Tere
Sooviksin esitada ettepaneku riiklikult tähtsa kultuuriehitise nimetamiseks. Olen lõpetanud Tallinna
Tehnikakõrgkooli arhitektuuri eriala, saades parima diplomitöö preemia teemal "Eesti presidentide
memoriaal Pakri poolsaarel". Hetkel omandan arhitektuuri eriala magistrikraadi Tallinna
Tehnikaülikoolis.
Saadan Teile manusena tööd kirjeldavad plakatid ning kirjaliku osa.
Loodan, et töö pakub huvi!
Lugupidamisega
Elina Loit

Elina Loit

EESTI PRESIDENTIDE
MEMORIAAL
PAKRI POOLSAAREL
LÕPUTÖÖ

Tallinn 2019

1

Elina Loit

EESTI PRESIDENTIDE
MEMORIAAL
PAKRI POOLSAAREL
LÕPUTÖÖ

Arhitektuuriinstituut
Rakendusarhitektuuri eriala

Tallinn 2019

2

Mina,
…………………………………………………………………………………………………
tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel kasutatud teiste autorite, sh juhendaja
teostele on viidatud õiguspäraselt.
Kõik isiklikud ja varalised autoriõigused käesoleva lõputöö osas kuuluvad autorile ainuisikuliselt
ning need on kaitstud autoriõiguse seadusega.
Lõputöö autor
…………………………………………………………………………………………………...
/Nimi, allkiri ja allkirjastamise kuupäev/
Üliõpilase kood …………………………
Õpperühm

…………………………

Lõputöö vastab sellele püstitatud kehtivatele nõuetele ja tingimustele.
Juhendajad
…………………………………………………………………………………………………
/Nimi, allkiri ja allkirjastamise kuupäev/
Konsultandid
…………………………………………………………………………………………………
./Nimi, allkiri ja allkirjastamise kuupäev/
Kaitsmisele lubatud „…………“…………………………..20…..a.
Arhitektuuriinstituudi direktor………………………………………...……………...………..
/Nimi ja allkiri/
3

SISUKORD
SISSEJUHATUS……………………………………………………………………………………7
1. TEOREETILINE OSA…………………………………………………………………………..8
1.1. Teema valik ja selle põhjendus…………………………………………………………….8
1.2. Probleemi püstitus ja selle eesmärgid……………………………………………………...8
1.3. Juhtumiuuringute analüüs……………………………………………………………….....9
1.3.1. Eesti Rahva Muuseum, Tartu………………………………………………………..9
1.3.2. Vietnam Veterans Memorial, Washington, United States…………………………12
1.3.3. Tagus Linear Park, Portugal……………………………………………………….15
1.4. Planeeringu arendus…………………………………….……………………….............17
1.4.1. Kontseptsioon……………………………………………………………………...17
1.4.2. Idee arenduskäik…………..……………………………………………………….17
2. TEEMAPLANEERINGU JA HOONESTUSE SELETUSKIRI………………………………19
2.1. Asukoht ja selle ajalooline ülevaade……………………………………………………...19
2.1.1. Pakri tuletorn………………………………………………………………………21
2.1.2. Pakri tuulepark………….…………………………………………………………21
2.1.3. Paldiski linn.………………………………………………………………………22
2.1.4. Loodus……..…...…………………………………………………………………23
2.1.4.1. Pakri poolsaare klindiastang...…..…………………………………………23
2.1.4.2. Pakri juga…...……………………………...………………………………27
4

2.1.4.3. Taimkate ja loomastik…...………………...………………………………28
2.2. Linnaehituslik analüüs…………….……………………………………………………...29
2.2.1.

Olemasoleva olukorra hinnang….……………………………………………….29

2.2.2.

Järeldus..……………………………………………………………..…………...30

2.3. Planeeringu ettepanek……………………………………………………………….…....30
2.3.1.

Ala jaotus…………………….….……………………………………………….30

2.3.2.

Teekond..……………………………………………………………..…………..31

2.3.3.

Muuseum.…………………….….……………………………………………….33

2.3.4.

Kohvik ja vaateplatvorm……………………………………………..…………..33

2.4. Krundijaotuse ettepanek…………………….…………………………………………....33
2.5. Hoonestuse ettepanek…………………….……………………………………………....34
2.5.1.

Muuseum.…………………….….……………………………………………….34

2.5.2.

Kohvik ja vaateplatvorm.………...…………………………………..…………..34

2.6. Liikluskorralduspõhimõtted ja parkimine………………………………………………..35
2.7. Tehnovõrgud……………………………………………………………………………..35
2.8. Haljastus ja heakord………..……………………………………………………………..35
2.9. Tulekaitse………………………………………………………………………………...35
2.10. Keskkonnakaitse………………………………………………………………………...36
2.11. Säästva arengu põhimõtete rakendamine………………………………………………..36
2.12. Tehnilised näitajad………………………………………………………………………36

5

KOKKUVÕTE…………………………………………………………………………………….38
SUMMARY………………………………………………………………………………………..39
VIIDATUD ALLIKAD……………………………………………………………………………40
GRAAFILINE OSA………………………………………………………………………………..43

6

SISSEJUHATUS
Käesolev diplomitöö on koostatud Tallinna Tehnikakõrgkooli Rakendusarhitektuuri eriala
lõpetamiseks.
Antud diplomitöö teemaks on Eesti presidentide memoriaal Pakri poolsaarel, kuhu on koostatud
teemaplaneeringu ja hoonestuse ideelahendus. Lõputööl keskendutakse Eesti presidentide
tutvustamisele ja nende mälestamise jäädvustamisele, et ka tulevased põlved saaksid tutvuda nende
tööga ning mõista presidentide olulisust ja rolli Eesti ühiskonnas. Peaksime hoolima rohkem oma
riigist ja riigipeadest ning väärtustama seda, mis meil on. Tänapäeva Eesti ühiskonnas puudub koht,
kus inimesed saaksid külastada, meenutada ning mälestada kodumaa presidente. Seetõttu
pakutakse välja Eesti presidentide memoriaal teemaplaneeringu ja hoonestuse ideelahendus.
Lõputöö käsitleb teoreetilist ning praktilist osa. Teoreetilises osas on analüüsitud teemat
põhjalikumalt, hõlmates probleeme ja eesmärke. Teemaplaneeringu praktilises osas käsitletakse
asukoha ajaloolist ülevaadet, analüüsitakse olemasolevat olukorda ning tehakse järeldusi. Lisaks
pakutakse välja autoripoolne planeeringu ja hoonestuse lahendus.
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1.

