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Avatud Majad nr. 31  
Vene-Balti laevatehase asula

16.06.2017
kell 16:00–18:30

Grupijuht Oliver Orro, 
arhitektuuriajaloolane

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

NB! Kõigile registreerunud osalejatele  
ühekordne tasuta sissepääs Arhitektuuri
muuseumi näitusele „Kopli sonaat. VeneBalti 
laevatehas“



Vene-Balti laevatehase asula 
VeneBalti laevatehase mastaapne asula  
on üks kõige intrigeerivamaid linnaosi 
Tallinnas. Siin leidub kõrvuti nii tipparhitek
tide loomingut kui ka õige kummalisi verna
kulaarseid arhitektuurivorme, nii elujõulisi 
ja korrastamisel olevaid kui ka alles taas
sündi ootavaid ruumisoppe. Millised jõud 
on piirkonda kujundanud ning kuidas kajas
tuvad siin tööstusajastule omased ühis
kondlikud struktuurid? Kuidas on see eri
pärane, kontraste täis asum suutnud  
kohaneda 20. ja 21. sajandil toimunud ühis
kondlike ja majanduslike muudatustega?

Peahoone 
Tsaariimpeeriumi sõjaliste tellimuste täit
misele orienteeritud VeneBalti laevatehas 
oli üks Tallinna suurimaid tööstusettevõt
teid. Selle peahoone, mille 19121913 kavan
das Peterburi arhitekt Aleksandr Dmitrijev, 
on tehaseasula keskseks arhitektuurseks 
aktsendiks, mõjudes oma võimsa torniga 
omal moel raekojalikuna. Lisaks hoonele 
väärikuse lisamisele on tornil ka praktiline 
funktsioon, see toimis kogu tehase ja  
tehaseasula veetornina. Peahoonesse 
kavandati tehase tegevjuhtkonna ruumid, 
raamatupidamine, kantselei, arhiiv, aga  
ka administratiivtöötajate söökla ja mõned 
ametikorterid. Algusest peale oli hoones 
elektrivalgustus ja keskküte. Torni mõeldud 
kell saabus küll kohale, kuid seda ei jõu
tudki üles panna ning 1917 evakueeriti see 
koos osaga tehase sisseseadest tagalasse, 
Taganrogi (Rostovi oblastis). Tornikorrustel 
veepaagist allpool oli tehase fotograafi 
ateljee ning jooniste paljundamisega seo
tud töökojad. Jooniste tegemiseks kavan
dati peahoone külgtiibadesse kolmandale 
korrusele vägevad, ülaltvalgustusega 
joones tussaalid, kus 1916. aastal olevat 
mõningatel andmetel töötanud üle kahe 
saja joonestaja ning tehniku. Tehas pank
rotistus 1920. aastail, suutmata kohalduda 
rahuaegsete majandustingimustega ning 
muutunud rahvusvahelise olukorraga. 
Peahoonet kasutati seejärel, alates 1930. 

aastaist Tallinna Tehnikaülikooli (nõukogude 
ajal Polütehniline Instituut) õppe hoonena, 
tänapäeval on selles hoones Eesti Mere 
akadeemia.

Nikolai Imetegija kirik  
Kopli Nikolai Imetegija kirik ei kuulu teha
seasula algkavatisse, vaid on ehitatud  
hiljem, 1930. aastail. Asulas oli küll algusest 
peale olemas õigeusu kirik (pühitseti 1913), 
mis tegutses ühe katuse all töölissööklaga – 
sama hoonet kasutati ka rahvamajana ja 
koosolekute läbi viimise paigana – ent see 
omapärane ehitis põles 1934. aasta jõulude 
ajal maha. Uus kirik valmis 1936. aastal 
Aleksandr Vladovski (Wladovsky) projekti 
järgi. Vladovski, kes vene emigrandina elas 
ise kõrvalasuvas Bekkeri asulas, on järgi
nud oma hea kolleegi ja Peterburiaegse 
sõbra Aleksandr Dmitrijevi stiili, laudise
mustrid ja proportsioneerimisviisid aitavad 
kirikuhoone sundimatult siduda ülejäänud 
tehaseasula puithoonete ansambliga. 
Samas on siin jälgitav vanavene sakraal
arhitektuuri eeskuju ning võib märgata ka 
Vladovski loomingule omast hilisjuugend
likku joont. Kirik jätkas tegutsemist ka läbi 
kogu nõukogude perioodi, praegu kuulub 
selle kogudus Moskva patriarhaadi Eesti 
õigeusu kiriku alla. Osa kiriku sisustust on 
üle toodud vanast, hävinud kirikust, kust 
see suhteliselt aeglaselt levinud tulekahju 
ajal jõuti kohalike elanike poolt veel välja 
kanda. Siiski kujundas Vladovski täiesti uue 
ikonostaasi ning oma töö üle suurt uhkust 
tundes signeeris selle ka spetsiaalse 
nimeplaadiga.

