutati vertikaalsete ehisliistudega, mille vahel kasutati 
kas ornamentikaga tahveldist või kalasaba-
mustrilist laudist.

Hilisjuugendliku hoonetekogumi leiab Ka-
lamajast, kus on nö reservaadina kaitse alla 
võetud terviklik kvartal Tallinna maju Salme, 
Tõllu, Kungla ja Kalevi tänavate vahel. Mit-
med ühesuguse peafassaadiga majad projek-
teeris siia insener Wilhelm Salemann (Salme 
17, 19, 21, Tõllu 12), väiksed erinevused on 
ainult hoonete plaanilahenduses. Neil on 
dekoratiivsed, tugevalt eenduvad ümarad 
trepikojad, mis lõppevad katusel kellukese-
kujulise torniga. Mansardkorrus on kaetud 
plekiga ja kupliosa nn soomusplekiga. Ärk-
lite allosa ja räästakarniisi kaunistab ham-
masfriis. Neist veidi lihtsama kujundusega, 
ilma ärkliteta, on Kalevi 29.

9. Kungla 20 nurgaliseenide ja akendealuse tahveldisega kaunistatud fassaadid. Karl Tarvas (Treumann), 1932. 
Arhitektuurimälestis.

8. Salme 21. Wilhelm Salemann, 1932. Arhitektuurimälestis.
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Kolme täiskorrusega puitmaju ehitati vä-
hem, nt Salme 15 (Karl Tarvas, 1932) ja Val-
gevase 11 ümardatud nurkade ja krohvitud 
trepikojaga hoone (Boris Tšernov, 1932). Osa 
kolmekorruselisi maju on rikkalikult kau-
nistatud, moodustades kõige esinduslikuma 
grupi Tallinna majade seas (Kungla 20),  osa 
on lihtsamad, peaaegu dekoorivabad (Jako-
bi 23, 25). Lisaks omanike erinevale maitsele 
ja materiaalsetele võimalustele, mõjutas de-
koorist loobumist ka modernismiesteetika 
jõudmine puitarhitektuuri.

Üleminekut funktsionalismile markeerib 
lisaks dekoorist loobumisele või vähenda-
misele kelpkatuse eelistamine viilkatusele, 
katusekalde vähenemine ning majade kroh-
vimine. Varasemad juugendlikult pikad ja 
kitsad aknad asendusid aja jooksul funkt-
sionalismile omaste laiade akendega. Sa-
mas jätkus ärklite kasutamine.

Huvitav kogum funktsionalistlikku laadi 
Tallinna maju leidub A. Kapi tänaval Kassi-
sabas. Ehitatud on need aastatel 1934–1935 
ja projekteerinud Karl Tarvas (majad nr 1 
ja 2), Heinrich Tuberg (nr 3 ja 4) ja Elmar 
Lohk (nr 6 ja 8). Ühtne hoonestus annab 
Kapi tänava umbsopile mõjusa ilme, seetõt-
tu on siin majad ka arhitektuurimälestistena 
riikliku kaitse all. Siin leidub nii laudise kui 
krohviga kaetud maju, mõnel majal on kivi-
trepikoda tänavalt küljele nihutatud.

10. Tallinna tüüpi majadega hoonestatud Salme ja Kalevi tänav Kalamajas. Pargialal asub praegu 
Salme Kultuurikeskus. 1930. aastate foto.

11. Valgevase 11. Boris Tšernov, 1932–1933. 
Arihitektuurimälestis.

12. Salme 7 kivitrepikoda asub maja põhjaküljel. 
Tänavavaates domineerib kandiline erker. 
Boris Tšernov, 1933.
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1935. aasta ehitusseaduse muudatus, millega keelati kolmanda korruse ehitamine kivitre-
pikojaga majadele, tõi kaasa uuendused majade tüüpilises väliskujus ja korterite planee-
ringus.7 Taaskord mõjutas tuleohutuse parandamiseks tehtud seadusemuudatus otseselt 
arhitektuuri. Tekkis kaks põhimõtteliselt erinevat kivitrepikojaga elamutüüpi. Osa ehita-
jaist soovis kaotatud korruse tasa teha nö maja laiendamisega ja suurendas spetsiaalselt 
üürimajadeks ehitatavate hoonete ehitusalust pinda ning korterite arvu korrusel. Paral-
leelselt tekkis nn elitaarne hoonetüüp, mida võib pidada ka ühepereelamuks, sest paljudel 
juhtudel ehitati see oma pere ja laste jaoks, nagu näiteks mitmed Kibuvitsa tänava majad 
Kristiine linnaosas. Hoones oli kolm, mõnikord ka vaid kaks korterit, millest ühes elas 
majaperemees. Selline maja oli alati kahekorruseline ja mahult tagasihoidlikum. Pangalae-
nude tasumiseks üüriti harilikult mõni korter välja.8 Neid nn elitaarseid maju võib pidada 
Tallinna maja ehitustraditsiooni lõppakordiks, sest peremehe poolt iseendale ehitatuna oli 
see sageli viimistletum, paremini läbi mõeldud ja hubasem ning samas majatüübi senisele 
ehituskogemusele tuginev. 

Tallinna majades üürisid kortereid nii 
ametnikud, töölised kui teenistujad. Näi-
teks enamik Heina 53 maja naisi töötasid 
Balti puuvillavabrikus ja mehi raudteel. 
Korterite üürihinnad selles majas alga-
sid 20 kroonist ja ulatusid 40 kroonini, 
lisandus veel umbes 5 krooni kütteraha.9 
Võrdluseks, et keskmised kuupalgad olid 
1920. aastate lõpus töölistel 40–60 krooni, 
politseinikel 70–90 krooni, õpetajatel, 
lihtametnikel ja meistritel 100–130 kroo-

13. A. Kapi 2. Karl Tarvas (Treumann), 1934. Arhitektuurimälestis.

14. Heina 53. Karl Tarvas (Treumann), 1938.
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ni, keskastme juhtidel 140–220 krooni. Tippjuhi kuu töötasu ületas reeglina 200 krooni.10 Et 
Tallinna maja korterid olid vaheastmeks jõukama elanikkonna ja töölisklassi korterite vahel, 
võis ökonoomne plaanilahendus nii mõnelegi jõukamale üürnikule pettumuseks osutuda.