TEOREETILINE OSA JA PROTSESS

1.1

Teema valik ja selle põhjendus

Antud diplomitöös keskendutakse Eesti presidentide tutvustamisele, väärtustamisele ja
mälestamise jäädvustamisele tänapäeva ühiskonnas. Eesti rahvas peaks tundma ja hindama rohkem
riigi presidente ning nendega seotud tähtsamaid sündmusi.
Eesti rahval on ainulaadne võimalus kohtuda aastas korra presidendiga. Nimelt toimub Eesti
Vabariigi aastapäev 24.veebruaril, sest sel päeval kuulutati välja 1918.aastal Eesti Vabariik.
Tallinnas avaldati "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele", milles kuulutati välja sõltumatu ja
demokraatlik Eesti. [1]
Lõputöö asub Pakri poolsaarel, kuhu sobib teemaplaneeringu lahendus ideaalselt. Tegemist on ühe
looduskauneima piirkonnaga Eestis, kus on ülev merevaade, efektne paekivist klindijärsak ning
lisaks teisi vaatamisväärsusi. Tänaseks päevaks on olemas kõlbulikud elamistingimused elanikele,
kuid paraku elab Pakri poolsaarel ning Paldiski linnas väga vähe inimesi. Samuti on turistide
külastus madal. Seetõttu luuakse keskkond, mis aitaks kaasa poolsaare kultuurile, tuues juurde uusi
elanikke ning turiste.

1.2

Probleemi püstitus ja selle eesmärgid

Projekti eesmärgiks on Pakri poolsaare kultuuriloo täiendamine ja sidumine eestlaste maailmaga,
luues uue rahvussümboli. Lisaks soov suurendada Pakri poolsaare tuntust, mis tooks juurde
rohkem külastajaid nii Eestist kui mujalt maailmast.
Ala paikneb Pakri poolsaarel, mis asub Pakri lahe ja Lahepere lahe vahel [2]. Pakri poolsaar on
looduslikult ilus koht, kus on Eesti kõrgeim tuletorn, juga ning lõik väga efektset balti klinti. Balti
klint on järsak, mis paikneb Põhja-Eestis ning mis seostub Eesti rahvussümbolitega [3].
Tähtsal kohal planeeritaval alal on teekond, mis kulgeb mööda pikka olemasolevat metsasihti idast
läände. Teekond algab 1808.aasta sündmusega, mil toimus Paldiski mereblokaad, kus Inglise ja
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Rootsi laevastikud piirasid Paldiski lahes sadamasse surutud Venemaa Balti laevastiku eskaadrit
[4]. Liikudes teekonnal edasi, saab tutvuda järgnevate aastate sündmustega, mis on Eesti riigi jaoks
väga tähtsal kohal. Näiteks Eesti Vabariigi väljakuulutamine, vabadussõda ja Eesti kroon. Lisaks
on võimalik teekonnal tutvuda Eesti presidentide elulugude ja sündmustega. Teekonna keskel asub
planeeritud Eesti presidentide muuseum, kus saab tutvuda riigi presidentidega, vaadata galerii
saale ning viibida konverentsi saalis toimuvatel üritustel. Teekonna lõpus on kohvik koos
vaateplatvormiga, mis ulatub paekivi järsaku nõlvast välja.
Lõputöö planeeringut koostades on inspiratsiooni saadud kohalikust paekivist mida on kasutatud
jalakäijate kergliiklusteedel, kus paekivi pinnas kaevatakse välja ning jäetakse looduslikul kujul
alles. Kalju äärsetes kohtades piiratakse tee klaasist piirdega. Kuna Pakri poolsaar on looduslikult
väga ilus, siis kasutatakse töös põhilise läbiva materjalina pruuni puitu, kus hooned ja teekond
sulanduksid keskkonnaga.
Pakri poolsaar ei saa lõplikku käsitlust, vaid lahendus antakse osale sellest. Olemasolev metsamaa
jääb alles, kuhu on võimalik laiendada memoriaali kulgemist aastakümnete pärast.

1.3

Juhtumiuuringute analüüs

1.3.1

Eesti Rahva Muuseum, Tartu

Eesti Rahva Muuseum (edaspidi ERM) on etnoloogilise suunaga kultuuriloomuuseum, mille
eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, võttes arvesse ajalist,
ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust. Muuseum keskendub nii Eesti kultuurile, kui ka soome-ugri
väikerahvastele. [5]
Muuseum asutati 1909.aastal Tartus, mis pühendati meie suurima vanavarakoguja Jakob Hurda
mälestusele, et säilitada tema pärand. Asutajad nägid tegevuskava kõikehõlmavana, et uut asutust
oleks võinud kutsuda ka Eesti Muuseumiks. [5]
1.oktoobril 2016.aastal avas oma uksed Eesti Rahva Muuseum, mis asub Raadil. Muuseumi
kutsutakse „oma koduks“, mis täidab endas mitut ülesannet. Esiteks kaitseb kodu ja hoiab inimesi
koos. Teisalt on ERM avatud ja kaasav õpi- ja kultuurikeskkond, kus pakutakse harivat ja põnevat
tegevust kõigile. Muuseum loob sideme noorema ja vanema leibkonna vahel. Hoone on justkui
pikk teekond ühest avaramast otsast kitsamasse ossa, sümboliseerides ajarännakut tänasest
mälestusterohkest perioodist kuni kiviajani, mil meie teadmised iseenda minevikust on kesised. [6]
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Foto 1. Eesti Rahva Muuseum, 2017. Autor: T.Grihin
2005.aastal kuulutati välja rahvusvaheline arhitektuurikonkurss uue peahoone rajamiseks.
Järgmisel aastal valiti konkursi võitjaks töö nimega „Memory Field“ („Mälestuste väli“)
arhitektuuribüroolt SARL d` Architecture Dorell Ghotmeh Tane (edaspidi DGT). Töö
arhitektideks olid Lina Ghotmeh Liibanonist, Itaalia päritolu Dan Dorell ja jaapanlane Tsuyoshi
Tane. [7]

