Muinsuskaitse eritingimused - Peetri 33, Tartu

Kirik on armastuse pisaratega üles ehitatud ja tema müürid palvetega püstitatud.
(Tartu Peetri kirik. 1869 – 1884 – 1934. )
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1.1 Asukoht
Tartu Peetri koguduse kooli– ja leerimaja (Tartu Metallitööstuse Kombinaadi portselani
tsehh) asub Tartus Peetri 33. (v.t. skeem 1).

Skeem 1. Peetri 33 paikneva hoone asukohaskeem (alus – Maa-amet).
1.2 Objekt
Peetri koguduse koolimaja. Hävinud (hävis tules 71 % ulatuses) 1945 aastal. Ehitatud
1949 aastal Tartu Metallitööstuse Kombinaadi portselani tsehhiks.
1.3 Töö tellija
Kiriku Varahalduse OÜ.
1.4

Eritingimuste koostamise eesmärk

Hoone eelseisev rekonstrueerimine ja kasutusele võtmine kiriku avalike suhete ja
elamisruumidena.
1.5 Eritingimuste koostamise ajend
Valdaja soovib asuda koostama hoone rekonstrueerimise projekti.
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1.6

Metoodiline põhisuund ja muinsuskaitseline lähenemine
Metoodiline põhisuund:
Välisarhitektuuri osas säilitav
Sisearhitektuuri puhul põhjendatud ulatuslik rekonstrueerimine.

restaureeriv.

Muinsuskaitse lähenemine: Tuleneb hoone kahest ajaloost, millest esimene seostub
Peetri kiriku koguduse ja Eesti arhitektuuri ajaloo suure nime Georg Hellati
tegevusega. Teine 1944. a. pommitamise järgi läbi viidud ümberehitustega, mille
järgi hoone omandas uue arhitektuurilise iseloomu ja koos sellega kindla ajas
määratletud kvaliteedi. Lähtuvalt lääne muinsuskaitse printsipiaalsetest
seisukohtadest (väljendatud Veneetsia Hartas 1964. a. ja sellele järgnevates
dokumentides) on ajaloo protsess pöördumatu ja restaureerimine õigustatud vaid
sõjakahjustuste vahetu likvideerimise käigus või looduskatastroofide järel.
1.7

Stiil ja arhitekt
1919. Peetri kiriku koolimaja (koos leerisaaliga). Projekti autor Georg Hellat.
Juugend. EAA F. 298, nim. 2, s. - ü. 279.
1945. Elumaja, Tartus, Peetri tän. 33 taastamise projekt (jäi realiseerimata).
Projekti autor Arnold Mattheus. Funktsionalism. Tartu Linnavalitsuse arhiiv.
1949. Tartu Metallitööstuse kombinaadi portselani tsehhi, Peetri tn. 33. Tehniline
projekt. Projekti autor Heino Välba. „Stalinism”. Tartu Linnavalitsuse arhiiv.

1.8 Väärtus
Muinsuskaitseline väärtus tuleneb kolmest põhilisest kriteeriumist.
-

Arhitektuuriline väärtus – hiilgava ajaloo varjus kujutab ehitis täna 1940. aastate
mõõduka „stalinismi” näidet, mis pälvib tähelepanu tervikuna, seostes nii
kunagise Peetri kiriku pastoraadi kui sellele portselanitsehhi tarbeks lisatud
juurdeehitusega.

-

Ansambliline väärtus – Peetri kiriku kontaktsoonis, otsene ansambliline side
puudub, käsitletav visuaalse tausta funktsioonis.