„Teine tuba – peremees ütles – saal – oli vähe suurem – siia tuli panna söögilaud ja kirjutuslaud 
kõrvuti. Naise õmblusmasin mahtus ka ja ruumi jäi veel üle ühe tooli jaoks. Magamistuppa mahtus 
naise voodi, sohva, lapsevoodi ja öökapike. “Aga all on ju veel tualettlaud,” tuletas meele voorimees. 
Mõõtsime jälle püksirihmaga. Ei annud muidu välja, kui vedasime köögilaua antreesse, tualettlaua 
ja õmblusmasina surusime kööki ja viisime saali veel kaks tooli. Kaks tooli, lapsevankri, minu voodi, 
puhvetikapi ja sumadanid viisime pööningule. “Aga pööningu tarvitamise eest tuleb teil kolm krooni 
kuus juurde maksta,” ütles peremees.”11

17. Jakobi 16. Karl Tarvas (Treumann), 1936.

15. Kibuvitsa 31. Harald Arman, 1936. 16. Kibuvitsa 31 põhiplaan.
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pÕHIKONSTRuKTSIOONID

1920. aastail olid Tallinna korteriturul kõige nõutumad kahe-kolmetoalised korterid. 
Suurtööstuse kokkukuivamisega kadus vajadus töölisbarakkide järele ja elamuehituses 

tuli orienteeruda kujuneva keskklassi nõudmistele. Suure nõudluse, kapitali vähesuse ja 
lühiajaliste laenutähtaegade tõttu said ehitamisel kõige määravamaks kiirus ja ökonoom-
sus.

Kui varasemad puithooned, kaasa arvatud kivitrepikojaga majad, olid kõik ehitatud rõht-
palksüsteemis, siis 1920. aastate lõpul toimus üleminek rõhtpalkkonstruktsioonilt topelt 
püstplank seinatüübile.12 Püstplankseina kasutuselevõtuga kiirenes kogu ehitusprotsess, 
sest vähenesid ehitusjärgsed vajumised ning peale seinte ja katuse valmimist võis kohe 
asuda püsivat siseviimistlust tegema. Täidiseta plankude vahed takutati nii seest kui ka 
väljast ning kui sõrestikuprussid ja -plangud olid kuivad, võidi kohe asuda vooderdama. 
Tooreste sõrestikuprusside ja -plankude puhul soovitati vooderdamisega oodata aasta 
kuni kaks, et plankudele sissekuivanud vahed järeltakutada. Ajutise vooderdus- ja vii-
mistlusmaterjalina soovitati kasutada tavalist pappi ja see tapeetida.13 Välisvoodrilaud oli 
harilikult 120–150 mm lai ja seda paigaldati nii horisontaalselt kui vertikaalselt.

Varase perioodi Tallinna majadel oli umbes 0,5 m kõrgune sokkel. Kõrg- ja hilisperioodi 
majad ehitati reeglina keldriga, sest keldriruumidesse üritati üürile saada kaupluseid jm 
väiksemaid ärisid. Paekivist lintvundamendil oli sokli kõrgus keskmiselt 1,5–1,7 m. Sokkel 
oli krohvitud või dekoratiivsest klombitud paekivist. Kivitrepikoda ehitati kõrg- ja hilispe-
rioodi majadel reeglina silikaattellistest puhasvuukmüüritisena, üksikutel juhtudel kasuta-
ti paasi või graniitkive. Harvem kivitrepikoda ka krohviti.

Katused ehitati prussidest sarikatele ning need olid enamasti tsingitud plekist kattega. Kui 
varased Tallinna majad olid harilikult madalakaldelise kelp- või viilkatusega, siis kõrg-
perioodil lisandusid mansardkatused, kõrged viilkatused ja murtud kelpkatused. Uued 
katusetüübid võimaldasid pööningute kasutuselevõttu eluruumidena. 

18. Kopli 18 püstplank-konstruktsiooniga maja. Karl Aarman, 1930. Foto 1931 enne voodrilaua 
paigaldamist. 
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Eluruumidega mansardkorrused olid 
reeglina saepurutäidisega soojusta-
tud. Sõltuvalt suurusest oli majadel 
2–4 trepikoja suhtes sümmeetriliselt 
paigutatud korstnat, mis laoti sarna-
selt kivitrepikojale silikaatkivist puh-
ta vuugiga.

Kõrg- ja hilisperioodi majades hakati 
keldrikorruse peal kasutama ka teras-
taladel betoonlage. Esimesel, teisel ja 
kolmandal korrusel olid alt krohvi-
tud puitvahelaed. Vahelagede täiteks 
oli harilikult liiv.

Tallinna majal on tüüpiliselt soliidne 
tahveldatud kahetiivaline peauks, 
kõrgperioodi majadel harilikult uh-
kes poolümarkaarega silikaatkivist 
portaalis. Ukse kohal paiknev klaa-
sist valgmik järgis peasissepääsu ku-
jundust ning võis olla ristküliku või 
poolkaare kujuline. Korteriuksed ei 
olnud kunagi lamedad, vaid samu-
ti tahveldisega või trepikoja poolt 
aaderdatud.

19. Topeltplankseinas katab välimine kiht 
sisemise plangukihi vahekohad, et vältida 
läbipuhumist. Plangukihtide vahele paigaldati 
tuuletõkkeks papp, plankude vahed takutati. 
Joonis: Leo Jürgenson, Elamu soojapidavus, 1942.

20. Taastatud peegelvõlv ja eksponeeritud 
püstplanksein.

21. Kalevi 29 lõige. Karl Tarvas (Treumann), 1931.
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Tallinna majade akende kuju on varieeruv, väga sage oli kaheraamsete kuueruudulise jao-
tusega akende kasutamine. Tüüpilised olid ka õhutusaknad ühe ruudu ulatuses. Ka kivi-
trepikojal olid kaheraamsed, sageli tiheda prossijaotusega aknad.

plaNEERINguD

arhitekt Konstantin Bölau kirjutas 1931. aastal Tallinna elamute planeeringute kohta: 
“On aga huvitav /…/, et tegelikult, eriti Tallinnas, tüüpide järgi ehitataksegi; vahe seisab selles, 

et “tüüpi” iga üksiku ehitajale etteantakse varjatud kujul, nagu oleks see olnud üksnes tema soovide 
kohaselt koostatud projekt. Tegelikult on kahe viimase aasta jooksul ehitatud vaid 7-10 üksiku plaani 
järgi.”14

Enamasti oli korrusel neli kahetoalist või kaks kolmetoalist ja kaks kahetoalist korterit. 
Köök planeeriti harilikult piklik, toad olid peaaegu ruudukujulised. Köögid püüti pla-
neerida hoone põhjapoolsesse külge või vastu külma kivitrepikoda, kus ventileeritavas 
toiduainetekapis säilisid toiduained paremini.

22. Heina 53 põhiplaan. Korrusel paikneb seitse korterit, neist ühetoalistesse on projekteeritud 
moodsad magamisnišid. Vann oli planeeritud ühte korterisse, kuid jäi välja ehitamata. 
Karl Tarvas (Treumann), 1938.
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24. Tüüpplaneering 2- ja 3-toaliste korteritega korrustel. J. Köleri 22, R. Adams, 1935.

