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AVATUD MAJAD nr. 9 
Rauaniit ja Noblessner

Avatud Majad on ekskursioonide sari, 
mis viib arhitektuurihuvilised tuntud 
hoonetesse ja ruumidesse, kuhu tava
liselt ei pääse. Ekskursioonide sari teeb 
märtsis taas koostööd Linnalaboriga.

28. märts  
12.00–15.00

Seekord on kutsutud rääkima Kultuuri
väärtuste ameti peaspetsialist Artur 
Ümar, Kuu arhitektid ja Eik Hermann 
ning Noblessneri sadama arendusjuht 
Marko Noormets.

Kontakt:
Maria Derlõs 
maria@linnalabor.ee

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE



Noblessner

Esimese maailmasõja eel ja ajal valis 
Vene keisririik Baltimere sõjalaevastiku 
üheks peabaasiks Tallinna, kuhu asutati 
sõjalaevade ehitamiseks kolm ette 
võtet. 1913. aastal loodud ja asutajate 
Alfred Nobeli vennapoja Emmanuil  
Nobeli ja torpeedovabrikandi Gustav 
Lessneri nimede järgi Noblessneriks 
nimetatud tehase põhitegevuseks kuju 
nes allveelaevade ehitus ning hooldus. 
Hooned ehitati Kalamaja surnuaia taga 
asunud tühjale alale, osaliselt saadi 
maad merepõhja täitmise teel juurde.  
Aja jooksul on laevaehitustehas kandnud 
ka nimesid AS Peetri Laevaehitustehas 
(АО “Петровская верфь”) (alates 14. 
novembrist 1916), Tallinna Meretehas, 
Peetri tehas, Meretehas nr 7, Sõjalae
vastiku tehas nr 7, 7. (sõja)tehas. Pärast 
Eesti vabariigi iseseisvumist püüti 1920. 
aastatel Peetri tehase nime all jätkata 
suure laevatehasena, ent edu ei saavuta
tud, tehas pankrotistus ning maa jagati 
mitme väiksema ettevõtte vahel. Nõu
kogude perioodil muudeti endine terri
toorium uuesti terviklikuks laevatehaseks. 
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist  
sai tehase nimeks Tallinna Meretehas, 
mis läks 2001. aastal pankrotti. Praegu 
kuulub enamik endisest Noblessneri  
alast BLRT Grupi koosseisu.
 Kui BLRT Grupp paarkümmend  
aastat tagasi Noblessneri kinnistu soe
tas, plaaniti 14 hektari suurusel krundil 
vaid laevu ehitada. 2006. aastal tuli idee 
ajalooline mereäärne kinnistu inimestele 
avada. 2007. aastal kutsuti viis arhitek
tuuribürood võistlusele, et leida parim 
lahendus eelmise sajandi algul valminud 
Noblessneri laevatehase kvartali muutmi
seks omanäoliseks avatud linnaruumiks. 

Võitjaks osutusid OÜ Alver Arhitektid 
ning Hvidt & Molgaard A/S Taanist.
 Kavandatava ala kogupind on ligi
kaudu 285 000 ruutmeetrit, millest reno
veeritakse ligikaudu 26 000 ruutmeetrit. 
Noblessneri kvartal asub vanalinna 
kaitse vööndis, kus on kokku 15 muinsus
kaitse all olevat hoonet ja rajatist. Enamik 
neist on vanad paekivist tootmis hooned, 
mis praegu seisavad tühjalt. Muinsus
kaitsjatel on iga hoone kohta kindlad 
ettekirjutused.
 Praegu tuntakse Noblessneri valu
koda alternatiivse kontserdipaigana. 
BLRT Investi arendusdirektori Ago  
Kerneri sõnul on eesmärk teha kinnisest 
Balti Laevaremonditehase (BLRT) ja 
tollisadama alast Kopenhaageni eeskujul 
atraktiivne, merele avatud terviklik elu  
ja ärikeskkond. Vanade tööstushoonete 
kõrvale tulevad tänapäevased elu ja 
ärihooned; kvartalisse rajatakse väike 
laeva ja jahisadam ning rannaprome
naad jalutajatele.