-

Linnaehituslik väärtus – Peetri tänava poolselt küljelt tänavlõigu kesksemaid
ehitisi, tõustes esile nii oma nii mahtude kui arhitektuuriga. Hoovi poolsest
küljes on side linnaruumiga suhteliselt nõrk, mis osaliselt tuleneb juba
ehitusaegsetest tingimustest, valdavalt aga uue linnaehitusliku struktuuri
kujunemisest sõjajärgsetele aastatel. Lõunaküljele jäävate kortermajade
anonüümne taust annab ansamblile paratamatu konteksti, mis mineviku kõrval
tõstab esile võimalike tuleviku stsenaariumide ja uue arhitektuurse mõtte
võimalused.
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2
2.1

Ajalugu ja deskriptsioon
Ajalugu

I etapp
Kirik ja koguduse hoone
Peetri kirik on ehitatud eesti kogudusele ja seoses linna üha kasvava elanike arvu ning
nende vajadusega jumalasõna järele. 1525. a. määrati eesti keelsete teenistuste läbi
viimiseks Jaani kirik. Ajalooga sammu pidades valmis 1840. a. Maarja kirik, mis aga
1869. a. linnavalitsuse korraldusel lahknes, andes aluse kahe erineva koguduse: maa ja
linnakiriku sünniks. 4. jaanuaril 1870. a. tuli uus linnakogudus Jaani kirikus esimest
korda kokku, kus sellele anti ka nimi – „Tartu Peetri kogudus”.1 Rahvusliku liikumise
tõusulainel (mille üheks teeviidaks oli 1869. a. esimene laulupidu) aset leidnud
sündmused olid jõudnud ühe oma olulise tähiseni – nii nagu Tallinnas Jaani ja Kaarli
kiriku ehitus tähistab Peetri kiriku püstitamine mitte üksnes kasvava vaimsuse jõudu,
vaid on märgiks ka rahva kokkukuuluvuse tundest ning toonastest patriootlikest
meeleoludest.
Kiriku ehitamise lugu on leidnud põhjalikku valgustamist Mart Siilivase monograafias
„Tartu arhitektuur 1830 – 1918. Historitsism ja juugend.”, Tartu 2006, tõstes ajastu
romantilises vaimus kavandatud tellishoone arhitektuuris esile pigem „romaani kui
gooti eeskujusid”.2 Laiemas mõttes kuulub kiriku ideeline lahendus stiilikonteksti, mis
juba 19. sajandi algusest alates tõstis klassika valeva lihtsuse kõrval esile germaani hinge
tumedamad pooled, tehes panuse kristluse ja sellega kaasneva rahvusluse idee
uuestisünnile. Eesti kogudus järgis Põhja saksa telliskivigootika (Backstein Gotik) poolt
kehtestatud väärtusi, otsis kaugemaid eeskujusid 12. – 13. sajandil valminud Westfaali
katedraalide arhitektuurist, sulatas oma mõtte seejuures aga Tartu üldisesse siluetti ning
tegi pärast esimeste Preisi päritolu ja Berliini koolitusega Maximilian Roetscheri (1837 –
1886) projektide kõrvale jätmist korraldatud konkursi tingimustes ettepaneku: „ehitada
kirik telliskivist ja gooti moodi”.3
1880. a. korraldati Peterburis akadeemik Rudolf Bernhardi eestvõtmisel avalik konkurss
uue projekti saamiseks. Võitjaks osutunud Tsiviilinseneride Instituudi professor Viktor
Schröteri ( projekti (ei ole säilinud) järgi valmis kiriku põhiosa 1882 – 1884, misjärel
ehitus seiskus ja lõpetati alles 1903. aastal. Püstitatud tornide metallkonstruktsioonide
kavandajana oli seejuures kaasatud ka esimesi eesti soost arhitekte – Georg Hellat (1870
- 1943) , see on mees, kellel kirikuansambli edaspidises ehitusloos kuulus küllalt
märkimisväärne roll. Hellati näol astub Eesti kultuur pika sammu professionaalse
ehituskunsti poole. Tema peateos – Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone pälvib tähelepanu nii
oma stiiliideoloogia kui Tartu ja Lõuna - Eesti vaimu selgesõnalise manifestatsioonina.
Hellati osa 19/ 20. sajandi vahetuses puhkenud „Tartu renessansis” on varasemate
autorite poolt (Leo Gens 4) leidnud vaatlemist, temale omistatud koht rahvusliku
arhitektuuriajaloo parnassil on andnud eelduse kogu arhitekti loomingu käsitlemiseks
kõige uue ja parema valguses.
1