23. Kapi 4 põhiplaan. 3-toalistesse korteritesse on projekteeritud vannitoad. U. Tuberg, 1934.



13

Tubade pind jäi vahemikku 12–15 m², seega 
oli kahetoalistes korterites maksimaalselt 
30 m² ja kolmetoalistes 45 m² elamispinda. 
Kahetoaliste korterite üldpind jäi vahemikku 
37–44 m² ja kolmetoalistel 47–55,2 m². Võrd-
lusena arvestati 1960. aastail nn hruštšov-
kade planeerimisel elamispinnaks elaniku 
kohta 7,5 m², mille järgi pisike kahetoaline 
korter oli sobilik maksimaalselt kolmeliik-
melisele perele.15

Olulise uuendusena ehitati Tallinna maja 
alla ruumikas kelder, mida varasematel 
kahe puittrepiga majadel ei olnud. Keldrisse 
sai iga korter oma panipaiga ja seal asusid 
ühine pesuköök ning vannituba. Sõltuvalt 
planeeringust võisid vann ja kiviahi nii sa-
mades kui ka eraldi ruumides paikneda. 
Otstarbekam oli neid kindlasti eraldi hoida, 
mis võimaldas mitmel inimesel üheaegselt 
pesuruume kasutada. Kiviahju sisseehitatud 
katelt kasutati pesu keetmiseks ja ahju soe-
müür hoidis ka vanniruumi soojana. Kõrval-
ruum võis kasutusel olla rulliruumina, kus 

25. Kungla ja Tõllu tänava nurgamaja keldriäri.

26. Saue 1 keldri plaan. Nikolai Thamm noorem, 1937.

värskelt pestud pesu sirgeks rulliti. 
Lisaks võis keldrikorrusele olla pla-
neeritud ka vürtspoode, rätsepatöö-
kodasid, juuksuriärisid vm väikseid 
ärisid, mis andsid majaomanikule 
täiendavat üüritulu. Mugavama ka-
sutamise huvides oli keldrist sageli 
ka lisaväljapääs hoovi poole ning 
eraldi sissepääsud keldrikorruse 
äridesse. Kui varastel töölismajadel 
oli õues arvukalt abihooneid, siis 
uus keldriga lahendus võimaldas 
hakkama saada ilma abihooneteta 
krundil. Õueala jäi seega vabaks 
puude istutamiseks või peenra-
maaks.
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TallINNa maja KORRaSHOID

KaITSE KORRalDuS

Erinevad piirangud hoonete korrastamisel või ümberehitamisel tulenevad erinevatest 
kaitserežiimidest, mida reguleerivad kas muinsuskaitseseadus, kohaliku omavalitsuse 

kehtestatud õigusaktid või mõlemad.

Nagu eelpool öeldud, on hulk Tallinna maju üksikhoonetena riikliku kaitse alla võetud 
ja nendele esitatavad muinsuskaitselised piirangud tulenevad otse muinsuskaitseseadu-
sest. Neist piirangutest kõige olulisem on kohustus koostada enne ehitusprojekti tegemist 
muinsuskaitse eritingimused. Eritingimuste eesmärk on analüüsida konkreetse mälestise 
arhitektuuri- ja kultuuriajaloolist väärtust ning anda nõuded ja soovitused säilitamiseks 
ja restaureerimiseks. Muinsuskaitseseadusest tuleneb ka piirang, et mälestisi tohivad res-
taureerida ja remontida vaid vastava tegevusloaga spetsialistid, et tagada läbimõeldud ja 
kogemustele tuginev tegevus kultuuripärandi korrastamisel.

Esmast infot oma maja kohta saab kultuurimälestiseks tunnistatud hoone või selle osa oma-
nik kaitsekohustuse teatisest, mille väljastab Muinsuskaitseamet igale mälestise omanikule 
allkirja vastu. Teatis sisaldab lühiülevaadet maja arhitektuuri- ja kultuuriloolisest väärtu-
sest, konkreetse hoone kohta kehtivad piirangud ja loetelu hoone hooldamiseks ja säili-

27. Salme tänava majade ansambel tunnistati kultuurimälestiseks 1997. aastal. Wilhelm Salemann, 1932.
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miseks vajalikest töödest. Otsese avariiohu 
puudumise korral määratakse tööde teos-
tamise tähtajad reeglina kokkuleppel oma-
nikuga. Teatis on oluline ka maja või kor-
teri ostja jaoks, kuna võimaldab tal tutvuda 
konkreetse hoone kohta käivate olulisemate 
piirangute ja nõutavate töödega. Mälestise 
või selle osa müüjale on seadusega pandud 
kohustus edastada kaitsekohustuse teatis 
uuele omanikule.

Suur osa Tallinna maju asub üldplaneerin-
guga kehtestatud miljööväärtuslikel hoones-
tusaladel. Need on tervikliku hoonestusega 
alad, kus on oluline säilitada hoonemahud, 
algupärane arhitektuur ja iseloomulikud 
detailid ning rohke haljastusega hoovid. Ka 
paljud kultuurimälestisena arvel olevad Tal-
linna majad asuvad miljööväärtuslikel aladel 
ja on seega nö topeltkaitse all.

Igasugused suuremad ehitustööd, nagu eluruumide laiendamine pööningule, keldrisse või 
trepikotta, piirdekonstruktsioonide muutmine, tehnosüsteemide muutmine (vesi-kanali-
satsioon, elekter, küttesüsteem) eeldavad ehitusprojekti, mis tuleb kooskõlastada kohaliku 
omavalitsusega. Ehitusprojekti olemasolu ja Päästeameti kooskõlastust nõuab ka seni kroh-
vitud majale laudvoodri paigaldamine.

28. Heina tänava majad asuvad Pelgulinna 
miljööväärtuslikul hoonestusalal.

29. Taime tänava vaade Pelgulinnas.



16

 

ÜlDISED pÕHImÕTTED

Tallinna maja on ennekõike massiliselt levinud ja kohalikku linnakultuuri kujundanud 
hoonetüüp, kus arhitekti isik ja tema sõnum ei domineeri ajaloost, tänapäevast ja kasu-

tajast tulenevate tähenduste üle. Seetõttu muutub oluliseks ka nn tavalise säilitamine ja taas-
tamine, nt materjalid, profiilid ja ehitusaegsed detailid. Tallinna maja lihtsa ja ökonoomse 
ehitus- ja kasutusviisiga sobib seega säästev mõtlemine ja arendus, mis propageerib kesk-
konna- ja rahakotisõbralikku vana materjali korrastamist ja taaskasutamist. Enda kujunda-
tava elamiskihistuse kõrval on oluline säilitada ja võimalusel esile tuua varasemaid.