Foto 2. DGT esialgne nägemus muuseumihoone sekkumisest Raadi maastikku (autori pilt
raamatust) [8]
Komisjon tutvustas DGT võidutööd kui hoonet, mida võib vaadelda kontseptuaalse kunstiteosena.
Hoone annab muuseumile kosmopoliitset hõngu. Võistlusala piiresse jäävat kunagist lennurada
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võib selle mahajäetuses ja kasutamatuses vaadata kui dramaatilist ruumi. Et ruum mõjuks
jõulisemalt, tehakse projektis ettepanek ruumi pikendada uue lennurajaga samale teljele jääva pika
muuseumihoonega. [9]

Foto 3. Eesti Rahva Muuseumi detailplaneering (autori pilt raamatust) [8]
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Foto 4. Eesti Rahva Muuseum seest. Autor: Fund ehitus[10]
Eesti Rahva Muuseumi kontseptsiooniks on pikk teekond kitsamast otsast avaramasse hõlmates
mälestusterohket perioodi. Muuseumihoone on osa teest, mille projekteerimise käigus on
arvestatud olemasolevast keskkonnast. Nii Eesti Rahva Muuseumi kui ka autori poolt pakutavas
teemaplaneeringu ja hoonestuse ideelahenduses on tajuda ideelt samu jooni, kus hoone on saanud
alguse olemasolevast teekonnast.
1.3.2

Vietnam Veterans Memorial, Washington, United States

Vietnami veteranide mälestusmärk asub Washingtonis, mis valmis 13.novembril 1982.aastal.
Mälestusmärk hõlmab enda alla 8094 m2. Memoriaali püstitamiseks korraldati Washingtonis
mälestusmärgi disainikonkurss, mille võitis Maya Lin. [11]
Memoriaaliga mälestatakse Vietnami sõjas võidelnud USA relvajõudude teenistusliikmeid, kes
said surma või jäid teadmata kadunuks. [12]
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Foto 5. Vietnami Veteranide mälestusmärgi idee, Maya Lin [11]

Foto 6. Vaade Vietnami veteranide mälestusmärgile ja Washingtoni monumendile. WorldStrides
Mälestusmärki külastab aastas rohkem kui kolm miljonit külastajat, mis teeb temast ühe tuntuima
vaatamisväärsuse Washingtonis. Rahvusliku mälestusmärgina on see kantud riiklikesse ajalooliste
paikade registrisse. [12]
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Foto 7. Aerofoto Vietnami mälestusmärgist. Autor: T.Adams
Memoriaali seinad koosnevad kahest mustast graniit seinast, mis on poleeritud niivõrd kõrgele
viimistlustasemele, et pakuvad peegelduvat vaadet. Peegeldusest võib samaaegselt näha ennast ja
graveeritud nimesid, mis on mõeldud mineviku ja kohaloleku sümboolseks toomiseks. Kõrgeim
sein on 3,1 meetri kõrgune, mis hakkab langema jõudes 20 sentimeetrini. Igas seinas on kokku 72
paneeli. Üks sein on suunaga Washingtoni monumendi poole, teine aga Lincoln Memoriumi poole.
Sümboolselt kirjeldatakse mälestusmärki kui haava, mis on suletud ja tervendav. [12]
1982.aastal oli müürile kirjutatud ligi 57 939 nime, kuid aastatega on see arv tõusnud. 2018.aasta
maist oli nimede arv juba 58 220. Memoriaali seinal ei ole täielik nimekiri, kuna mõned nimed
jäeti välja perekondade soovil. [12]
Mälestusmärgi seinad on tekitanud palju ettenägematuid probleeme. Nimelt 1984.aastal avastati
graniidis pragusid tänu millele eemaldati kaks seina uuringuteks. Seinad pandi tagasi, kuid
2011.aasta Virginia maavärina tagajärjel purunesid need taaski, kokku kaheksa graniidipaneeli.
[12]
Vietnami veteranide mälestusmärgi kujundus oli väga vastuoluline. Nimelt selle ebatavaline disain
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ja must värv tekitas palju kriitikat. Üksikud riigiametnikud väljendasid rahulolematust, kutsudes
seina „mustaks häbiks“. Presidendi Ronald Reagani siseminister James Watt keeldus monumendi
ehitusloa andmisest tänu avalikkuse hirmule disaini pärast. Aasta pärast hakkas kriitika vaibuma
ning objekt muutus pühakojaks. [12]

Foto 8. Vietnami Veteranide Memoriaal. Autor: Sartle
Memoriaali idee seisneb kahes pikas graniitseinas, mis moodustavad lihtsa V-disaini, pakkudes
lähedastel võimalust lahkunutega koosviibida. Mälestusmärk sarnaneb minu kontseptsiooniga,
kus olen loonud samuti pika teekonna, pakkudes inimestele mälestusi kui ka uut informatsiooni
seinte näol.
1.3.3

Tagus Linear Park, Portugal

Tagus Linear Park asub Portugalis. 2013.aastal valminud park hõlmab enda all 15 000 m2 pinda.
Projekti autoriteks on L.Ribeiro, T.Barao ja C.Viana. [13]
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Joonis 1. Jalakäijate tee lõiked. Autor: J.Morgado
Elanikele antakse esmakordselt võimalus olla jõe ääres ning veeta vaba aega, mida varasemalt
piirati suurte tööstuslike hoonetega. Eesmärk oli ümber kujundada linnaruum, mis jälgiks loodust
ja kultuuri. Park ühendab kahte erinevat tüüpi avalikku ruumi. Esimene on multifunktsionaalne
piirkond, mida kutsutakse „kalurite rannaks“. Teine piirkond asub jõe ääres, kus paiknevad kuue
kilomeetri pikkused jalakäijate rajad. [14]