Tartu Peetri Koguduse Album. Koguduse 65. aasta ja kiriku 50. aasta juubelipäevaks. Peetri Üldkoguduse
Kirjastus. Tartu 1934, lk. 8.
2
M. Siilivask, „Tartu arhitektuur 1830 – 1918. Historitsism ja juugend.” Arhitektuuriideed ja stiilieeskujud
kohalike arhitektide loomingus ja 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Tartu 2006, lk. 115.
3
W. Eisenschmidt, Tartu Peetri koguduse ajalugu, Tartu 1909, lk. 18.
4
Eesti Arhitektuuri Ajalugu, Tallinn 1965.
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Hiljuti Ants Heina sulest ilmunud monograafia „Maja kui sümbol. Eesti Üliõpilaste
Seltsi hoone Tartus”(1997), seab Georg Hellati loomingu nii mõneski tähenduses varem
välja öelduga võrreldes uude valgusesse. „Pigem oligi tegemist rohkem ehitustehniku
kui ehituskunstnikuga – ja seda mitte üksnes oma hariduselt, vaid ka pürgimustelt.”5
Sama taseme ja oskustega mehega kui paljud toonased alustajad: Voldemar Lender, Karl
Mauritz, Anton Uesson jt., kes tähtsamaks kui ehituskunstiliste rõhutamist pidasid head
läbisaamist tellijaga ning oma toodangu iseloomult kuulusid pigem traditsionalistide
kui uuendajate hulka. „Nende meeste kapitaliks oli Riiast või Peterburist saadud
haridus ja maju ei projekteerinud nad mitte enese loominguliseks realiseerimiseks, vaid
elus edasi jõudmiseks ja seda nad oskasid”, väidab Mart Kalm.6
Jättes kõrvale küsimuse Hellati rollist üliõpilaste seltsi maja projekteerimisel, osutub
Hellati panus Eesti toonase arhitektuuritegevuse raamides küll rikkalikuks, aga mitte
niivõrd säravaks. Tartule lisaks on ta projekteerinud Tallinnas, Pärnus, Valgas, kus tal
oli mõnda aega ka arhitektuuribüroo. Tema loomingu tipptase seostub „Säde majaga”
Valgas, mis nii oma tagasihoidliku asendi tõttu tänavseinas, vaevalt et on võimeline
tõusma ajastu sümbolhoonete kõrvale. Hellati arhitektuur on ratsionaalne,
tasakaalustatud, teatava klassitsismi sümmeetriat rõhutava pärimusega, esindades
toonaseid uusimaid stiililisi pürgimusi üksnes tinglikult. „Kus on hoog, kus on
isikupära, kus on too arhitekti loov personaalsus”, küsib 1913. a. Hellati Pärnu Endla
seltsimaja kohta Aino Kallas.7
Peetri kiriku kooli– ja leerimaja puhul (v.t. ill. 1) avaldub Hellati anne pakkuda
kogudusele neid nii hinges kui tarbes rahuldav arhitektuur. Ei midagi üleliigset, stiil on
pigem kokkuvõtteks kui millegi suurema ja ülevama äratajaks. Kui projekt telliti, peeti
selle puhul silmas 1906. a. seoses kooli rajamisega alustatu lõpule viimist. Hellati poolt
1908. a. koostatud joonistelt8 õhkab vastu klassitsismi pärimuse askeetlikult ranget
vaimu, mis tõenäoliselt sobis toonaste arusaamadega didaktika eesmärkidest ja
kavatuslikust sisust. Nii fassaadid kui hoone kolm korrust on kantud joonlaua ja
pliiatsiga lakooniliselt paberile, märkides ära pigem kontuurid kui süvenedes
detailidesse. Lõpptulemusest, mis tõenäoliselt tegi kollektiivse „inspiratsiooni kuuri”
(vrdl. Üliõpilaste Seltsi hoone) erineb projektil kujutatu seejuures üsna märgatavalt,
pakkudes fassaadidel pildi valitseva juugendstiili pürgimustest ja äärmuseni
ratsionaalsest lähenemisest siseruumides.
Et tulemust ajastu stiilikonteksti sobitada, läks vaja paisutusi esiküljel ja ornamentikat ja
historitsismi repertuaarist laenatud karniise katusetsoonis. Fassaad pidi mõjuma
soliidsena; tõenäoliselt taotleti nii värvis kui faktuuris - telliskivi ja valgete pindade
kombinatoorika kaudu sidet nii mineviku eeskujude - kirikuga naabruses kui uue ajastu
avatusega avarama ja heledama mõttelennu poole. Peakülje arhitektoonika kujundab
ühtlane akende rida, pälvides ühe selge ja hinnatava elemendina tähelepanu tänaseni.
Sissepääsud hoonesse asusid otstes, mis juhatasid külastaja otsejoones asja sisu juurde –
leeritoa (v.t. ill. 2) ja kahe klassiruumini (v.t. ill. 3) alumisel korrusel, suure peasaalini
teisel korrusel ning korteriteni ülakorrusel. Lihtsad valged kahhelahjud, tahveldistega
5