Enne tööde alustamist:
•  Tutvu arhiivides leiduvate dokumentidega (projektid, vanad fotod, inventeeri-

mised jne). Nendest võib olla abi maja ajaloo mõistmisel, samuti ehitusprojekti 
koostamisel. Tallinna hoonete projektid on reeglina hoiul kas Tallinna Linna-
planeerimise Ameti arhiivis või Tallinna Linnaarhiivis;

•  Konsulteeri erialaspetsialistidega (Muinsuskaitseamet, Tallinna Kultuuriväär-
tuste Amet, Säästva Renoveerimise Infokeskused erinevates linnades);

•  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.

KaTuS, KaTuSEKORRuS ja KORSTNaD

Traditsiooniliselt on Tallinna majadel olnud siledast, enamasti Inglismaalt või Saksa-
maalt imporditud tsinkplekist katus. Tsingitud terasplekk on hästi vastupidav mater-

jal ja kui katusekate vajab vahetamist, tuleks kasutada just seda. Maksimaalse autentsuse 
huvides võib jälgida ka algupäraseid plekitahvli mõõte (~ 140x70 cm). Profileeritud plekk 
ja kivikatus ajaloolisele Tallinna majale ei sobi. Kui katusekattematerjal tervikuna väljava-
hetamist ei vaja, saab väiksemaid vigastusi ja lekkekohti parandada spetsiaalse pigilindi või 
jootmisega, valtse võib tihendada linaõlikitiga. Roosteplekke saab eemaldada spetsiaalse 
vahendiga puhastades, seejärel tuleb katuseplekk üle värvida.

Plekk-katused olid värvitud, tavaliselt punaseks. Värv kaitseb plekki ja seetõttu tuleks 
tsinkplekist katus üle värvida. Seda saab teha paar aastat peale pleki paigaldamist, kui 
katuseplekile tehases kantud kaitsvad kemikaalid maha on kulunud. Plekk-katuseid värvi-
takse traditsioonilise linaõlivärviga, mis kantakse pintsliga samuti linaõlil baseeruva tina-
mennikuga krunditud pinnale.

•   Tee nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik;
•  Ära asenda, kui saab parandada. Enne parandama asumist selgita kahjustuste 

tekkepõhjus ja likvideeri see;
•   Püüa säilitada ja taastada kõik algupärased arhitektuursed detailid;
•   Kasuta algupäraseid materjale, väldi tehismaterjale;
•   Säilita hoone maht ja hooneosade omavaheline proportsioon.
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Katuste parandamisel võib kõrge katusega hoonetel kaaluda pööningu väljaehitamist elu-
ruumidena. Madalakaldelised kelp- ja viilkatused sisuliselt välistavad pööningu kasutu-
selevõtu eluruumina, mansardkorrused on juba algupäraselt elukorrustena ehitatud. Sa-
mas tuleb meeles pidada, et pööningute väljaehitamine on uus nähtus, puudub kogemus, 
kuidas mõjub pikemas perspektiivis hoone konstruktsioonidele, sisekliimale ja inimese 

tervisele loomulike tühjade katuse-
aluste likvideerimine. Katusekorruse 
väljaehitamisel tuleb alati arvestada 
tuleohutusnõuetega, informatsiooni 
selle kohta saab Päästeametist. Kol-
mekorruselise puitmaja puhul ei ole 
pööningukorrusele eraldi korterite 
rajamine lubatud ja pööningu võib 
kasutusele võtta ainult kolmanda 
korruse ruumide laiendusena. Viima-
ne võimalus on mõistlik ka madala-
kaldeliste katuste puhul, sest vajaliku 
ruumiprogrammi saab kätte ilma ka-
tusekuju muutmata.

Katusekorruse väljaehitamisel tuleb 
arvestada, et katuse kujul, kaldel ja 

30. Pärnu mnt 128/ Alevi 2 erandlik nurgalahendusega maja. Heinrich Tuberg, 1932, lammutatud 2008.

31. Väike-Ameerika 20 hoovimaja katust on parandatud 
uute plekitahvlitega. Karl Tarvas (Treumann), 1938.
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räästajoonel on oluline roll tänavapildi ku-
jundajana ja seetõttu tuleb säilitada nende-
vaheline proportsioon ja kooskõla. Sobima-
tu väljaehitusega rikutakse kogu piirkonna 
miljöö ja vähendatakse seeläbi nii enda kui 
naabermajade väärtust.

Visuaalselt atraktiivsed on omaaegsed 
pööningu õhutusuugid, mida võib kasuta-
da eeskujuna katuseakende rajamisel. Ori-
ginaalluugid on õhulised ja soojustamata. 
Kaasaegsete väga õhukeste soojustusmater-
jalidega on võimalik uuke soojustada ilma 
nende kuju rikkumata. Uute katuseakende 
paigaldamisel tuleb optimaalne lahendus 
leida igal üksikjuhul eraldi, et katus ei mõ-
juks kohmakana ega rikuks maja välimust.

Tallinna maja korstnad on laotud puhta vuugiga silikaattellistest. Enamasti on korstnapitsi 
ülaserv kaetud kaitsva plekiga. Korstnad ilmestavad hoone katusemaastikku ning annavad 
sellele iselaadse rütmi. Isegi kui loobutakse ahiküttest, tuleks korstnad ja lõõrid säilitada 
– neid saab kasutada ventilatsiooniseadmete tarvis või jätta võimalus kunagi ahikütte taas-
tamiseks.

33. Koidu 84 poolkelpkatusega maja. Joosep Lukk, 1931.

32. Tööstuse 9a katuse vaade.
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VIHmaVEESÜSTEEm

Korras vihmaveesüsteem on hoone säilimise oluline eeldus. Ummistunud või katkisest 
rennist voolab vesi fassaadile ja põhjustab nii välisviimistluse kui põhikonstruktsioo-

nide tõsiseid kahjustusi. Vihmaveerenne ja -torusid tuleb kontrollida regulaarselt kaks 
korda aastas ja puhastada sügisel pärast lehtede langemist ja kevadel pärast lume sula-
mist.

Mitmetel majadel on säilinud veel algupä-
rased, tihti rosettkaunistustega vihmaveeto-
rud. Süsteemi asendamisel tuleb jälgida nii 
nende arhitektuurset sobivust kui funktsio-
naalsust. Liiga kitsad rennid ja torud põh-
justavad tugeva saju korral vee ülevoolu. 
Katusepinna ühe ruutmeetri kohta arves-
tatakse 1–1,5 cm² vihmaveetorude ristlõi-
kepinda. Vihmaveetorud peavad paiknema 
seinast vähemalt 12 cm kaugusel, et vältida 
seina märgumist võimaliku ülevoolu kor-
ral. Vihmaveetoru puudumisel juhi vesi 
hoonest eemale räästarenni katkemiskohale 
toetatud roika või sinna riputatud keti abil.

Vesi tuleb juhtida majast võimalikult kau-
gele, et see ei kahjustaks vundamenti. Niis-
kuskahjustuste vältimiseks on oluline õi-
gesti paigaldada aknaplekid ja karniiside 
katteplekid.