Foto 9. Jalakäijate rada. Autor: J.Morgado [13]
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Taimestik koosneb peamiselt kohalikest liikides, mis on istutatud rühmadesse tekitades mustrid.
Valdav kasvupinnas on liivane, tänu millele peab arvestama taimede kasvutingimustega. Tihedalt
istutatud taimed on kaitstud puitpostide ja võrguga, et kaitsta neid varajase arengu ajal. [13]
Tegemist on piirkonna iseloomu jälgiva mitme kilomeetri pikkuse jalakäijate rajaga. Antud projekt
on hea näide sellest, kuidas külastajatele pakutakse looduse ja jõe lähedust. Diplomitöö
teemaplaneeringu

üheks eesmärgiks on samuti pakkuda inimestele kohaliku

looduse

vaatamisväärsusi, luues kergliiklustee võimalikult klindiastangu äärde.

1.4.

Planeeringu arendus

1.4.1. Kontseptsioon
Lõputöö valmimisel lähtuti olemasolevast keskkonnast ning ideest. Idee sai alguse olemasolevast
metsasihist, mis kulgeb idast läände. Seetõttu planeeriti pikk teekond mis kulgeb samuti idast
läände, sidudes Pakri poolsaared omavahel. Teekonda võib nimetada ka ajateljeks, kuhu on
planeeritud Eesti presidentide ja riigi tähtsamad sündmused. Planeeringuala keskel teeb teekond
katkemise, kus saab alguse tänapäev. Tänapäev algab muuseumi hoonega, mis on justkui teekonna
alla peidetud. Lääne poolt tõusev klaasist hoone sai oma kuju idee arenduse käigus. Teekond
lõppeb vaateplatvormiga, mis ulatub üle paekivi järsaku ning mille all on klaasist kohvik. Kohvik
ja vaateplatvorm pakuvad imelist vaadet merele ning paekivi iseloomule. Lisaks on alale
planeeritud paekivist kergliiklustee ja kaks vaateplatvormi, mis paiknevad klindiastangu ääres,
pakkudes vaadet merele ja loodusele.
1.4.2. Idee arenduskäik
Esimese etapina seotakse olemasoleva metsasihi abil kaks poolsaare külge omavahel, kaasates
tuletorni. Järgnevalt jaotatakse teemaplaneeringu alale kohviku, muuseumi, galerii, skulptuuri ja
teemaväljakute funktsioonid. Teise etapina jäetakse metsasihist kulgev teekond alles, kuid enne
tuletorni teeb sirge joon katkemise. Katkemise punktis asub planeeritav muuseum. Liikudes sirge
joonena muuseumist edasi, lõppeb teekond kohviku ja vaateplatvormiga, mis kulgeb üle paekivi
serva.
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Joonis 2. Idee arenduskäik telje näol. Vasak poolsel pildil kulgeb telg läbi metsasihi ning teeb
katkemise tuletorni juures ja suundub otse läände. Parem poolsel pildil on edasiarendus, kus telg
kulgeb endiselt läbi metsasihi ning teeb murrangulise katkemise ilma, et oleks tuletorniga seotud.
Ringid tähistavad uute hoonete eeldatavat asukohta. Alad märgistatud roosaga (autori joonis)

Joonis 3. Variant 1 ja variant 2 asendiplaaniline lahendus planeeritavast alast (autori joonis)
Järgnevalt arendati teist etappi edasi, tehes erinevaid variante. Joonisel 3 on kaks varianti, mis
kulgevad täieliku sirgjoonena äärest ääreni, kuid muuseumi hoone asukoht on erinev. Lisaks on
autor käsitlenud olemasolevat vaatetorni erineva vaatenurga alt.
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2. TEEMAPLANEERINGU JA HOONESTUSE SELETUSKIRI
2.1.

Asukoht ja selle ajalooline ülevaade

Projektis käsitletav Pakri poolsaar asub Harjumaal, mida piiravad Paldiski ja Lahepere laht.
Poolsaar lõppeb Pakri neemega [15]. Pakri asetseb vana klindiastangu peal, mis asub Põhja-Eesti
klindi Tallinna alalõigul. Poolsaare pikkus on 12km, laius kuni 6 km ning pindala ligikaudu 40m2.
[16]

Joonis 4. Asukoht ja vaadeldav ala roosaga (autori joonis)
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Joonis 5. Asukoht ja vaadeldav ala roosaga (autori joonis)
Pakri poolsaare suurim vaatamisväärsus on pankrannik, mis on ligikaudu 12m pikk. Lisaks uhkele
vaatamisväärsusele kohtab Pakri tuletorni, tuulikuid ning juga. Poolsaarel võib märgata viite juga,
mille nõlval ja jalamil avanevad allikad. Mandril kohtab rohkelt rändrahne ning kivikülve.
Poolsaarel kasvab arvukalt kaitstavaid taimeliike, mistõttu on ala osaliselt looduskaitse all. [15]

Foto 10. Pakri poolsaar. Autor: Jüri, 2009
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2.1.1. Pakri tuletorn
Peeter I käsul rajati 1724.aastal esimene 15 meetri kõrgune Pakri tuletorn rootsiaegse tuulepaagi
asemele. 1808.aastal kõrgendati tuletorni 20 jala võrra. Paraku hakkas aastatega pangaserv
murenema ning tuletorni seisund muutus ohtlikuks. Uus torn, mis on kasutusel tänapäevani, ehitati
1889.aastal klindi servast eemale. Uut torni peetakse Eesti ranniku kõrgeimaks, mille pikkus
jalamilt ulatub 52 meetrini. Vanast tuletornist jäeti alles ainult esimene korrus, mida kasutatakse
laoks. [16]

