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Programm ja ajakava

12:00 Miiamilla muuseum, 
endine Kadrioru lastepargi paviljon, 
Koidula 21 C

13:00  Kadrioru pargi muuseumi kontorihoone, 
endine lossi vahisõdurite elamu, 
Weizenbergi 26

14:00 Korterelamu, 
Weizenbergi 29 (ainult väljast)

14:30 Sanatooriumihoone, 
Poska 15 
ca 15:00 lõpp

AVATUD MAJAD 
nr 3 KADRIORG

Avatud Majad on ekskursioonide 
sari, mis viib arhitektuurihuvilised 
tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt 
ei pääse. Ekskursioone korraldab  
Eesti Arhitektuurimuuseum.

22. november 2014
Tallinna puitarhitektuur, Kadriorg 
Giid: Sandra Mälk,  
Eesti Arhitektuurimuuseum



Kadriorg

Kuivõrd äsja ilmus esinduslik kogumik 
„Tallinna puitarhitektuur“, siis seekordsel 
Avatud Majade ekskursioonil viime arhitek-
tuurihuvilised tutvuma Kadrioru puitarhi-
tektuuriga. Kadriorg on üks Tallinna  
mainekamaid piirkondi. Vene tsaaripere-
konna suvelossi ümber 18. sajandi algu-
ses tekkinud asum on kolmesaja aasta 
jooksul kasvanud kompaktseks ja arhitek-
tuurselt mitmekesiseks linnaosaks.  
Rohelusse uppuvad villad ning moodsad 
kortermajad on sõbralikuks elukesk-
konnaks nii lastega peredele kui privaat-
sust eelistavatele loomeinimestele.  
Avalik ruum omakorda – esinduslik park,  
mereäärsed rohealad, staadion, arvukad  
söögikohad, kohvikud ja muuseumid –  
pakuvad mitmekülgseid võimalusi nii 
puhke tegevusteks kui kultuuri nautimiseks. 
Kadrioru arhitektuuris baroksest lossist  
ja suvitusvilladest töölisbarakkide ning 
moodsate korterelamuteni, peegeldub 
kogu piirkonna ajalugu.

Miiamilla muuseum, endine  
Kadrioru lastepargi paviljon

Lastemuuseum Miiamilla asub majas,  
mis ehitati aastatel 1936 – 1937  
Alar Kotli ja Villem Seidra projekti järgi  
Kadri oru Lastepargi peahooneks. Oma  
aja kohta väga uuendusliku laste vaba aja 
kompleksi rajas Riigiparkide Valitsus,  
mille juhatajaks oli toonase riigivanema 
Konstantin Pätsi vend Peeter Päts. Eesti 
Spordi Keskliidu eestvedamisel said  
lapsed siin asjatundlike juhendajate käe  
all sisukalt vaba aega veeta. Peahoone  
ees asunud basseinides viidi läbi ujumis-
treeninguid, mänguväljakutel tegeldi palli-
mängude ning rütmikaga. Lisaks said  
lapsed osaleda laulutundides ning õppida 

tundma loodust ja kodumaa ajalugu.  
Aeg-ajalt võeti ette matkasid Tallinna lähi-
ümbrusse. Peahoone suures einelaua-
saalis oli üles seatud hinnaline kinoapara-
tuur. Hoones paiknesid veel riietus- ja 
pesemisruumid, mängude ja spordi-
vahendite panipaigad, töökabinetid ning 
ametikorterid. Nõukogude ajal kasutas 
siinseid ruume spordikool. Jalgrattasõit, 
ujumine, pallimängud, iluvõimlemine,  
suusatamine – see on vaid väike loetelu 
aladest, mida lapsed siin läbi aegade  
on harrastanud. Aastatel 1953–1962  
asus selles majas ka Tallinna Linna Mere-
rajooni TSN TK IV Raamatukogu, mille 
käsutuses oli väike, vaid 14 m² suurune 
tuba. Hoone oli Reet Kriegeri 1978.  
aastal loodud legendaarse sporttantsu-
klubi “Palestra” kauaaegne treeningupaik.
 2007. aastal alustati Tallinna Kultuuri-
väärtuste Ameti toetusel hoone renoveeri-
mist. 25. septembril 2009. aastal avati 
siin Tallinna Linnamuuseumi uus filiaal, 
Muuseum Miia-Milla-Manda. Alates 
15.juunist 2014 on muuseumi uus nimi  
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla.