FaSSaaD

Tallinna maja fassaadide korrastamisel tuleb tähelepanu pöörata konstruktsioonide tu-
gevusele, soojapidavusele, värvitoonide sobivusele ja dekoratiivsetele detailidele. Iga 

alalhoitud detail jutustab maja ajaloost, omaaegsest ehitustehnoloogiast, arhitektist ja oma-
nikust. Samuti on vana materjali korrastamine enamasti odavam kui uue valmistamine.

Kus võimalik, on mõistlik säilitada algupärane voodrilaud. Kus see ei õnnestu (vihmavee-
torude juures, soklilauad jne), telli uus samas mõõdus ja sama profiiliga laud (tüüpiline 
laius 120–150 mm). Traditsiooniliselt on Tallinna majal kasutatud hööveldatud voodrilau-
da. Hööveldamata kare laud määrdub kiiremini, imab rohkem niiskust ja vajab tihedama 
tsükliga hooldusvärvimist.

Värvitooni valikul tuleb arvestada maja ajaloo ja ümbritseva keskkonnaga. Paljude Tallinna 
majade rauapruun värv pärineb alles 1980. aastate algusest, mil olümpiamängude eelses 
korrastamistuhinas Kalamaja ja Pelgulinna majad kiirelt üle võõbati. Kuigi pruun värvus 
oli puitlinnaosades ka varem levinud, tasub uurida iga konkreetse maja algupärast värvi-
lahendust. Värvimise eeltööde hulka peaks kuuluma värvisondaažide tegemine, et selgi-
tada välja ja dokumenteerida varasemad värvikihistused. Lihtsama sondaaži tegemisega 
saab igaüks hakkama, kraapides ettevaatlikult skalpelliga värvikihte ükshaaval maha.

34. Katkine vihmaveesüsteem ohustab 
vundamenti.
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Vana laudise puhastamiseks tuleb 
kasutada õigeid töövõtteid, et ära 
hoida kahjustusi ja säilitada hoone 
algne välisilme. Näiteks on puitfas-
saadide puhastamisel keelatud ka-
sutada liivapritsi, kuna see lõhub 
puidu pinda ja vähendab laudise 
vastupidavust. Samuti ei tohi vana 
värvi eemaldamiseks kasutada 
survepesu, sest vesi võib sattuda 
konstruktsioonidesse, kust ta väl-
ja ei kuiva. Kõige lihtsam on vana 
laudist värvist puhastada käsitsi 
traatharjaga hõõrudes või kaabitsa-
ga kaapides, seda enam, et nõuko-
gudeaegne raudpruun on tänaseks 
nii pude, et eemaldub harjamisel 

35. Uus-Kalamaja 3 puhastatud ja ülevärvitud laudis.

36. Kungla 11 sai kaunilt korrastatud fassaadi eest 2002. 
aastal Tallinna linna preemia.
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puidult tolmuna. Kõige sobivam värvitüüp on krunditud pindadele kantav lisaaineteta li-
naseemne õlivärv. Linaõlivärv imendub sügavale puitu, kaitseb seda niiskuse eest, katab 
hästi ja seda on kerge hooldada. Hooldusvärvimise puhul vajab eemaldamist ainult lahtine 
värv.16 Alküüdõli- ja alküüdvärvid muutuvad ajapikku kõvaks ja hapraks, pragunevad ning 
kooruvad suurte tükkidena. Hooldusvärvimise puhul tuleb tihti eelmine värvikiht täies 
mahus eemaldada. Täiesti ebasobivad on puidu katmiseks latekstüüpi värvid, mis moodus-
tavad kuivades kileja kihi ja hakkavad niiskuse kogunedes lahti kooruma.

Fassaadiremondi juures on enamlevinud soov parandada hoone soojapidavust. Vastu-
pidiselt levinud müüdile paksu soojustuskihi efektiivsusest seintel, on palkhoone puhul 
olulisem maja tuulepidavus ja horisontaalpindade soojustamine. On teada, et suurimad 
soojakaod toimuvad läbi hoone horisontaalpindade (esimese korruse põrand, viimase kor-
ruse lagi) ja avade (aknad, uksed). Palkhoonete tuulekindlus võib aja jooksul väheneda. 
Läbipuhumisi saab kontrollida spetsiaalse seadme abil, kuid ka toa poolt nn küünlamee-
todiga, st kui hoone nurkades, seina ja põranda liitekohtades või avade ümbruses hakkab 
küünlaleek võbelema, tähendab see tugevat õhu sissevoolu ja seda piirkonda on vaja tihen-
dada.17 Kui kapitaalremondi käigus avatakse seinad seestpoolt kuni palgini, tuleks esimese 
tööna palgivahed takutada, eriti hoone nurkades ja akende ümbruses. Sageli sellest piisab, 
et soojapidavus kasvaks kordades. Seinte väljast soojustamise efekt on äraspidine nii raha-
lises mõttes (st annab kulutatud rahaühiku kohta kõige väiksema efekti) kui ka esteetilises 
plaanis, kuna soojustuskihi võrra „pakseneva” maja arhitektuurset välisilmet moonutavad 
ebaloomulikult sügavad aknapõsed ning eenduvatena kavandatud trepikoda ja sokkel jää-
vad fassaadiga ebaloomulikult tasa. Väljast soojustamine on küsitav ka sellisel juhul, kui 

37. Rooplaatide paigaldamine enne krohvimist. 38. Puitseina väljastpoolt vooderdamine 
rooplaadiga. Joonis: Leo Jürgenson, Elamu 
soojapidavus, 1942.
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hoonel on palju aknaid. Akende kaudu toimuvat soojakadu pole seinapindade soojustami-
sega võimalik vähendada, aitab ainult akende tihendamine. Palkseinte väljast lisasoojusta-
misega kaasneb alati akende ettepoole nihutamise kohustus, et säiliks hoone arhitektuurne 
välisilme. Puithoone välisseinu võib seestpoolt soojustada kuni 5 cm, kasutades näiteks 
krohvialusena 5 cm rooplaati, mis annab välisseinale ka hea helikindluse.

Maja väljast soojustamise asemel piisab korralikust tihendamisest ja tuuletõkkepaberi või 
ehituspapi paigaldamisest laudise alla. Õhuke tuuletõke ei vaja lisaroovitust ega moonuta 
maja välimust. Tuuletõkkeplaat on tunduvalt paksem, vajab tuulutuse tagamiseks roovitust 
ning selle paigaldamise järel tuleb aknad nihutada fassaadiga tasa. Tuleb arvestada, et va-
nadel akendel toimivad lengid harilikult ka tenderpostidena, st on konstruktsiooni osad.