Foto 11. Pakri vana ja uus tuletorn. Autor: J.Vali, 13.08.2007

2.1.2. Pakri tuulepark
2004.aastal valmis Pakri tuulepark, mis hakkas täisvõimsusel tööle 2005.aastal. Tuulikuid on
kokku kaheksa, mille koguvõimsus on 18,4 MW. Kõrgus ulatub 80 meetrini ning läbimõõt on 90
meetrit. Üks tuulik kaalub ligikaudu 349 tonni. Kavandatav eluiga on 20 aastat. [17]

21

Foto 12. Pakri tuulepark. Autor: K.Kalda, 2017

2.1.3. Paldiski linn
Pakri poolsaarest lõuna pool asub Paldiski linn, hõlmates Pakri poolsaare ja Pakri saared. Linna
asutajaks oli 1718.aastal tsaar Peeter I [18]. Paldiski on linn Harjumaal, mille pindala on 101,8
km2. Rahvaarv on aastatega tunduvalt vähenenud. 2001.aastal oli Eesti statistika andmetel rahvaarv
4560 [19]. 2017.aastal oli Paldiskis elanikke 3681 [20]. Alguse sai mõõn 1994.aastal, mil Vene
sõjaväelased lahkusid linnast. [21]
Paldiski on Eesti looderannikul soodsaim transpordisõlm. Sadama jäävabadus teevad temast kiire
laevaühenduse Rootsi ja Läänemere lääneosa sadamatega, pakkudes häid tingimusi linna
majandusele. Esimesed jäljed tekkisid Pakri poolsaarel Leetse ja Pakre külas, mis pärinevad
rauaajast. Toona elasid poolsaarel eestlaste ja rootslaste asurkonnad. Rootslased hõivasid Pakri
saared ning Laokülast Kersalu külani olevad alad. Rootslaste saabumist Pakri lahe äärde pole
teada, kuid arvatakse et see juhtus 13.sajandil, mil nad valvasid Soome lahel mereteid ja
kindlustasid laevandust. Seetõttu valisid nad elukohaks Pakri poolsaare, mis oli rootslaste
meresõiduteel oluline peatumiskoht. [22]
Aastatel 1788-1790 Rootsi-Vene sõjas vallutasid rootslased Paldiski linna. Toona oli elanikke
linnas 209, neist peamiselt 43 eesti päritolust pärisorja. Järgneva saja aasta jooksul rahvastikuarv
linnas mitmekordistus. Tugevalt mõjutas seda 1870.aastal avatud raudteeühendus. Eesti Vabariigi
sünniga algas Paldiski linna õitseng, kus elavnes äritegevus, kalatööstus, 1921.aastal avatud
vabasadam ning 1922.aastal Harjumaa Paldiski Ühisreaalgümnaasium. [22]
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Seni oli linn kandnud nime Baltiisk, kuid 1933.aastal kutsuti linna Paldiskiks. Linnavolikogu
otsustas 1939.aastal panna linna nimeks Lahe, kuid see ei õnnestunud baaside lepingu tõttu, mille
kohaselt läksid Pakri poolsaar ja saared Nõukogude sõjaväebaasi alla. 1994.aastal lahkusid
võõrväed poolsaarelt ning tänu sellele moodustati Pakri poolsaare ja Pakri saarte territoorium Keila
linna Paldiski linnaosaks. Kahe aastapärast oli Paldiski iseseisev omavalitsusüksus. Tänaseks on
linn kujunenud Peetri kindluse ja Lõunasadama vahelisele alale. [22]

2.1.4. Loodus
2.1.4.1.

Pakri poolsaare klindiastang

Pakri poolsaare territooriumil on üks tähelepanuväärseim loodusmonument, milleks on kuni 20
kilomeetri ulatuses olev ääristav klindiastang. Astang on üks osa Ölandi saarelt kuni Laadoga
järveni ulatuvast kuni 1200 kilomeetri pikkusest Balti klindist. Eestis paiknevat klindilõiku
tuntakse kui Põhja-Eesti paekallast. Klindiastangu ehk järsaku kõrgus suureneb kagust loodesse
koos kihtide kallakusega. Järsak on aste pankrandlas, mis on kujunenud pikaajalise lainetuse
kulutava tegevuse tõttu. Poolsaarel on kokku viis panka: Paldiski, Uuga, Pakerordi ehk Pakri,
Leetse ja Lahepere. Kõige tuntumad neist on poolsaare loodeossa jäävad Uuga ja Pakri pank. [22],
[23], [24]
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Joonis 6. Geoloogilised läbilõiked Pakri poolsaare pankrannikul [15]
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Joonis 7. Pakri poolsaare ja Väike-Pakri panga geoloogiline kondiläbilõige [15]

Foto 13. Põhja-Eesti paekallas Pakri neemel. Vaade alt. Autor: J.Nõlvak [25]
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Pakri poolsaare põhjatipus paiknevale Pakri panga murrutusjärsakule on iseloomulikud aeg-ajalt
toimuvad varingud. Viimane ulatuslik varisemine toimus 2008.aastal, kui ulatuslikule panga
jalamile varises suur osa panga ülemise osa moodustavad kiviblokid. Varing oli niivõrd suur, et
panga servalähedale rajatud 1860.aasta tuletorni vundamendi alla tekkis tühimik, mis muutis
vaatamisväärsuse varisemisohtlikuks. [23]

Foto 14. Pakri neeme varing. Autor: J.Nõlvak [25]
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Joonis 8. Skeemidel on näidatud, kuidas pangajärsakut kaitsev lainemurdja töötab. A – tormilainete
tegevusele alluva murrutusjärsaku jalamile on kujunenud aktiivne murrutuskulbas, mis tänu
varisemisele kuhjub jalamile murrutusmaterjali. B – pangajärsaku jalamist kindlale kaugusele
rajatud lainemurdja deformeerib tormilaineid ja seetõttu algab laine deformeerumine lainemurdja
kohal, mistõttu jõuavad järsaku jalamile väiksemad lained. Järgnevalt kuhjab lainemurdja
varjulisele küljele setendeid. C – pikema aja jooksul tõhusa lainemurdja tõttu pangajärsak kaitstud.
Selle ette on kujunenud järsaku jalamilt kaitsev kuhjekeha ja lainemurdja maapoolsele küljele selle
tegevust võimendav kuhjekeha. [23]

2.1.4.2.