Ants Hein, Maja kui sümbol. Eesti üliõpilaste Seltsi hoone Tartus. Hattorpe. Tallinn 2007. lk. 46.
Mart Kalm, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn 2001, lk. 44.
7
A. Kallas, I. Jalavale. 5. IV 1913. – Kolme naista, kolme kohtaloa. Aino Kallaksen kirjeenvaihtoja Ilona
Jalavan ja Helmi Krohnin kanssa vuosina 1884 – 1913. Helsinki 1988, lk. 485. Tsiteeritud Ants Heina järgi,
op. cit., lk. 51.
8
Kubermangu valitsuse Ehitusosakonnale esitatud vene keelsel plaanil on linna III kvartalis nr. 543 asuva
Peetri kiriku pastoraadi krundi suuruseks märgitud 590 ruutsülda. Projektile on kirjutanud alla Georg
Hellat. Kinnitatud aprillis 1909. aastal. EAA, f. 298, nim. 2, s. – ü. 279, l. 1 – 2.
6
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tiibuksed (millest mitmed on säilinud tänaseni), tellispõrandad rõhutasid Pestalozzi
aegsete hariduse ideede elujõudu ja kiriku kui õpetava ja manitseva institutsiooni
sisemist jõudu oma programmide ellu viimisel ja pietestliku suunaga kasvatuse
põhisuundade kuulutamisel.
II ehitusetapp
1944. aasta Tartu pommitamisel sai Peetri kiriku koguduse maja hävitavalt kannatada.
Tartu Linna Peaarhitekti Projekteerimise ja Geodeetilise Büroo poolt (insener H. Oss)
koostatud aruande9 põhjal moodustas „hävinud elementide väärtus 71 % hoone
kogumaksumusest, taastava mahu suuruseks hinnati 8500 ruutmeetrit. Hävinud
elumaja ja leerisaali tööde kogumaksumuseks hinnati 680. 000 rubla, mille eest pidi
valmima 670 ruutmeetrit elamis - ja 166 ruutmeetrit kõrvalruumide pinda. Nagu
aruandes mainiti oli hoone sokkel laotud põllukivist ja välisseinad tellistest. Siseseinte
puhul oli kasutatud suhteliselt õrnema konstruktsiooniga vahvärki. Ehitada tuli uus
katuse toolvärk ja trepikojad, põrandad jne. Projekti koostamise sai ülesandeks
linnaarhitekt Arnold Matteus.
12. juunil 1945. aastal koostatud lahenduse põhiidee oli ehitise kapitaalne
rekonstrueerimine. Matteuse käes oleks hoone fassaadid muudetud tundmatuseni;
säilitades ehitise gabariidid ja kapitaalseinad, kavandas arhitekt talle iseloomulikul
rahulikul ja tasakaalustatud moel hoone liitmise ennesõjaaegsele Tartule iseloomulikku
stiilikonteksti: Esikülje risaliidid oleks Matteuse ettepanekute järgi varustada funkile
omaste laiade akendega; peasissepääs oli ettepanek viia hoone keskele. Ettevõetud tööde
eesmärgiks oli säilitada hoone põhiline otstarve koolimajana – võtta keldrikorrus
kasutusele juurvilja hoidla, pesuköögi ja arhiivina, I korrus kantselei ja kabinettidena, II
korrus õppeklasside ja kolmas elamisena.
Paraku dikteeris ajastu poliitiline tahe midagi muud. 1949. aastal küpses linnavalituses
otsus ehitada varemetes hoone ümber Tartu Metallitööstuse kombinaadi
portselanitsehhi vajaduseks. Projekt usaldati Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi
Konstrueerimiskontorile aadressiga Tallinn Suur Karja 19.10 Heino Välba juhtimisel
alustatud projekti esimene faas lõppes 22. novembril 1949. a. Tehniline projekt valmis
20. detsembril 1949. a. 1. jaanuaril 1950. a. alanud ehitustööd jõudsid lõpule sama aasta
31. detsembril. Kiire ja korraliku töö tulemusena valmis varasemast täiesti erinev maja,
mis arvestades küll hoone kunagiste gabariitide ja põhiseintega kui olemasoleva
paratamatusega, tegi panuse uuele ideoloogiale ja arhitektuurile. Millegi tõttu on hoone
küll plaanidel joonistatud kahekorruselisena, vastab aga ilmselgelt tänasele, liites
õueküljele uue kõrge telliskivikorstnaga tsehhiosa.
Heino Välba poolt kavandatud hoone on mõningatele muudatustele vaatamata säilinud
tänaseni. Tegemist on üsna ainulaadse kombinatsiooniga, mille puhul nn.
provintsistalinismi esinduslikkust taotlev suund ja eeskujud, mida kasutati paljude
toonaste väikelinnade ilmestamisel Jõhvist Otepää ja Võrust Sillamäeni kujundavad
ainulaadse sümbioosi toonastest utoopiatest ja elupraktikast. Tehas ei olnud ainult
tehas, vaid ajastu kõnekas monument, proletaarne fantaasia, mille puhaste ja
9