Ehitusaegne meetod elamu soojapidavuse tõstmiseks oli lisaks takutamisele hoone sise-
seintele kuni kümnekihiliselt ajalehepaberi naelutamine, mis kaeti omakorda nn Kehra pa-
piga. Märjalt seina pandud papp tõmbus kuivades pingule ja andis sileda tapeetimisvalmi 
seina. Traditsiooniline võte on siseseinte katmine krohviresti või pilliroomattidega ning 
krohvimine lubikrohviga.

Maja soojusenergia bilansist kaob seinte kaudu hinnanguliselt vaid 15–20%, ülejäänu väljub 
tihendamata avade (aknad, uksed) ja horisontaalpindade kaudu (esimese korruse põrand, 
viimase korruse lagi). Enne renoveerimistööde planeerimist on soovitav tellida sertifitseeri-
tud firmalt energiaaudit, mis annab kõige täpsema ülevaate hoone soojakadudest.

aKNaD ja uKSED

Kuna Tallinna maja ise oli masstoodang, 
olid ka omaaegsed korteriaknad üsna 

standardsed ja suhteliselt lihtsate profiili-
dega. Topeltraamide vahele jääv õhuvahe 
ja paksud lengid muudavad aknad ener-
giasäästlikuks. Vanu puitaknaid saab edu-
kalt restaureerida, probleemseteks võivad 
osutuda vaid tugevate niiskuskahjustustega 
või päikesest söövitatud lõunapoolsed ak-
nad. Vanade puitakende korrastamine on 
igaühele jõukohane tegevus, keerukamad 
restaureerimistööd tuleks jätta kogenud res-
tauraatorile. 

Restaureerimise käigus on võimalik muuta vanu aknaid vajalikul määral õhutihedaks, ka-
sutades kaasaegseid tihendeid. Topeltraamidega vana puitakna saab sooja- ja helikindla-
maks, kui sisemise puitraami sisse paigaldatakse pakettklaas. Täiesti amortiseerunud ak-
nad tuleb asendada originaali koopiana valmistatud puitakendega. Maja ehituslugu saab 
säilitada näiteks kasutades vanadelt akendelt võetud kremoone ja hingi uutel puitakendel. 
Standardsed tehases valmistatud liimpuidust pakettaknad on ülitihedad ja mõjutavad olu-
liselt hoone sisekliimat. Vana maja tervislik sisekliima ja loomulik ventilatsioon põhine-
vad suurelt osalt just ebatihedatel akendel. Tervisliku sisekliima tagamiseks tuleb uute 
puitakende paigaldamisel üldjuhul täiustada ruumide ventilatsiooni, st avada tihedamini 
aknaid tuulutamiseks või paigaldada seintesse reguleeritavad tuulutusavad.

39. Paarisraamidega akna puhul on pakettklaas 
võimalik paigaldada sisemisse raami. Välimine 
raam on restaureeritud algupärasel kujul.
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Kui ühtki algupärast akent ei ole säilinud, saab uute akende tööjoonised teha ka vana pro-
jekti ja naabruses asuvate sama perioodi hoonete põhjal.

Tallinna majadele on väga iseloomulik läbi korruste ulatuv dekoratiivne koridoriaken, mis 
väärib kindlasti restaureerimist.

Kõige olulisem on meeles pidada, et maja on arhitektuurne tervik. Igale korterile isesugus-
te akende paigaldamine on lugupidamatus nii arhitekti, kaasomaniku kui teiste linlaste 
vastu.

40. Salme 21. Wilhelm Salemann, 1932.
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Tallinna majadele on iseloomulikud vää-
rikad välisuksed. Uks ja ukselink on maja 
visiitkaart ja väärivad seetõttu erilist tähele-
panu. Kaotsiläinud ust on võimalik taastada 
nii vanade fassaadijooniste kui ka piirkonna 
eeskujude järgi.

KIVITREpIKODa ja SOKKEl

Tallinna maja kõige iseloomulikum ele-
ment on silikaatkivist laotud trepikoda. 

Korralik puhasvuuk-silikaatmüüritis säilib 
õige niiskusrežiimi puhul kaua ka ilma erili-
se hoolduseta. Juhul kui müüritises esinevad 
praod, tuleb otsida üles nende tekkepõhju-
sed. Peale põhjuste kõrvaldamist võib pra-
gunenud ja katkised kivid asendada uute 
või kasutatud silikaattellistega. Silikaattel-
liste esialgne valge värv muutub ajapikku 
hallikaks ning ka uute kividega lappimisel 
fassaadi toon aja jooksul ühtlustub. Vältida 

42. Salme 15 restaureeritud välisuks.

43. Uus-Kalamaja 3 restaureeritud trepikojaaken.

41. Kungla 21 restaureeritud välisuks.
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tuleb intensiivseid seinapuhastusmeetodeid, 
nagu näiteks liivaprits. Tellisseina suhteliselt 
väikest mahtu arvestades on täiesti jõuko-
hane seina pesemine harja ja pesuainetega. 
Müüritöödel ja vuukimisel tuleb kindlasti 
arvestada olemasoleva müürimördi tüübi-
ga. Silikaatkivist seinad (eriti kõrg- ja hilis-
perioodi majadel) võimaldavad kasutada ka 
kõvemaid tsementmördi baasil valmistatud 
müürimörte.

Paekivivundamendi parandamisel kasuta 
nn pehmemat müürisegu. Vundamendi kor-
rastamisel kontrolli ja võimalusel uuenda 
sokli ja palkseina vahelist hüdroisolatsioo-
ni. Paekivisokli krohvimisel kasutatakse vä-
hese tsemendisisaldusega lubikrohvi ja ar-
vestades sokli märgumise võimalust, sellele 
sobivat värvitüüpi. Sadeveed tuleb juhtida 
soklist eemale maapinna kaldega.

Väldi vee sattumist silikaatmüüritisele (ka-
tuseräästa õige laius, sokli kõrgus, kaitseple-
kid karniisidel ja eenduvatel osadel).

44. Kopli 38. Aleksandr Wladovsky, 1938.

45. Kopli 38 trepikoda.
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TREpIKODa

Tallinna majade trepikodades peegeldub 
eriti hästi hoone ajalugu ja mõte. Kui-

gi elektrisüsteemid vajavad uuendamist ja 
trepikojad värskendamist, on just koridori 
kõige lihtsam restaureerida, säilitades põ-
randa kahhelplaadid, korterite välisuksed, 
ukselingid, kellanupud, postkastid, lülitid, 
tuulutuskapid jm.

Tallinna majale on iseloomulikud trepiko-
dade ruudumustrilised kahhelplaatidest põ-
randad. Kahhelplaatide hea väljanägemise 
saladus peitub nende valmistamise tehno-
loogias – nad on läbivalt ühte tooni. Mõne 
pragunenud või puuduva plaadi tõttu ei ole 
vaja kogu põrandat üles võtta, vaid katkised 
plaadid saab asendada. Kuna plaadid on 
vuukideta laotud, tuleb paikamisel järgida 
algseid töövõtteid.

