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Eesti
tuleviku heaks

Euroopa Liit
Euroopa

Regionaalarengu Fond

Meistril,  kes  töö  vastu  võtab,  on  väga  oluline  ülesanne  –  talletada  lood,  
mida  restaureeritav  objekt  endas  kannab.  Hoole  ja  armastusega  valmistatud  
aknad  on  kestnud  mitu  inimpõlve  ja  toimivad  ajaloo  hoidjatena.  Aknalauale  
toetudes  võime  ette  kujutada,  millest  mõtlesid  ja  unistasid  sellele  nõjatunud  
inimesed  kümneid  ning  vahel  isegi  sadu  aastaid  tagasi,  mille  pärast  nad  
muretsesid  ja  mille  üle  rõõmu  tundsid.  Välja  vaadates  mõistame,  et  maailm  
on  muutunud:  merepiir  on  kaugenenud,  riigikorrad  vahetunud  ja  tehnoloogia  
edasi  arenenud.  Tormilistel  aegadel  vajame  pidepunkti,  mis  meenutab  meile  
minevikupärandit  ja  näitab  teed  tuleviku  suunas.

Oleme  spetsialiseerunud  akende  ja  uste  restaureerimisele,  sest  selles  
valdkonnas  on  meil  pikaajaline  kogemus  ja  asjatundlikud  meistrid.  
Olukorras,  kus  restaureerimine  ei  ole  enam  võimalik,  loome  uue,  võimalikult  
sarnaste  omaduste  ja  välimusega  akna  või  ukse.  Peame  tähtsaks,  et  lisaks  
Teie  akende  ja  uste  säilitamisele  aitame  püsima  jääda  ka  oma  
ametivendade  traditsioonilistel  käsitööoskustel.  Seetõttu  on  meie  töökoda  
hoidnud  au  sees  ka  endisaegseid  erioskusi  nagu  marmoriseerimine  ja  aa-
derdamine.
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Madis Tarum
Tegevjuht

Usume,  et  kõiki  aknaid  ja  uksi  on  võimalik  restaureerida  vastavalt  tänapäev-
astele  nõuetele.  Peame  kinni  tähtaegadest  ja  kliendi  soovidest.  Oma  tege-
vuse  algusaegadest  saadik  oleme  panustanud  järjepidevasse  tootearen-
dusse  ning  tänaseks  on  meie  pingutusi  tunnustatud  soojusjuhtivuse,  helipi-
davuse  ja  tuletõkke  sertifikaatidega.  Meie  töö  vastab  muinsuskaitse  standar-
ditele  ja  kannab  Euroopa  kvaliteedimärgist.

Õigete  hooldusvõtete  ning  -vahendite  kasutamise  korral
peavad  meie  aknad  ja  uksed  vastu  vähemalt  sada  aastat.

Meie  tehtud  tööd  aitavad  sooja  hoida  Niguliste  kirikul,
Riigikogu  hoonel,  Suurel  Tõllul  ja  sadadel  kodudel  üle  Eesti.
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Eestimaal  on  mitu  Suuremõisa-nimelist  kohta.  Hiiu-Suuremõisa  (Dago-Grossenhof)  
asub  Hiiu  saare  idaosas  Pühalepa  vallas,  Heltermaa  sadamasse  on  siit  6,  Kärdlasse  
18  ja  Hiiessaare  lennujaama  16  km. Hiiu-Suuremõisa  on  üks  suurejoonelisemaid  
barokkstiilis  mõisaansambleid  Eestimaal.  

Tänapäeval  tegutsevad  lossis  Hiiumaa  ametikool  ja  Suuremõisa  lasteaed-põhikool.