Elumaja, Tartus, Peetri tän. 33 taastamise projekt. Projekti autor Arnold Mattheus. 1945. Tartu
Linnavalitsuse arhiiv.
10
Tartu Metallitööstuse kombinaadi portselani tsehhi, Peetri tn. 33. Tehniline projekt. Projekti autor Heino
Välba. 1949. Tartu Linnavalitsuse arhiiv.
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tasakaalustatult harmooniliste fassaadide taha peitus kogu tootmisprotsessi vaev ja
keraamikaahjude õhkuv kuumus. Fassaadid krohviti ja lubjati valgeks. Interjöörid
puhastati. Ülemäära suureks paisunud ruumide laed toetati betoonpostidele. Vahetati
välja aknad. 1960. aastatel tegi ehitis läbi ühe ulatusliku remondi, mille dokumendiks on
veel täna lööktöölisi kujutav Lepo Mikko stiilis „papjeemassee” tehnikas pannoo III
korrusel. Et raha ei olnud raisata pisteti ruumidele ette mõned vanad võimalik, et juba
ehitamisajast pärinevad tahveluksed. Ehitati uus toolvärk ja plekk-katus. Katuseharjale
rajatud tornile (´a la toonased täitevkomitee hooned) kinnitati punalipp.

2.2

Kirjeldus

Kiviladu ja müürid
Põhihoone: kolme täis- ja keldrikorrusega maja, maakivisoklil, tellisseintega.
Krohvitud. Pööningul säilinud ainulaadne toolvärgi konstruktsioon (1949 – 1950.
aastast).
Juurdeehitus: Kahekorruseline. Ehitatud valgetest silikaattellistest. Krohvitud.
Arhitektuur ja stiil. Valitsev stiil: 1940. aastate kohalikku funktsionalistliku pärimusega
provintsi „stalinism”, hoone rekonstrueerimisel kasutatud ära nii ehitusaegsed mahud
kui vormikude, kasutades Georg Hellati aegseid karniise, risaliite uue dekoratiivse
üldpildi loomisel. Piltlikult öeldes piilub 20. sajandi alguse juugendhistoritsism läbi
hilisema arhitektuuri kontuuride, lisades hoonele salapära ja ajaloo geneetilist väärtust.
Interjöörid: Purustatud. Osa suurte ruumide lagesid on tehase sisseseade tõttu toetatud
valatud (madala ehitusliku kvaliteediga) piilaritele. Säilinud mõned neljaosalise
jaotusega tahveluksed.
Tehniline seisund ja kasutamine: Tehniliselt rahuldav, konstruktsioonid kapitaalsed,
mis tuleneb osaliselt hoone ehitamise aegsetest põhimõtetest, osaliselt aga
tootmishoonele esitatud nõuetest. III korruse vahelagi osaliselt katuse halva hooldamise
tõttu sisse langenud. Hoone kasutamine on õudne, kutsudes ühtaegu esile iroonilise
muige ja pisarad.
Ansambel: Laga ja tühermaa, territooriumile ehitatud silikaatkuurid ja laod on
lagunenud, piirded viltu vajanud, õue katteks olev asfalt mõranenud. Territooriumi
valvavad saksa lambakoerad kergitavad kuklakarvu veelgi.