46. Tööstuse 9a postkastid.

47. F. J. Wiedemanni 3 trepikoda.
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Paljudes majades on hilisemate värvikihtidega kaetult alles ilu-
sad eestiaegsed nimesildid ja uksekellad, viimaseid on üldjuhul 
võimalik ka töökorda seada.

Omaaegseks kulude minimeerimise näiteks on korterite välis-
uste aaderdamine (kallima puusüü imiteerimine värviga) ai-
nult trepikoja poolt. Kuigi kohati on trepikodade korrastamisel 
uksi paigatud ja üle värvitud, tuleb vana ilme hoidmise seisu-
kohalt eelistada uste uuesti aaderdamist, seda enam, et sellist 
kujundusvõtet hilisemate lihtsamate kortermajade juures ei 
kohta. Ka ukselingid, kellanupud, uksesilmad ja nimesildid on 
restaureeritavate uste lahutamatud osad. Vanu uksi on tihendi-
tega võimalik muuta nii heli- kui suitsukindlaks. Metalluksed 
väärikasse trepikotta ei sobi.

Enamikes trepikodades on säilinud soliidsed trepikäsipuud, 
mis koos veidi lohkukulunud paeastmetega annavad tunnistust 
maja väärikast vanusest ja moodustavad ajastupärase terviku.

Üsna lihtne on korrastada ka vanu puitpostkaste, mida leidub 
nii seina peal kui ka seintesse süvistatud kujul.

48. Valgevase 18 aaderdatud korteriuksed.
49. Valgevase 11 värvi alla 
jäänud kellanupud.
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KORTER

1920.–30. aastate ja tänapäeva Tallinna kinnisvaraturgu iseloomustab ühtmoodi suur 
nõudlus just väikeste korterite järele. 1934. aasta ajakirjas Majaomanik kirjeldati moodsa 

väikekorteri sisustamist järgmiselt: ”Väikekorteri sisustamine erineb tunduvalt tavalisest kodan-
lise 5-6 toalise korteri sisustamisest, sest väikekorterites kaob ruumide eraldamine söögitoaks, saaliks, 
kabinetiks jne. Tahes ehk tahtmata peame paigutama ühte ruumi elu ja söögitoa ehk elu ja magamis-
toa, või ka kõiki neid otstarbeid peab rahuldama üksainuke ruum.”18

Tallinna majad on ehitatud ajal, mil majapidamisruumid ja eluruumid olid selgelt erista-
tud. Nii oli köök alati iseseisev ruum, köögi taga võis paikneda ka väike teenijatuba. Köögi 
eraldatusel võib olla mitmeidki plusse täna moodsa avatud köögi ees. Algupärase ruumi-
jaotuse säilitamine võimaldab alles jätta ja eksponeerida ehitusaegseid detaile. Omamoodi 
ratsionaalne ja samas võluv võte on vannitoa valgustamiseks ja õhutamiseks mõeldud köö-
gi ja vannitoa vaheline aken. Väga väärtuslikud on vanad kahhelahjud, mis oma valgete, 
tumepruunide või roheliste glasuurplaatidega annavad toale väärika ilme ning mida saab 
järjest kallineva energiakulu juures alternatiivse küttekehana kasutada. 

Vanad värvitud laudpõrandad võib värvist puhastada 
ja uuesti üle värvida või näiteks õlitada, mis toob vana 
puidu pehmuse hästi esile. Erinevalt lakist ei moodusta 
õli puidu pinnale uut kihti, vaid imbub puidu poori-
desse, kaitstes sellega puitu mustuse ja niiskuse eest. 
Põrandate pealispind muutub peale piisavat õlitamist 
oluliselt kulumis- ja veekindlamaks.19 Puhastatud puit-
põrandaid võib töödelda ka konserveeriva toimega 
põrandaseebiga, mis annab pindadele puhta ilme ning 
kõndimisel meeldiva pehme tunde. Tõhusamalt tuleks 
kattevahendiga töödelda lävepakud. Laudade vaheli-
si pragusid on vanasti ka pahteldatud. Põrandapraod 
eristuvad vähem kui neid täita peenikese puidulih-
vimistolmu ja puiduliimi seguga. Suuremate põran-
dapragude täiteks paigaldatakse pragudesse liimise-
guga õhukesed puitliistud. Käimisel puitpõrand liigub 
ja igasugune täidis põrandalaudade vahel on ajutine 
ning vajab aeg-ajalt uuendamist.

Puitmajale on iseloomulik kehv heliisolatsioon. Heli 
summutamiseks täideti vahelaed liivaga. Liiva ei tasu 
eemaldada, sest lisaks heale isolatsioonile stabiliseerib 
see vahelae konstruktsiooni. Juhul kui põrand on vaja 
siiski asendada, võib paigaldada nn ujuvpõranda, st 
põrandalaagid kaetakse heliisolatsioonikilega ja nael-
teta parketiga. Samuti võib laagi ja laetala vahele heli 
summutamiseks panna vilti. 

Ka korterite vaheseinte puhul on probleemiks heliiso-
latsioon. Hea tulemuse annab roomati kasutamine ja 
seinte krohvimine. Paremas olukorras on siin suure-
mate korteritega majad, kus korrusele jääb ainult kaks 
naabrit.

50. Puitvahelagi. Krohvilagi on kan-
detaladest eraldatud õhkvahega, mis 
summutab oluliselt müra. Joonis: Leo 
Jürgenson. Elamu soojapidavus, 1942.

51. Kibuvitsa 31 säilinud ehitusaegne 
vannikraan.



Nõukogude perioodi hooldamatuse ja piiratud võima-
luste tõttu on paljudes Tallinna majades säilinud ehi-
tusaegsed siseuksed, kraanid, ahjud, vannid. Täna on 
need kõik kõrges hinnas ja nende korrastamise nimel 
tasub pingutada. Tallinna majadele tüüpilised puidust 
kattega uksekäepidemeid võib täna juba haruldusteks 
pidada.

Tallinna majale on iseloomulikud ka ilmekad peegel-
võlvlaed (seina kumer üleminek laeks). Peegelvõlv ta-
gas ahiküttega hoones ühtlase õhuringluse. Peegelvõlvi 
säilitamine nõuab oskustega krohvijat, ent tulemus on 
seda väärt. Ripplagedega toa kõrguse vähendamine 
halvendab ruumide loomulikku ventilatsiooni.

Vanad tapeedid, mis seinte puhastamise ajal välja tule-
vad, on tore stiiliõpik. Korteri ajaloo jäädvustamiseks 
võib koostada seintelt paljastuvate tapeedinäidiste al-
bumi ja kui võimalik, siis miks ka mitte mõnd fragmen-
ti seinal säilitada. Haruldase leiuna paljastus näiteks 
Kalamajas Kalevi 29 mansardkorrusel vesivärvidega 
maalitud tapeet.