Pakri juga

Pakri poolsaare tipus asub Pakri juga. Vesi langeb süvendatud oja suudmest 5,5-5,8 meetrini ja sealt
edasi kümmekond meetrit mööda rusukallet merre. Joa toitumisala on väike ja kivine, mistõttu suvel
on joad kuivad ja looduses märkamatud. Kevadel ja sügisel on vett palju ning juga hakkab elama.
Talvel pakub vaatamisväärsus omamoodi etteastet, kus juga on muutunud valgeks jääkoseks. [15]
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2.1.4.3.

Taimkate ja loomastik

Pool sajandit olid sealsed maad Nõukogude Liidu sõjaväe kasutuses, mis hävitas külad, hooned ning
maastikupildist kadusid põllumaad. Pakri maastikukaitseala asub Põhja-Eesti lavamaa loodeosas,
mille maastiku põhjustavad aluspõhja pinnamood ja õhuke pinnakate. [15]
Enne inimtegevuse algust olid taimkattes levinud lootammikud ja salukuusikud, mis hävitati. Aastate
vältel muutus taimkate karjatamise ja heinaniitmise tagajärjel avatumaks. Tekkisid puisniidud ja
looniidud. Tänaseks

kasvavad alal enamasti looniidud. Pakri poolsaare paekalda lähedal

domineerivad kuivad looniidud, kus leidub näiteks lambaaruheina ja harilikku koldrohtu. [15]

Joonis 9. Pakri poolsaare taimkate aastatel 1938-1939. 1-looniit; 2-puisniit; 3-põld; 4-lehtmets; 5männimets [25]
Poolsaare metsad on enamasti liigniisked ja loduilmelised. Kohati esineb soostunud alasid.
Kõrgematel aladel esineb salu- ja loometsa. Puudest võib kohata pärna, halli leppa ja hanepaju. [15]
Pakri poolsaarel on väga liigirikas linnustik. Kõige väärtuslikum linnuliik on krüüsel, kes saabuvad
poolsaarele mai alguses ning lahkuvad septembris. Lisaks krüüslile ümbritsevad neeme tippu
kormoranid, ristpardid ja paljud teised veelinnud. [15]
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2.2.

Linnaehituslik analüüs

2.2.1. Olemasoleva olukorra hinnang ja piiravad tegurid
Pakri poolsaar on pindalalt 40 km2. Suurem hulk pindalast on hõivatud loodusele. Elanikke on
teemaplaneeringu alal väga vähe, leidub vaid mõni üksik elamu. Suurt rolli selles mängib poolsaare
keskel olev maastikukaitseala ning klindijärsaku ääres olevad kalda piirangud, kuhu ei ole
võimalik uusi elamurajoone rajada. Olemasolevad elumajad ja vaatamisväärsused asuvad
peamiselt paenõlva lähistel.

Joonis 10. Pakri poolsaare piirangud ja tingmärgid. Maa-amet
Pakri poolsaarel asub tänaseni toimiv Eesti kõrgeim tuletorn, mis meelitab külastama turiste ning
elanikke. Märkimisväärne on paekivist klindijärsak, mida võib mõnes servas väga hästi näha.
Külastades ida poolset külge kohtab Pakri juga, mis puhkeb õide kevadel ja sügisel.
Alale on tekkinud inimeste poolt sissetallatud rajad, mis viivad paeservalt maastikukaitsealale, et
avastada sealset loodust. Pakri pinnas on valdavalt tasandikuline, sest tegemist on liustiku
kulutusalaga, mis aastate vältel on muutunud merelainete tallermaaks. [15]
Poolsaarele on tekkinud inimeste algatusel palju parkimiskohti, kuna puuduvad olemasolevad
parklad. Parku hävitab selline teguviis loodust, mistõttu on alale planeeritud uued parkimiskohad.
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2.2.2. Järeldus
Pakri poolsaar on üks Eesti looduskauneimaid piirkondi, mis kutsub külastama ning uudistama.
Paraku pole linn mõelnud, kuidas võiks poolsaart praktilisemaks ja populaarsemaks muuta.
Seetõttu pakub autor välja lahenduse, mis elavdab poolsaart, sidudes kaldad omavahel. Planeering
pakub meelelahutust ja samal ajal uusi teadmisi Eesti presidentide ning tähtsamate sündmuste
kohta.

2.3.

Planeeringu ettepanek

2.3.1. Ala jaotus
Vaadeldava ala suurus on 10,2 ha. Teemaplaneeringus on mõeldud eelkõige jalakäijatele, tekitades
juurde olemasolevast paekivist kergliiklusteid, mis asuvad poolsaare ääre aladel. Lisaks soov
siduda kahte poolsaart omavahel ühe pika teega, mis kulgeb mööda olemasolevat metsasihti idast
läände. Idas algab teekond vaateplatvormiga. Liikudes edasi järgneb muuseumihoone ning tee
lõppeb taaskord vaateplatvormiga, mille all on kohvik. Ala poolitab justkui sirge joon, mis lõikab
poolsaare pooleks.