Esinduslik,  kahekorruselise  mansardkatusega  krohvitud  kivihoone,  millel  kahel  pool  
ühekorruselised  tiibhooned.  Kaetud  murdkelpkatusega.  Ehitustöödel  kasutati  mõisa  
oma  tislerite  toodangut.  Mõisal  oli  oma  paemurd,  lubjaahi,  tellislööv,  lukuvabrik  ja  
sepikoda.  Jõuliselt  kujundatud  esiküljel  eendub  kolmnurkfrontooniga  keskrisaliit.  
Fassaadi  rütmi ja ühtlasi ka sisemist struktuuri  määravad  paariti  ja  3-kaupa  asetsevad  
raidraamistuses  aknad,  katuseharja  kroonivad  neli  tüseda  profileeritud  karniisidega  
mantelkorstnapiipu. Hoone keskjoont markeeriv tammepuust paraaduks on  
kaunistatud  ainulaadse  barokse  nikerddekooriga.  Peasissepääsu  ees  suur,  algselt  
skulptuurse  kujundusega  paekivi balustraadiga  terrass.  Lakoonilisema  kujundusega  
tagaküljel  avar  kaarjas  trepistik. Keldrikorrus  on  võlvitud.  I  korruse  keskel  on  kogu  
hoonet  risti  läbiv  piduliku  trepi ning  marmorplaatidest  põrandaga  vestibüül. 
II  korrusel  suurteks  väljadeks  jaotatud  stukkdekooris  laega  saal  jt.  anfilaadsed  
esindusruumid.
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Suuremõisa mõisa peahoone, Hiiumaa
Siseuste restaureerimine 7
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Õpetajate  Maja  on  sündmus-  ja  koolituskeskus,  mis  ühendab  ajaloolise  miljöö  
tänapäevaste  õpivõimalustega.  Klassitsistlik  interjöör  annab  igale  siin  toimuvale  
sündmusele  ainulaadse  näo  –  olgu  selleks  koolitus,  seminar,  vastuvõtt,  pidulik  
õhtusöök  või  pulmad.  Raekoja  plats  ja  ümbritsevad  hooned  on  olnud  sündmuste  
keskmeks  viimased  seitse  sajandit.

Õpetajate  Maja  hoone  on  mänginud  Tallinna  linna  arengus  olulist  rolli  alates 
13.sajandist. Juba  keskaegsetest  ürikutest  leiab  viiteid  siin  elavatest  ja  töötavatest  
kodanikest  –  rikkad  kaupmehed,  hinnatud  käsitöömeistrid  ja  hiljem  isegi  rae  
liikmed.  Sajandite  jooksul  on  Õpetajate  Maja  kinnistu  laienenud  Apteegi  ja  Vene  
tänavale.

XVIII  sajandil  lõppes  kinnistu  rändamine  ühelt  omanikult  teisele  –  1766.  aastal  
loovutas  kohtufoogt  kinnistu  “kõrgele kroonile”  ning  see  anti  tsaaririigi  Balti  mere  
laevastiku  kasutusse  ja  eluruumid  ehitati  ümber  esindusruumideks.

Renoveerimistööde  käigus  (1766,  1957  ja  1973)  on  rõhutatud  hoone  klassitsistlikku  
pärandit.  Siin  on  säilinud  omaaegsed  seinte  ja  lagede  dekoorid,  võimsad  lühtrid  
ning  kaunid  kahhelahjud. 

11.  novembril  1918  alustas  hoones  Raekoja  plats  14  tööd  Eesti  Vabariigi  Ajutine  
Valitus  –  siin  asusid  lühikest  aega  ka  ministeeriumid. Seejärel  sai  maja  haldajaks  
kuni  1940.  aastani  Eesti  Vabariigi  Ohvitseride  Keskkogu,  kes  rajas  siia  kohalikele  
ohvitseride  mõeldud  klubi  –  Ohvitseride  Keskkasiino.

Kasiinos  toimusid  uhked  ballid  ja  vastuvõtud.
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Õpetajate maja, Raekoja plats 14, Vene tn. 5, Tallinn
Tuletõkkeuste valmistamine ja restaureerimine
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Bremeni  torn  (algselt  Bremeri  torn,  ka  Kampferbecki  torn)  on  Tallinna  linnamüüri 
kaitserajatiste  hulka  kuuluv  neljakorruseline  hobuserauakujuline  torn.  

Sellest  ühele  poole  jääb  Munkadetagune  torn,  teisel  pool  on  lähim  säilinud  naaber  
linnamüüris  Hattorpe-tagune  torn.  Varem  jäid  Bremeni  ja  Hattorpe-taguse  torni  
vahele  Väike  Rannavärav  ja  torn  vana  vene  kiriku  juures. 

Torni  välismüür  on  ligi  2  m  paksune,  linnapoolne  müür  1  m  paksune.  Torni  uksel  
on  kahekordne  lukustus,  sest  20.  sajandi  alguses  hoiti  siin  linna  püssirohtu.  Teisele 
korrusele,  kus  oli  vangla,  saab  müürisisest  treppi  pidi.  Vangla  on  valgustuseta,  
väikeste  õhuavade  ja  käimlaga  ruum,  mille  seintesse  on  müüritud  raudrõngad.  
Kolmas  ja  neljas  korrus  olid  laskeavade  ja  kaminatega.  