Lustimä
gi
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3 Muinsuskaitse kontseptsioon
Peetri kirik ja sellele vahetult liituv kogudusemaja on Tartu mõistes sümboolse
väärtusega; kunagine rahvusliku liikumise keskus ja esimese põlve linlase vaimse
harimise kants, on tänaseks nii oma ajaloo kui selle füüsiliste tunnusjoonte kaudu
seotud Nõukogude perioodi ja selle proletaarse sisuga. Hoone dualistlik loomus
muudab paratamatult ambivalentseks ka selle suhtes langetatavad otsustused;
kompromiss kahe ajaloo ja kahe erineva väärtussüsteemi vahel ulatub emotsionaalselt
tasandilt pragmaatikani, millistes tingimustes mineviku ühildamine tulevikuga on
keeruline, aeganõudev, aga tahtmise korral mitte võimatu.
Muinsuskaitse eritingimuste koostamisel on allkirjutanud lähtunud põhiliselt kolmest
kriteeriumist:
-

Kiriku ja koguduse õigus kavandada oma tulevikku ja võtta selleks vastu
vajalikke praktilisi otsustusi
Rahvusvaheline muinsuskaitse - põhimõtted ja seadusandlus, mille raames
omanike tahet on võimalik realiseerida
Koha semiootiline tähendus; kontekst ja Tartu restaureerimise traditsioonid,
mis annavad erinevatele ideoloogiatele nende konkreetse sisu ja vormi.

Ettepanek:
Rekonstrueerida hoone arvestades selle 1908. aastal (arhitekt Georg Hellati poolt
kavandatud) põhikoe ja pärimusega. Hoone mahud säilitada ligilähedaselt 1949. a.
ümber ehituse järgsel kujul, respekteerides sellega hoone ajaloolist narratiivi kui
tervikut kõigis selle üksikasjades ja dokumentaalsetes väärtustes.
Muinsuskaitse eritingimused
- Hoone kui sümboli ja monumendi väärtus avaneb ennekõike Peetri tänavale, mille
ümberehitus tuleb viia läbi restaureerimisprintsiipidel (võttes aluseks 1949. – 1950. aasta
lahenduse). Tänavfassaadi pool on igasugune proportsioonide muutus ja uute avade
avamine välistatud.
- Lähtudes tellija soovist ja hoone rekonstrueerimist võimaldavast finantseerimise
allikatest, tuleb pidada põhjendatuks võtta suurem hoone (koguduse maja) kasutusele
valdavalt eluruumidena, paigutades kogudusele vajalikud ruumid (s. h. suure saali)
õuetiiba. Kuna tegemist on kiriku kui piirkonna vaieldamatu dominandi suhtes
visuaalselt suhteliselt autonoomse keskkonnaga ei välista käesolevate eritingimuste
koostajad ka juurdeehituse katuseräästa tõstmist ca 1 – 1, 5 meetri võrra.
- 1950. aasta ümberehituse järgi kujunenud homogeenne arhitektuurikeel eeldab sarnast
lahendust nii põhihoone kui juurdeehituse osas; valkjatele krohvitud seintele
lisanduvate karniiside ja dekoorielementide esteetika eesmärgiks on tõsta esile ansambli
terviklikkus ja selle tähendus punase telliskivikiriku kõrval. Hoone fassaadid korrastada
restaureerimisprintsiipidel.
- Sisearhitektuuri osas on tingimuseks kapitaalseinte kui ehitise olulise strukturaalse ja
konstruktiivse osa säilitamine. Nõutav on jätta alles ka trepikojad (vastavad hoone
esialgsele kavatisele), restaureerida need 1950. a. vormis koos trepiastmete ja piiretega.
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Remontida aknad. Säilitada olemasolevad tahveluksed, mille eeskujul valmistada kogu
hoones vajaminev komplekt.
- Erilist tähelepanu tuleb pöörata visuaalselt ja konstruktiivselt atraktiivsele
katusekonstruktsioonile (1950. aastast). Paremate eksponeerimistingimuste
saavutamiseks on katuse tsoonis lubatavad ka väikesed päikesevalgust võimaldavad
aknad. Välistatud ei ole pööningule atraktiivse muuseumikeskkonna, omanäolise
palvesaali vms. säärase kavandamine (iseenesestki mõista kooskõlas tuletõrje
eeskirjade ja turvalisusmeetmetega).
- III korrusel „avastatud” lööktöö teemaline papjee – massse pannoo (Lepo Mikko ?)