Joonis 11. Asendiplaan planeeritavast alast (autori joonis)
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2.3.2. Teekond
Lõputöö läbivaks ideeks on luua pikk teekond, mis on saanud inspiratsiooni olemasolevast
metsasihist. Teekond seob omavahel kaks Pakri poolsaart. Liikudes teekonnal, saab tutvuda Eesti
presidentide ja asukoha ajalooga. Tee ise on pikk, kuid iga sündmuse ja aasta juures toimuvad
katkemised, mis suunduvad sirgest teest eemale. Teekonda võib pidada justkui ajateljeks, mis saab
alguse 1808.aastal toimunud Paldiski mereblokaadiga [4]. Liikudes teljel edasi, muutub ka ajastu
lähemale tänapäevale. Sirge teekond lõppeb tänapäeva Eesti presidendiga, kelleks on Kersti
Kaljulaid [26]. Järgnevalt toimub teel katkemine, mis võtab suuna sirgest sihist lõuna poole ning
suundub vaateplatvormi näol üle paeserva.

Joonis 12. Ajatelje sündmuste loend (autori joonis)
Ajatelje sündmuste loend:
1. 1808 – Paldiski mereblokaad
2. 24.veebruar, 1918 – Eesti Vabariigi väljakuulutamine
3. 28.november, 1918 – 3.jaanuar, 1920 – Vabadussõda
4. 2.veebruar, 1920 – Tartu rahuleping
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5. 24.aprill, 1938 – 21.juuni, 1940 – president Konstantin Päts
6. 1976 – Lennart Meri raamat „Hõbevalge“
7. 1988 – 1993 – Rahvarinne
8. 23.august, 1989 – Balti kett
9. 20.august, 1991 – Iseseisvuse taastamise väljakuulutamine
10. 6.oktoober, 1992 – 8.oktoober, 2001 – president Lennart Meri
11. 1992 – Uus põhiseadus + Eesti kroon
12. 8.oktoober, 2001 – 9.oktoober, 2006 – president Arnold Rüütel
13. 9.oktoober, 2006 – 10.oktoober, 2016 – president Toomas Hendrik Ilves
14. 10.oktoober, 2016 - … - president Kersti Kaljulaid

sirge

murdumine tuletornist mööda

murdumine tuletorni juures

murdumine sik-sakina

Joonis 13. Ajatelje kujunemine (autori joonis)
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2.3.3. Muuseum
Planeeritav muuseum asub pika teekonna keskel, mis on peidetud justkui olemasoleva tee alla ning
on osa ajateljest. Muuseumi katus, mis on samuti inimeste üks teekonna osa, on kaldu. Hoone ise
on ümbritsetud klaasiga, mida katavad kahes fassaadi seinas puitribad.
2.3.4. Kohvik ja vaateplatvorm
Olles Pakri poolsaarel pole kaugelt kohviku hoonet näha, kuid liikudes vaateplatvormile saab
aimu, et kohvik asub katuseterrassi all. Vaateplatvorm on osa kohvikust, kuhu on planeeritud eraldi
istumiskohad ning sissepääs. Peasissepääs asub kohvikul maa all, kuhu pääseb mööda pikka
pandust. Sissepääsule eelneb tunnel, kuhu on riputatud ajaloolise infoga stendid. Pika tunneli lõpus
on suur klaasist uks, mis tähistab justkui teekonna lõpmatust.

2.4.

Krundijaotuse ettepanek

Olemasolevat ala läbib sirge joon, mis justkui poolitab Pakri poolsaart, hõlmates osaliselt nelja
krunti. Ajatelg paikneb kahel looduskaitsealaga krundil ja osaliselt eramaa krundil. Muuseum ning
kohvik paiknevad Paldiski valla kruntidel.

Joonis 14. Pakri poolsaare katastriüksused. Maa-amet
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2.5.

Hoonestuse ettepanek

Teemaplaneeringu alale on kavandatud muuseum ja kohvik, mis on ainukesed uued
hoonekompleksid alal. Lisaks täiendab hooneid pikk ja sirge puidust jalakäijate tee, mis tuleneb
olemasolevast sirgest metsasihist. Olemasolevatest majadest likvideeritakse üks vana hoone, mis
asub planeeritud teekonnal. Ülejäänud hoonestus säilitatakse.
2.5.1. Muuseum
Muuseumi kontseptsioon seisneb selles, et hoonet ei ole. Nimelt on hoone peidetud
teemaplaneeringut läbiva jalakäijate tee alla. Hoone maht on lääne poolt tõusev andes aimu, et
teekond on osa muuseumist. Muuseumi kaldkatusel saavad inimesed nautida vaadet, puhata ning
liikuda teekonnal edasi.
Klaasiga ümbritsetud hoone hõlmab endas kahte korrust. Esimesel korrusel asub suur ootesaal ning
galerii ala. Lisaks infolaud, töötajate ruumid, garderoob, lift, külastajate tualetid ja tehnoruum.
Kõige suurema pinna moodustavad kaks näituste saali, mis on ühendatud laoruumiga.
Teisel korrusel asub suur konverentsisaal koos evakuatsiooni väljapääsu ja laoruumiga. Lisaks on
planeeritud avar kohvikuala koos söögisaali ja tualettidega. Olemas on kohvikule vajaminev köök,
nõudepesu, lao ja töötajate riietusruumid. Samuti on teisel korrusel trepihall, kus inimesed saavad
puhata ja mõtteid jagada.
2.5.2. Kohvik ja vaateplatvorm
Veetes põneva ja pika päeva Pakri poolsaarel, on alale planeeritud kohvik, mis on ühenduses pika
teekonnaga. Saabudes poolsaarele pole esialgu hoonet näha, ent liikudes kohvikul olevale
vaateplatvormile saab aimu, et tegemist on platvormi all oleva hoonega, mis ulatub klindiastangu
nõlvast välja.
Tegemist on klaasist hoonega, mis pakub inimestele kohvikus olles ainulaadset merevaadet ja
paekivi järsaku ilu. Kohvikusse on planeeritud ooteala, lett ja suur saal. Lisaks garderoob ja
tualetid. Personalile on olemas riietusruum, vannituba, köök, nõudepesu ja laoruumid.
Peasissepääs asub kohvikul maa all, kuhu pääseb planeeritud puidust teekonnalt. Lisaks on
planeeritud kohvikule vaateplatvorm, kus on olemas ka teine sissepääs kohvikusse.
Vaateplatvormil saab istuda ning nautida suurepärast vaadet.
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2.6.