Allikas:
• http://epl.delfi.ee/news/eesti/noblessneri 
kvartalmuudabpeetrisadama 
atraktiivseks?id=51122479
• http://tallinncity.postimees.ee/1669091/ 
noblessnerikvartalvoibsaadauhekslinnaparliks
• http://www.director.ee/noblessnerjuba 
tulevastaastasttallinnakoigefancymarikvartal/

Rauaniit

Ephraim Lerenmanni rajatud tekstiili
kaupade ettevõte Rauaniit alustas 1919.  
aasta sügisel tööd Kotzebue tänava ja 
Põhja puiestee nurgal, kahekorruselise 
kivihoone esimesel korrusel. 1924. aasta 
juunis esitas Lerenmann Tallinna linna
valitsusele taotluse ehitada lisaks kahe
korruseline tootmishoone. Pärast 
jaatavat vastust algas kiire ehitus ning 
juba 1925. aasta jaanuaris oli hoone  
valmis. 1933. aastal lõpetati lisaks nelja
korruselise põhikorpuse ehitus. Moodsa 
tootmishoone arhitekt oli Eugen Haber
mann. Hiljem ehitati hoonele viies korrus. 
1935. aastal sai Rauaniidi sukaosa
konnast omaette sukatööstus Cotton. 
1940. aasta dekreediga natsionaliseeriti 
AS Rauaniit, Cotton ja teised tekstiili
tööstused ning enamik tööstuse juhte 
vahetati välja. Hiljem liideti Rauaniidiga 
mitu teist tööstusettevõtet nagu Cotton  
ja Ikla ning alates 18. oktoobrist kandis 
vabrik uut nime – Punane Koit.
 Teise maailmasõja ajal sai Kotzebue 
tänav nõukogude lennuväe pommitamise 
tagajärjel tõsiselt kannatada. Vabriku
hoone ise sõjas eriti palju kannatada  
ei saanud, nii tagavarad, põhivahendid 
kui ka hooned jäid purustamata. 1965. 
aastal valmis Punase Koidu kõrvale 
Kotzebue (tollal J. Käsperi) tänavale  
uus tootmishoone. 1968. aastal lõpetati 
vabrikus kangaste viimistlemine ja kunst
siidist kleidiriide valmistamine. Vaba
nenud tootmispinda kasutati sukkade ja 
sokkide tootmise laiendamiseks. 1970. 
aastal alustati juurdeehitusega Põhja 
puiestee poolsel küljel, ehitus lõpetati 
1972. aastal. Alates 1991. aastast kannab 
endine Punane Koit nime AS Suva. 
2013. aastal sõlmisid Eesti Kunstiaka

deemia ja Riigi Kinnisvara AS koostöö
lepingu, mille kohaselt RKAS omandas 
Tallinnas Kotzebue tänav 1/Põhja puies
tee 7 asuva ajaloolise vabrikuhoone  
eesmärgiga rajada sinna kaasaegne arhi
tektuuri, disaini ja kunstiülikool. 2016. 
aastal peaks Kunstiakadeemia tööd alus
tama juba täies mahus uues hoones. 
Eelmise aasta augustis lõpus toimunud 
arhitektuurikonkursile laekunud kümne 
võistlustöö hulgast tunnistati esikoha 
vääriliseks Kuu Arhitektide ideelahendus 
märgusõnaga „Linea“, autorid Joel  
Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla ja Eik 
Hermann. Võidutöö imponeeris žüriile 
minimalistliku ja miljöötundliku arhitek
tuuri välislahenduse ning loogilise ja hästi 
toimiva plaanilahenduse tõttu. Arhitektide 
sõnul on uus hoone kui raamistik uute 
teoste sündimiseks.

Allikas:
• Robert Nerman http://tallinncity.postimees.
ee/1551011/mitmenimegasuvasokivabrik 
• http://kultuur.err.ee/v/kunst/Arhitektuur/
d22b57b757b5467ea18d32ce40edeece
• http://www.sirp.ee/s1artiklid/arhitektuur/ 
kunstiakadeemiateelsukavabrikusse/