Bremeni  torniga  on  ühenduses  Bremeni  käik,  mis  ühendab  Uut  tänavat  Vene  
tänavaga.

Kui  torn  sai  16.  sajandil  uue  omaniku,  hakati  torni  tema  järgi  Kampferbecki  torniks 
kutsuma.  17.  sajandini  oli  torni  kahel  korrusel  vangla,  hiljem  peeti  seal  
püssirohuladu.  1950.  aastatel  raiuti  läbipääs  Bremeni  käiku,  hiljem  avati  käigus  
Bremeni  baar.
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Bremeni torn, Vene tn. 26, Tallinn

Siseuste restaureermine, uute siseuste ja akende valmistamine, 
välisuste restaureerimine
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1913.  aastal  valminud  Soome  arhitektide  Armas  Lindgreni  ja  Wivi  Lönni  
projekteeritud  juugendklassitsistlik  Eesti  Teater  Estonia  hoone  oli  suurim  tollases  
Tallinnas.  Kahetiivalise  ehitise  ühte  poolde  kavandati  teatri-,  teise  kontserdisaal.  Nii  
on  see  tänaseni.  Võimsate  saalikorpuste  vahele  jäi  algselt  madalam  restoraniga  
(Valge  saal) keskosa,  selle  ette  aga  sammastikuga  siseõu,  mis  maja  arhitektuuri  
eriliselt  ilmestas.  Teatri-  ja  kontserdimaja  avati  pidulikult  24.  augustil  1913.  Skulptor  
August  Weizenberg  kinkis  teatrile  selle  puhul  oma  kaks  kauneimat  marmorkuju  —  
“Koidu”  ja  “Hämariku”,  mis  ehtisid  kunagi  teatrimaja  Punast  saali.  Aasta  pärast  oli  
teatrimajas  juba  sõjaväehospidal,  käis  esimene  maailmasõda.  Kontserdisaali  
rõdupoolses  osas  seati  sisse  õigeusu  kirik.  Kuna  teatrisaali  siiski  ei  okupeeritud,  
jätkasid  näitlejad  etendustega  omal  kulul.

Nõukogude  lendurite  totaalses  pommirünnakus  Tallinnale  1944.  aasta  9.  märtsi  
õhtul  hävis  ka  Estonia  hoone.  Teatri-  ja  kontserdimaja  renoveeriti  1940-ndate  
aastate  teisel  poolel  arhitektide  Alar  Kotli  ja  Edgar  Johan  Kuusiku  projektide  järgi.  
Kotli  projekt  oli  inspireeritud  1930.  aastate  uusklassitsismist  või  ajastu  nõuetele  
vastavast  stalinistlikust  klassitsismist.  Arhitekt  püüdis  säilitada  hoone  Estonia  
puiestee  poolse  fassaadi  ilmet,  ülejäänud  fassaadide  ilme  muutus  põhjalikult.  
Muutus  ka  interjöör,  mis  kaotas  oma  kaunid  juugendlikud  jooned  ja  muutus  
klassitsistlikult  rangemaks.

1946.  aastal  taasavas  oma  uksed  kontserdisaal,  1947.  aasta  oktoobris  ka  teatrisaal.  
Ehitus  jõudis  lõpule  1951.  aastal kahe  saali  vahele  jääv  madalam  osa  rekonstrueeriti  
alles  aastal  1991  Estonia  talveaiana.  Maja  kuulub  tänapäeval  endiselt  „Estonia”  
teatrile,  selles tegutsevad  praegu  kolm  iseseisvat  institutsiooni —  
ühes  tiivas  Rahvusooper  Estonia ja  teises  Eesti  Kontsert  ning  Eesti  Riiklik 
Sümfooniaorkester
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Rahvusooper Estonia, Estonia puiestee 4, Tallinn
Uute tuletõkkeuste valmistamine 25
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Balti Laevastiku Ohvutseride maja Mere pst. 5 on silmapaistev neoklassitsistlik hoone, 
kus asub omal ajal Tallinna suurim 1100 kohaline teatrisaal. Hoone ehitati peale II
Maailmasõda, kui Tallinnas veel asus Balti Laevastiku Peastaap. Kolmnurkse 
frontooniga ning kuue neljatahulise korintose kapiteelide sammastega peafassaadil 
hoone valmis 1954. a. arhitekt A. Kuznetsovi projekti järgi (Военморпроект N28, 1951). 
Ehitamisel kasutati osaliselt ära selles kohas 1914 .aastast asunud ning viimases sõjas 
hävinud esinduskino “Grand-Marina” (hiljem “Ars”) ning 19. saj. II p. ehitatud Nikolai 
Imetegija kiriku kogudusele kuulunud hoone. Laevastiku Ohvitseride maja saali all asub 
ka Tallinna suurimaid tantsusaale, kus enne sõda oli restoran-kabaree “Must Kass”. 
Hoone oma aja tipptasemel interjöörides säilib suur sõjamarinistliku teemaline 
maalidekogu ning saalis sõjalaevastiku teemaline lae ümarplafoon-maal. 

