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arhitektuuriajaloolane

Sel korral tutvume Koplis asuva Vene-Balti 
laevatehase tootmisterritooriumiga, mis 
tavapäraselt on avalikkusele rangelt suletud. 
Võimalusel külastame osasid ajaloolistest 
tootmishoonetest ning uudistame suuri  
kraanasid ja ujuvdokke. Läheme nautima 
Eesti ühe suurema tööstusettevõtte miljööd – 
nähtust, mis meie postindustriaalses  
ühiskonnas jääb järjest harvemaks.



RAAMATUSOOVITUS

Tehase territoorium ja hoonestus
 
Vene-Balti laevatehase algsed hooned  
Kopli poolsaare tipus on säilinud vaid osa-
liselt. Mõned hooned hävisid juba 1930. aas-
tatel tehase ühes tsehhis tegutsenud kasti-
vabrikust „Viktoria“ alguse saanud hiigel-
tulekahjus, teised purustati II maailmasõja 
ajal või lammutati 1950.-60. aastatel. Kaks 
pikka betoonstaaplit (laevade ehitamiseks 
mõeldud kaldteed) lammutati 2000. aastate 
algul. See-eest on ka nõukogude perioodil 
ning hiljemgi tehase territooriumile ehitatud 
uusi mastaapseid tootmishooneid. Kuna  
sel ajajärgul oli tegemist salajase või pool-
salajase niinimetatud numbritehasega  
(tehase nime asemel kasutati ametlikus 
asjaajamises tunnuskoodi), ei ole paljude 
toona valminud hoonete arhitektid ja täpsed 
algfunktsioonid teada.

Tsaariaegsetest hoonetest on kõige 
paremini säilinud turbiinitsehh, mis valmis 
kogu kompleksi projekteerinud arhitekt  
Aleksandr Dmitrijevi ja teda abistanud inse-
neride projekti järgi 1914. aastal. See on ka 
üks vähestest ehitistest, kus on säilinud 
algne katusekonstruktsioon. Just tootmis-
hoonete katuseid kandvad suuresildelised, 
omal ajal väga moodsad metallkonstrukt-
sioonid olid tootmishoonete juures ühed 
kõige silmapaistvamad ja efektsemad  
ehituslikud elemendid ning nende üle tunti 
suurt uhkust. 1915. aastal tehast külastanud 
tsaar Nikolai II-le näidati ka just seda tsehhi. 
Kõrvalasuv turbiinitsehh, kus 1930-40. aas-
tatel tegutses telliskivivabrik, on enam kan-
natada saanud, selle ühte otsa on 21. sajandi 
algul paigaldatud hiiglaslikud tõsteväravad. 
Mõnes hoones, nagu kunagises väikeses 
laevaehitustöökojas, on säilinud betoonist 
katusekonstruktsioon, enamik tehase algseid 
betoonehitisi on aga hävinud.

Nõukogudeaegsed hooned on arhitek-
tuurselt ilmelt märksa tagasihoidlikumad, 
nimetamisväärsemad neist on 1960. aastate 
lõpul valminud juhtkonna hoone koos  

külgneva olme- ja tootmisruumide korpu-
sega ja 1978. aastast pärinev dokitsehh. 
Poolsõjalise ettevõtte territooriumil on säili-
nud ka väga suur, arvatavasti 1950. aastate 
algul valminud pommivarjend. 1950. aastate 
keskel ehitatud hilis-stalinistlik töölissöökla 
on aga praeguseks lammutatud.

Laevaehituse ja -remondiga tegeletakse 
BLRT Grupi nime kandvas ettevõttes  
(paljude muude tööde kõrval) ka tänapäe-
val. Muljetavaldavad on laevaehitusplatsil 
seisvad suured kraanad, rööbasteed; vana-
metalliga tegelev ettevõte „Refonda“ on 
teinud tootmisterritooriumi miljöö lahuta-
matuks osaks hiiglaslikud metallijäätmete 
kuhilad. Algselt kavandatud kuivdoki ehita-
misest loobuti, selle asemel on tehases läbi 
sajandi kasutatud ujuvdokke. Algsed ujuv-
dokid projekteeriti Inglismaal ja tehas pidi 
need ise valmis ehitama, paraku ei valminud 
need I Maailmasõja tõttu lõplikult kunagi. 
Praegu on kasutusel kolm ujuvdokki, mis 
aga enam ei ole tsaariaegsed, vaid on teha-
sesse toodud Nõukogude perioodi lõpul.
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Näitus 
Kuni 3. septembrini on Eesti Arhitektuuri-
muuseumis avatud Oliver Orro kureeritud 
näitus „Kopli sonaat. Vene-Balti laeva-
tehas“, mis käsitleb tehaselinnaku arhitek-
tuuri, asumi kujunemist ja selle tähtsust 
Eesti linnaehituse ja tööstuspärandi ajaloos.
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Raamat kajastab Vene-Balti laevatehase ja selle endise asumi ruumilise 
kujunemise lugu 105 aasta jooksul. I maailmasõja eelõhtul Vene tsaaririigi sõjaliste 
tellimuste täitmiseks Kopli poolsaare tippu rajatud tehasest kujunes lühikese ajaga 
Tallinna üks suurimaid ja mood samaid tööstus ettevõtteid. Selle juurde kuulunud 
asumis oli lisaks tööliste ja juhtkonna elamutele olemas ka kõik eluks vajalik, 
alates haiglast kuni kino, kiriku ja koolini. Mahukas raamat hõlmab nii väga suurt 
kui ka väga väikest, nii pidulikku kui ka argipäevast – nende kaante vahelt leiab 
tehase kompleksi algse kavandaja, kuulsa Peterburi arhitekti A. Dmitrijevi  
tehtud efektseid projekte, nende kõrval aga fotosid ja jooniseid kuuridest ning 
kaubaputkadest, pilte inimestest ja trammidest, masinatest ja merest. Just selline 
Kopli keskkond ongi, täis kontraste, ülevust ja alandust, haaravaid lugusid ja 
intrigeerivaid saladusi.

Lisainfo: 
Eesti Arhitektuurimuuseum 
info@arhitektuurimuuseum.ee 
tel +372 625 7000