restaureerida. Leida sellele sobivad eksponeerimistingimused.

Ansambel:
Hoone lähiümbrus korrastada ja organiseerida vastavalt ansambli esteetilistele
väärtustele ja kavandatavale logistilisele skeemile. Arhitektuuriajaloolisest aspektist on
tegemist kolme erineva faktori koosmõjus sündinud keskkonnaga:
- Kirik kui kogu ala vaieldamatu dominant, suurim pilgupüüdja ja väärtus.
- Kogudusehoone (tehas) kui kahe erineva ajastu ideoloogiline sümbol ning
terviklik arhitektuuriteos.
- Kortermajad kvartali läänepoolsel küljel fooni loova faktina.
Ettepanekud:
-

-

Lammutada risuehitused – silikaatkuurid, garaažid, laod, väravavahi putka.
Kõrvaldada vahtrad kiriku põhjaseina äärest, avades seeläbi vaated jumalakojale
ja paremustades hoone säilimistingimusi.
Hoone tänavpoolsele küljele kavandada uus piire võttes eeskujuks Peetri kiriku
telliskivipostidega aia.
Õue pind katta valdavalt kivisillutisega (soovitav munakivi), jättes seejuures
piisavalt õhuruumi ka madalhaljastusele.
Kiriku ja koguduse territooriumi piiritlemiseks on sobiv istuda madal pügatav
hekk.
Ala piiramiseks ja mõtteliseks eraldamiseks ümbritsevast keskkonnast on
soovitav kasutada kloostrikultuuris igavikulistunud võtteid – nooljalt kõrgeid
elupuid, viinapuu sümboolikat, andes nende abil võimaluse suhteliselt kitsal alal
erinevate mõtteliste ja funktsionaalsete tsoonide tekkeks.
Kavandatava planeeringu põhieesmärgiks on tänase kiriku kahe erineva pooluse
– vaimse teejuhi ja sellele paratamatult vajaliku meditatiivse keskkonna ja kiriku
kui institutsionaalse struktuuri käskluseks oleva pragmaatilise poole ühildamine.
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Foto 1. Peetri 33 tänavapoolne fassaad.

Foto 2. Peetri 33 tänavapoolne fassaad.
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Foto 3. Peetri 33 tänavapoolne fassaad.

Foto 4. Peetri 33 läänekülg. Portselanivabriku sissepääs ja värav.
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Foto 5. Vaade hoonele õue poolt.

Foto 6. Interöör. II korruse ruum.

Artes Terrae OÜ 2007

27

Muinsuskaitse eritingimused - Peetri 33, Tartu

Foto 7. Interjöör. I korruse ruum.
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Foto 9. Lagunenud põletusahi tsehhis.

Foto 10. Portselani põletustsehhi sein.
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Foto 11. Interjöör. III korrus.
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Foto 13. Interjöör. Säilitamist väärivad tahveluksed.
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Foto 15. Interjöör. Aknakremoon.

Foto 16. Katuse toolvärk.
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Foto 17. Katuse toolvärk.
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