Praegusel ajal kasutab hoonet Vene Kultuurikeskus. Keldrikorruse ruumid on ümber 
ehitatud restoraniks.
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Vene kultuurikeskus, Mere puiestee 5, Tallinn
Välisuste restaureerimine 31
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Kortermaja. Aleksis Kiven Katu 40, Helsingi
Uute akende valmistamine, trepikoja akende restaureerimine, korteri 
välisuste ja siseuste restaureerimine ja uute siseuste valmistamine.34
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Sümmeetrilise põhiplaaniga historitsistlik kahekorruseline torniga ja krohvitud 
kivisokliga puitvilla asub Kadrioru lossipargi merepoolses servas, kuhu kujunes 19. 
sajandi teisel poolel suvevillade rajoon. Palladionistliku fassaadikompositsiooniga villal 
on nii neorenessanslikke, kui neogooti elemente. Kuurortlikku kergust lisavad terrassid,
rõdud, suured verandad, prantsuse aknad. Kahe maailmasõja vahelisel ajal tehti hoones
üllatuslikke ümberehitusi: H. Johansoni projekti järgi rajati uus trepikoda ning 1925. 
aastal muudeti tunduvalt hoone põhiplaani, muuhulgas korraldati ümber sissekäigud. 
Juba tsaariaja lõpus, nagu ka 1920. aastatel asus hoones restoran-kasiino. Nõukogude 
perioodil kohaldati mitmekorteriliseks elamuks. Tugevasti ümberehitatuna on krundil 
säilinud ka ajalooline abihoone.
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Villa Mon Repos. Narva mnt. 92, Tallinn
Akende ja uste restaureerimine, uute siseuste valmistamine 41
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Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlahoone. Suur-Kloostri 16, Tallinn
Akende ja siseuste restaureerimine.
Uute siseuste, välisuste ja akende valmistamine.46
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Maiasmoka kohvik on Eesti vanim praeguseni töötav kohvik. See tegutseb Tallinnas
aadressil Pikk tänav 16/Pühavaimu tänav 1 alates 1864. aastast. Maiasmoka kohviku
biidermeier-interjöör on säilinud muutumatuna ligi sajandi vältel.
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Maiasmoka Kohvik. Pikk 16, Tallinn
Uste ja akende restaureerimine ning koopiate valmistamine 53
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Kortermaja. Lai 9, Tallinn
Uute uste ja akende valmistamine, uute välisuste valmistamine58
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Korter. Pikk 52, Tallinn
Välisuste, akende restaureerimine ja värava valmistamine. Uste aaderdamine. 
Tuletõkkeuste valmistamine.62
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Suur Tõll on Eesti aurik-jäämurdja, mis on tänapäeval ühtlasi maailma suurim säilinud
aurujäämurdja, samuti ainsana säilinud enne Eesti Vabadussõda ehitatud aurulaev 
kogu Baltikumis. Laev lasti vette 29.12.1913, tema nimeks sai “Tsar Mihhail Feodorovitš” ja
1914. aastal sai tema kodusadamaks Tallinn.