52. A. Adamsoni 24 siseukse link ja 
lukk.

53. Näidis A. Kapi 4-10 ajalooliste 
tapeetide albumist. Magamistuba, 
1. kiht, u 1936-1937. Koostas Epp 
Lankots, 2006.
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Puitmajade puhul on eriti sisekliima seisukohalt oluline loomuliku ventilatsiooni säilitami-
ne. Sundventilatsiooni põhimõte, millega isoleeritakse maja sise- ja väliskeskkond, vanade-
le puitmajadele ei sobi. Traditsioonilisel nö hingaval hoonel toimivad puit ja täitekihid koos 
ning seovad ja samas lasevad läbi niiskust. Samas mittehingava maja erinevad kihid on 
ehitatud tõrjuma kõiki väliskeskkonna mõjutusi ja õhuvahetuse eest hoolitseb automaatika. 
Puithoonel on enese taastamisvõime, st ta suudab tänu loomulikule ventileerimisele toime 
tulla väiksemate niiskuskahjustustega. Kui kile või plastiga isoleeritud seinte vahele satub 
niiskus, tekib kohe ülisuur oht seenkahjustuste tekkimiseks. Eriti ohtlik on täna laialt levi-
nud kipsplaatide kasutamine niisketes ruumides kokkupuutes puiduga, kuna kips sisaldab 
palju seente arenguks vajaminevat kaltsiumi. Sundventilatsiooniga ja mehhaaniliselt töö-
deldud õhk võib soodustada peavalu ja ärritusnähtude ilmnemist ning hooldamata venti-
latsioonisüsteem võib levitada nakkusi. Tüüpilist haigeks tegevat maja on kirjeldatud kui 
kapitaalremonditud, väga hästi isoleeritud, sisepindadel plastiku või sünteetiliste värvide, 
paljude pehmete vaippõrandate ja plastikuga töödeldud tekstiilidega maja.20 

Ruumide paremaks ventileerimiseks võib kasutada näiteks ehitusaegset nn külmakapi või 
sahvri ventilatsiooniava, mida saab panna automaatselt avanema ja sulguma vastavalt ruu-
mi temperatuurile. Korterikeskse gaasikatla torud tuleks juhtida välja läbi korstnalõõride ja 
vältida nende toomist fassaadidele. Hoone välisilmet rikuvad samuti igale korterile eraldi 
paigaldatud konditsioneeri- ja õhksoojuspumba seadmed. Korteri kaupa planeeritud küt-
te- ja ventilatsioonisüsteem ei ole energiasäästlik lahendus. Energiasäästu saavutamiseks 
peaksid hoone kütte ja ventilatsioonisüsteem olema hoonele sobivad ja ühtselt lahenda-
tud.

KElDER

Tallinna majade keldrites olid algupäraselt nii korterite panipaigad kui ka ühiselt kasu-
tatavad pesuruumid, lisaks väikesed ärid. Et keldrid on üldjuhul suured ja korrektsete 

paekivist seintega, on neid üsna hõlbus ka täna majarahva ühiskasutuses olevaks saunaks 
või puhkeruumiks kujundada. Kus veel alles, tasub kaaluda omaaegsest sisustusest juba 
harulduseks muutunud katlaahju säilitamist. Seda võib kasutada kasvõi vee hoidmiseks 
ehitatavas saunas. Omaaegsed paekivivundamendid annavad peale puhastamist ja vuuki-
mist puhkeruumidele soliidse ilme. Üldlevinud probleem on liigniiskuse tungimine keld-
risse. Reeglina vajab keldri kuivatamine uut 
hüdroisolatsiooni maja vundamendi ümber 
ning vajadusel pinnase vertikaalplaneeri-
mist. Oluline on välja selgitada ja eemalda-
da niiskuse põhjus ning kelder kuivatada. 
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 nen-
de kaudu toimub hoone alumiste konstrukt-
sioonide tuulutamine. Tuulutusklapid tuleb 
avada kevadel ja sulgeda talvel külmaperioo-
di saabumisel. Kui põhjendatud vajaduse 
korral mõni soklikorruse aken või sissepääs 54. Pesurull Heina 53 maja keldris.
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on vaja kinni müürida, tuleb säilitada akna/ukseorv ja paigaldada müüritisse reguleeritav 
tuulutusava.

Keldrisse elu- või puhkeruumide planeerimisel tuleb arvestada keldrile iseloomuliku 
niiskusega ja enne projekti koostamist kindlasti konsulteerida spetsialistiga. Soojustada 
võib seestpoolt põrandat ja lage, kuid mitte paekiviseinu, kuna see suunab keldris tek-
kiva niiskuse otse esimese korruse puitkonstruktsioonidesse. Oluline on, et soklikorruse 
niisketes ruumides, sh keldriruumides, oleks tagatud ruumide niiskuskoormusele vastav 
ventilatsioon, vajadusel tuleb projekteerida sundventilatsioon. Tasub teada, et suurem 
osa puithoonete tänastest niiskuskahjustustest on põhjustatud eluruumidena kasutusele 
võetud keldrikorrusel tehtud ebakvaliteetsest remondist.

TÄNaVaRuum ja KRuNT

uute hoonestuspiirkondade kasutuselevõtt Tallinna eeslinnades andis võimaluse 1920. 
aastail populaarse aedlinna idee elluviimiseks. Uute piirkondade planeerimisel eeslin-

naosadesse nähti ette lahtine hoonestusviis ja madal täisehitusprotsent.

Ühtne hoonestusrütm, avarad laiade kõnniteedega tänavad ja haljasalad tagavad Tallinna 
majade hoonestuspiirkondades meeldiva tasakaalustatud tänavamiljöö. Kuna majadel olid 
keldrid, on kruntidele iseloomulik abihoonestuse puudumine.

Et hooneid ei tohtinud üksteise külge ehitada, jäi mõlemale poole maja ruumi piirdeaia 
jaoks. Vastavalt Tallinna 1930. aasta ehitusmäärusele oli lippaia maksimaalseks kõrguseks 
1,5 m.21 Tüüpiliseks kujunesidki u 1,2 –1,5 m kõrgused aiad. 

Täna häirivad tänavamiljööd ja rikuvad fassaadide vaadeldavust plekist elektrikapid. Siin 
on mitmeid visuaalselt rahuldavaid lahendusi, nagu näiteks elektrikappide paigutamine 
hekkide taha või nende asetamine piirdeaiaga ühte tasapinda. 

20. sajandi algul ehitatud Tallinna majad on ka 21. sajandi alguses kõrgelt hinnatud ja inim-
sõbralik elukeskkond. Oma linna nime kandvatel elamutel on tähtis roll Tallinna arengus 
ja selle ilme kujundamisel.

55. Ristiku 5 piirdeaed.
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