Tehase haiglahoone 
Tehaseasula taristu pidi hõlmama kõik  
inimese elulised vajadused sünnist surmani, 
nii elu argipäevase kui ka pühapäevase 
poole. Selle üheks kõige ilmekamaks illust
ratsiooniks on paekivist haigla, kus lisaks 
arstide ambulatoorseks vastuvõtuks ette 
nähtud kabinettidele ja palatitele oli sünni
tus ja operatsioonituba, haigla õuele 
kavandati eraldi hoonena kabelsurnukuur 

(viimane pole säilinud). Haigla projektil, 
millest on arhiivis säilinud mitu varianti,  
on lisaks A. Dmitrijevile teda abistanud 
arhitektide N. Jansonsi ja L. Knjazevi all
kirjad. Projekteerijate loominguline vahe
kord tehase ja selle asula kavandamise 
protsessis on seniajani mõneti segane, on 
selge, et A. Dmitrijev oli juhtivaks arhitek
tiks, kuid ei saanud kavandada kõiki ehitisi 
nii lühikese aja jooksul üksinda. Haigla 
pea arstina töötas mõnda aega dr Konstantin 
Konik, kes on tuntud Eesti Päästekomitee 
ühe liikmena 1918.aastal (koos Jüri Vilmsi 
ja Konstantin Pätsiga) ning oli hiljem  
pikemat aega Tartu ülikooli kirurgiaprofes
sor. Hiljem on haiglat kasutatud Tallinna 
tehnikaülikooli õppe ja laboratooriumite
hoonena ning büroohoonena. Selle hoovile 
nõukogude perioodil kerkinud kaarhallis 
restaureeritakse tänapäeval muuhulgas 
vanu autosid.

Tekstid: Oliver Orro 

Näitus 
Kuni 3. septembrini on Eesti Arhitektuuri
muuseumis avatud Oliver Orro kureeritud 
näitus „Kopli sonaat. VeneBalti laeva
tehas“, mis käsitleb tehaselinnaku arhitek
tuuri, asumi kujunemist ja selle tähtsust 
Eesti linnaehituse ja tööstuspärandi ajaloos.

RAAMATUSOOVITUS

Raamatu “Kopli sonaat. Vene-Balti 
laevatehas” ettetellimine

Ilmumas raamat „Kopli sonaat. VeneBalti 
laevatehas”

Koostaja: Oliver Orro
Autorid: Oliver Orro, Robert Treufeldt,  
Maris Mändel
Kujundaja: Kristo Kooskora
Väljaandja: Eesti Arhitektuurimuuseum

Ettetellijatele soodsam hind!
Raamatu ettetellimine hinnaga 25 EUR 
kestab 26. juunini.
Tasuda saab ülekandega Rahandusministeeriumi 
arvele EE932200221023778606, viitenumber 
2800047436, samuti saab tasuda arve alusel.
Raamatu saab kätte alates 3. juulist Eesti 
Arhitektuurimuuseumist.

Raamat kajastab VeneBalti 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 tööstusettevõtteid. 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.

Maht 304 lk, 555 illustratsiooni, inglis ja 
venekeelsed sisukokkuvõtted.

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