Arhitektuur

Lahtise sammasgaleriiga ühekorruseline 
uusklassitsistlik puithoone ehitati aastatel 
1936-1937 A. Kotli ja V. Seidra projekti 
järgi Lastepargi basseinide peapaviljoniks. 
Hoone sisaldas lisaks riietus- ja pesemis-
ruumidele ka ametikortereid, avarat  
puhvetit, mida kasutati ka kinosaalina,  
ja muud. Hoone keskosas asub madalal 
tambuuril kuppel, mille all oli algselt  
vaateplatvorm, kust sai jälgida välibassei-
nides toimuvat. Hoone välisilmet kujunda-
vad ohtrad klassitsistlikud dekoorielemen-
did (toskaana orderi sambad, triglüüfide-
ga friis, vahekarniisid jm.). Seinapinda  
elav dab kalasabamustriline laudis.  

Interjööris on samuti säilinud hulk  
algseid detaile - tahveluksed, lagesid  
ja seinu kattev profileeritud laudis jm. 
Väärtuslik on ka krunti ümbritsev  
metallpiire.

Kadrioru pargi kontorihoone,  
endine lossi vahisõdurite elamu

1880 ehitati Kadrioru lossi nn uue  
vahimaja taha arhitekt Rudolf Otto  
von Knüpfferi projekti järgi elumaja, 
eraldi kivist köögimaja ja kuurid.  
Nendevahe-line ala ümbritseti kõrge 
plank aiaga, milles oli suur värav. Selles  
kahekorruselises puitelamus oli kahesa 
köetavat tuba lossivalvurite ja pargivah-
tide majutamiseks. Maja on neobarokse 
ilmega ning viimaseid otseselt lossi-
kompleksi kuulunud hooneid, mis  
restaureeriti (2008). Vahepeal elamu-
na kasutusel olnud majas asub praegu 
asutuse Kadrioru Park kontor.

Korterelamu, Weizenbergi 29

Moodsa arhitektuuriga, kuid keskkonda 
sobituv korterelamu Kadrioru südames, 
Poska ja Weizenbergi tänava nurgal.  
Arhitektid: Andres Alver, Tarmo Laht,  
Ulla Mets, Sven Koppel, valminud 
1999, pind 1350 m².

Sanatooriumihoone, Poska 15

Historitsistlik, esindusliku arhitektuuri-
ga sanatooriumihoone. Arhitekt Erwin  
Bernhard, valminud 1903. Poska 15 
asus saja aasta eest neuroloogiline 
sanatoorium, kus muuhulgas hakati  
ühe esimese raviasutusena Eestis  
rakendama elektriravi. Aastast 1995 
tegutseb hoones Vanurite Eneseabi-  
ja Nõustamisühing.

UUS RAAMAT

Tallinna puitarhitektuur 
Toimetaja: Leele Välja 
Tallinn, 2014
 
Raamatut saab osta  
muuseumist hinnaga 25€
Täpsemalt:  
info@arhitektuurimuuseum.ee

Eesti Arhitektuurimuuseumi ja Tallinna 
Kultuuriväärtuste Ameti koostööna  
on valminud rikkalikult illustreeritud  
mahukas kogumik Tallinna puitarhitektuur, 
mis käsitleb teema erinevaid ilminguid  
läbi aastasadade kuni tänaseni.  
Tegu on esimese niivõrd ülevaatliku  
teosega Tallinna arhitektuuri ühest  
omanäolisemast poolest.

Eesti Arhitektuurimuuseum
Rotermanni soolaladu, Ahtri 2, Tallinn
tel 625 7000, info 625 7007
info@arhitektuurimuuseum.ee


