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Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis 
viib arhitektuurihuvilised tuntud hoone tesse, 
kuhu tavaliselt ei pääse. Ekskursioone  
korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.
 
Grupijuht Riin Alatalu, muinsuskaitsja



Nikolai von Glehni pärand
Tänavu möödub kunstnikuhinge ja kirg liku 
ehitaja, legendaarse Nikolai von Glehni 
sünnist 175 aastat. Jälgimäe mõisas sün
dinud von Glehni ambitsioonidest sündis 
Nõmme linn – 19./20. sajandi vahetusel 
tekkisid nii kohalik tööstus, kirikud, koolid 
kui ka raviasutused. Karismaatilise, kohati 
ka vastuolulise isik susena, oli von Glehn 
kõva tegutseja. Ta unistas suurelt ja lootis 
Nõmmele isegi sadama rajada. Hoolimata 
paljudest tagasilöökidest nii tema eluajal 
kui ka hiljem, on Mustamäe nõlval  
tänaseni säilinud mitmed von Glehni init
siatiivil rajatud ehitised. Neist silmapaist
vaim ja Eesti kontekstis unikaalne on 
Hohenhaupti karjamõisa peahoone, laie
malt tuntud ka kui Glehni loss – historit
sistliku arhitektuuriga paekivihoone, mis 
praegu kuulub Tallinna Tehnikaülikoolile.

Glehni loss
Fantaasiaküllane Glehni loss ehk 
Hohenhaupti (Kõrgepea) mõisahoone 
kerkis Tallinna ühele maalilisemale asu
kohale, kõrgele Mustamäe nõlvale 1886.  
aastal. Maja projekti koostas Nikolai von 
Glehn ise, samuti valmistas ta ise mööbli. 
Lossi asukoht järsul nõlval võimaldas 
omapärase ruumilahenduse läbi arvukate 
korruste ja tasandite. Von Glehn lahkus 
Eestist 1918. aastal. Paraku rüüstati loss 
lähima paari aastaga nii põhjalikult, et  
see varises rusudeks. 1960. aastatel  
ehitati Mustamäe nõlva alla Tallinna 
Polütehnilise Instituudi (praegu Tallinna 
Tehnikaülikool) uus linnak. Tänu sellele 
võttis lossi taastamise oma südameasjaks 
TPI akadeemiline meeskoor; hoone taas
tati 1960.–1970. aastatel arhitektide Arpad 
Andrelleri ja Jüri Jaama projekti järgi. 
Metallist välisdetailid ja sisekujunduse 
elemendid kavandas metallikunstnik 
Maire MorgenHääl. Kui von Glehni ajal 
olid siseruumides ka maalinguid, siis 
kaasaegne sisekujundus on lakoonilisem 
ja väärikalt askeetlik.

Palmimaja
Palmimaja valmis aastatel 1898–1900. 
Tegu on unikaalse insenertehnilise lahen
dusega, kus raudkivikildudest on tsement
mördi abil moodustatud sammastel sõres
tik. Sõrestikuharude vahel olid algselt  
ka klaasid. Palmimaja aknad avanesid 
lõunasse, põhjapoolne külg oli aga peide
tud muldvalli. Kasvuhoones kasvasid  
külmakartlikud välismaa taimed. 
Romantiliste käikude ja võlvidega ruumi 
keskel oli kaks veesilma. Palmimaja oli 
pikalt varemetes, kuid korrastati aastaks 
2006. Ülimalt keerulise restaureerimis
projekti töötas välja ja töid koordineeris 
Eesti üks tuntumaid restaureerimis
insenere, hiljuti meie seast lahkunud 
Heino Uuetalu (1930–2013). Palmimaja 
vastas on romantiline grott ja hobusele 
püsti tatud obelisk. 2016. aastal korrastati 
palmimaja esine OÜ Kivisilla maastiku
arhitektuurse projekti järgi. Paraku on 
korrastustööde käigus läinud mõneti 
kaotsi lossiansamblile omane romantika.

Vaatetorn
Vaatetorn valmis 1910. Algselt oli see  
planeeritud ligi kaks korda kõrgemaks– 
43 meetri asemel ehitati see vaid 25m 
kõrguseks. Tornis oli rida ühetoalisi korte
reid, mida von Glehnil küll välja üürida  
ei õnnestunud. Torn oli kogu kompleksist 
esimene ehitis, mis taastati – see rekonst
rueeriti 1961–1965 Tallinna Tähetorniks 
ning on observatooriumina kasutusel 
tänaseni.

Kalevipoeg ja krokodill
Glehni pargi erakordsed skulptuurid  
on vast kõige markantsemad näited von 
Glehni fantaasiast. Väidetavalt modellee
ris ta Kalevipoja iseenda järgi, suurenda
des kõiki mõõte neli korda. Ehitusprotsess 
oli pikk – 1902–1908, sest esimene 
Kalevipoeg varises vähese toetuspinna 
tõttu ümber. Uus versioon sai toeks kätte 
suure saua. Kalevipoja lõhkusid 1915. 

aastal tsaariarmee sapöörid, sest nii torni 
kui ka Kalevipoega peeti signaal tornideks. 
Uus Kalevipoeg püstitati Mati Karmini 
projekti järgi 1990. aastal Nõmme 
Heakorra Seltsi eestvedamisel.

Krokodill oli Glehni nägemuse järgi 
hoopis müütiline lohe, mis luuras vägilast 
selja tagant. Ka krokodilli ehitamine kul
ges viperustega – esimene pea oli liiga 
raske ja kukkus küljest. Kui uus ja kergem 
pea valmis sai, maeti teine samasse  
kõrvale maa sisse. Krokodilli algne pea 
kaevati välja alles mõned aastad tagasi. 
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Arhitekt Raine Karp

Ülevaateteos Eesti ühe mõjukama ja 
originaalsema ehituskunstniku loomingust, 
mis hõlmab nii Raine Karbi kavandatud 
elamuarhitektuuri, arhitektuurivõistluste töid 
kui ka tähtteoseid nagu Tallinna Linnahall, 
Eesti Rahvusraamatukogu ja tänaseks 
lammutatud Sakala keskus. Kronoloogiliselt 
koostatud teos sisaldab üle 80 projekti ja 
ehitise, mis on valminud 1960. aastate 
algusest kuni viimaste aastateni välja. 
Arhitektuuriajaloolase Mait Väljase artikkel 
avab Karbi kui isepäise ja kompromissitu 
loojanatuuri olemust, keskendudes põhiliselt 
tema nõukogude perioodi ehitistele. 
Rikkalikult uute ja arhiivifotode ning 
joonistega illustreeritud raamat sisaldab 
inglisekeelseid paralleeltekste.

Koostajad: Raine Karp, Mait Väljas 
Kujundajad: Mariana HintRääk,  
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Tõlkija: Adam Cullen 
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Müügil soodushinnaga 22€  
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