Suur Tõll seisab Tallinnas Lennusadamas ja on üsna algupärases seisukorras ajalooline 
laev, mis on avatud külastajaile. Laev kuulub Eesti Meremuuseumile. Laev on 
nimetatud mütoloogilise Saaremaa vägilase Suure Tõllu järgi. 
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Suur Tõll, Tallinn
Uste ja akende restaureerimine. Uste ja akende valmistamine 69
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Pärast esimest maailmasõda lagunesid Venemaa ja Austria-Ungari impeeriumid ning
Euroopasse tekkis palju uusi riike. Vabanenud riikide seast otsustas Eesti Vabariik
esimesena ehitada endale uue parlamendihoone. Selle asukohaks valiti 1917. aasta
revolutsiooni ajal maha põletatud keskaegne konvendihoone. Nii kerkis Riigikogu 
hoone arhitektide Eugen Habermanni ja Herbert Johansoni kavandite järgi aastatel 
1920–1922 otse iidse Toompea linnuse südamesse. Kolmekorruseline nelja tiivaga 
hoone on rajatud keskaegsele vundamendile trapetsikujulise siseõue ümber. Hoone 
välisfassaadi ilmestavad kolm sissepääsu, mille kohal paiknevad suured istungisaali 
aknad, mida ääristab mustadest kolmnurkadest koosnev Soome graniidist dekoor.
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Toompea loss, Lossi plats 1a, Tallinn
Siseuste ja akende restaureerimine
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Algne eluhoone ehitati 1870. aastal. Aastatel 1877, 1900, 1908 suurendati maja 
juurdeehitustega. Aastatel 1908-1920 elas hoones eesti riigimees Jaan Poska 
(1866-1920). Seejärel tegutses hoones esimene eestlaste salong, mis mängis rolli 
rahvusliku eliidi kujunemisel. 1920. aastate lõpus asus hoonesse Itaalia saatkond ja 
1930. aastatel Eesti Naisliit. Peale natsionaliseerimist tegutses hoones ALMAVÜ 
(Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku Abistamise Vabatahtlik Ühing). 1990. aastast alates 
seisis hoone kasutuseta. Hoone restaureeriti Tallinna linna algatusel ning avati 24. 
jaanuaril 2008. aastal. Hoones on linnavalitsuse esindusruumid ja Jaan Poska 
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J. Poska Majamuuseum. J. Poska 8, Tallinn
Akende ja uste restaureerimine. Uute akende ja uste valmistamine
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Niguliste kirik oli keskajal üks Tallinna kahest kogudusekirikust ning linna tähtsamaid
pühakodasid. Kaupmeeste ja meresõitjate kaitsepühakule Nikolausele pühitsetud kirik
rajati tõenäoliselt 13. sajandi keskpaigas. Sellest ajast pärit ruudukujulise kooriruumi
müürid asuvad praeguse kooriosa all. Sajandi lõpuks lisandusid kirikule kolmelööviline
pikihoone, käärkamber koori põhjaküljel ja läänetorni alaosa.

14. sajandil ehitati kiriku põhjaküljele mitu kabelit, sealhulgas praeguse põhjaeeskoja
asukohas paiknenud Püha Jüri kabel ja Väike kabel, mis ühendati kahe kõrge kaarava 
abil põhjalööviga. Torni lõunaküljele püstitati Püha Matteuse kabel.

Niguliste kiriku põhjalik ümberehitus toimus 15. sajandil. 1405.–1420. aastani toimunud
ehitustööde käigus said kooriruum ja pikihoone tänaseni säilinud ilme.

Niguliste kirik oli keskajal üks linna uhkemaid ja kaunimaid pühakodasid. 16. sajandi
alguses oli siin üle kahekümne kõrvalaltari. Tallinna Hansa-aegade hiilgusest ning 
siinsete kaupmeeste jõukusest kõnelevad hinnalised kunstiteosed, mis telliti Euroopa 
suurtest kunstikeskustest. Neist tuntumate hulka kuuluvad Lübecki hiliskeskaegsete 
meistrite Bernt Notke „Surmatants” ja Hermen Rode töökojas valminud suurejooneline 
peaaltari retaabel, mida võib praeguseni kirikus näha. Tänaseni saab samuti imetleda 
16. sajandi alguses kirikule annetatud ligi nelja meetri kõrgust seitsmeharulist 
põrandalühtrit, mis kuulub maailmas omataoliste seas suurimate hulka.
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Niguliste kirik. Niguliste 3, Tallinn.
Akende ja uste restaureerimine. Uute metallraamis akende valmistamine ja turvavõrkude
valmistamine. 91
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Eesti Tervishoiu Muuseum. Lai 30, Tallinn, 10133
Akende ja uste restaureerimine. Akende ja uste valmistamine96
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Kortermaja, Nunne 2, Lai 2, Tallinn
Akende ja uste restaureerimine. Akende ja uste valmistamine98
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