Liikluskorralduspõhimõtted ja parkimine

Ala on peaaegu täielikult kergliiklejate kasutada. Pakri neeme tippu autoga ei pääse. Sellejaoks on
planeeritud vajalikud parklad, et jalgsi edasi kõndida. Soov on vältida liigset autode liiklust terve
poolsaare ulatuses, tänu millele tekitatakse juurde kergliiklustee, mis kulgeb mööda Pakri
poolsaare äärt.
Muuseumi peasissepääs asub lääne pool, mis on mõeldud külastajatele. Teenindava personali
sõidukid pääsevad muuseumi hoonesse lõuna poolselt küljelt. Kohviku peasissepääs külastajatele
ning personalile on kavandatud maa alt ida poolt suunduva pandusega.
Kohviku parkimine on lahendatud vaadeldava ala lõuna osas. Parkimiskohti on 44, millest 38 on
planeeritud sõiduautodele, 4 bussidele ning 2 invaparkimiskohad. Muuseumi parkimine on
planeeritud samuti lõuna osas, kus on kokku 70 parkimiskohta, millest 2 on invaparkimiskohad.
Lisaks on lahendatud muuseumi juures teenindava transpordi ümber pööramise jaoks murukivi
plats. [27]
Olemasoleva Pakri tuletorni juurde on kavandatud 8 parkimiskohta sõiduautodele. Pakri poolsare
idapoolsel küljel on kokku 40 parkimiskohta, millest 2 invaparkimiskohta ja 2 busside. Ülekäigud
ja kergliiklusteed on lahendatud loogiliselt ja vastavalt sissepääsudele ning vajadustele.

2.7.

Tehnovõrgud

Sidetrassid, kanalisatsioon, veetorustik ja maakaablid on võimalik ühendada olemasolevate
trassidega. Edasiste tööde käiguks tuleb kaasata vastava ala spetsialist.

2.8.

Haljastus ja heakord

Suur osa alast on olemasolev kõrghaljastus. Säilitatakse olemasoleva koha isikupära, kuid rajatakse
ka uusi piirkonda rikastavaid haljasalasid väiksemate põõsaste ja puude abil. Ehituse käigus
rikutud murupind tuleb taastada. Prügi ja jäätmete hoiuks paigaldatakse prügikonteinerid.

2.9.

Tulekaitse

Hoonete tuleohutus tagatakse tulepüsivusklassi, kasutusviisi ja otstarbe järgi. Planeeringule
planeeritavad ehitised peavad jälgima hoonetele esitatud tuleohutusnõudeid. Samuti on oluline
metsa- ja muu taimestikuga kaetud ala tuleohutus. [28]
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Hoone minimaalne tuleohutuskuja peab olema vähemalt 8 meetrit, mis on nõuetekohaselt tagatud.
[28]
Hoonetes peavad olema tagatud evakuatsiooniteed. Muuseum ja kohvik peavad olema jaotatud
erinevateks tuletõkkesektsioonideks, et vältida tule ja suitsu levikut. [28]
Paldiski Päästekomando asub Paldiskis, aadressil Sadama 39 [29]. Planeeringu järgi on tagatud
hoonete juurde päästeauto ligipääs.

2.10. Keskkonnakaitse
Viimase 50 aasta jooksul on Pakri poolsaare keskkond oluliselt saastatud endise Nõukogude Liidu
sõjaväeosade tegevuse tagajärjel. Käesoleval ajal on valdavalt tegemist jääkreostusega ja pealinna
kommunaalobjektidega, mida pole seni suudetud täielikult korrastada. [25]
Tekkivate jäätmete kogumiseks on ette nähtud prügikonteinerid. Teemaplaneeringu alal peab
olema tagatud loodusliku keskkonna säilitamine ja kaitsmine. Kaitsta Eesti riigi kultuuripärandit
ning vara. [30]
Vaadeldaval alal paikneb Pakri maastikukaitseala, kus projekteerimise käigus säilitatakse metsaala
võimalikult palju [31].

2.11. Säästva arengu põhimõtete rakendamine
Jätkusuutliku ehk säästva arengu all peetakse silmas arengut, kus inimeste elukvaliteet paraneb
kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega [32]. Planeeritaval alal peab olema tagatud,
et loodusvarad ei saa kannatada inimtegevuse tagajärjel.
Säästva arengu meetodiga peab kaitsma ja kasutama ookeane, meresid ja mere eluressursse
säästvalt. Kaitsma ja taastama maismaa ökosüsteeme, majandama säästvalt metsi, pöörama ümber
pinnase halvenemise ja bioloogilise mitmekesisuse hävinemise. [33]

2.12. Tehnilised näitajad
Ala pindala: 10,2 ha
Hoonestusala pindala: 2250 m2
Haljastuse pindala: 2,2 ha
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Kohviku maksimaalne kõrgus: 6,5 m
Muuseumi maksimaalne kõrgus: 19,5 m
Kohviku brutopindala: 502,3 m2
Muuseumi brutopindala: 1696,4 m2
Vaateplatvormide pindala: 981,5 m2 (3 vaateplatvormi)
Parkimiskohtade arv: autodele 162 kohta, nendest kuus invaparkimiskohta ja viis kohta bussidele.
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KOKKUVÕTE
Diplomitöö teemaks on Eesti presidentide memoriaal Pakri poolsaarel, kuhu on koostatud
teemaplaneeringu ja hoonestuse ideelahendus. Töö käigus keskendutakse Eesti presidentide
tutvustamisele ja nende mälestamise jäädvustamisele, et ka tulevased põlved saaksid tutvuda nende
tööga ning mõista presidentide olulisust ja rolli Eesti ühiskonnas.
Projekti eesmärgiks on Pakri poolsaare kultuuriloo täiendamine ja sidumine eestlaste maailmaga,
luues uue rahvussümboli. Lisaks soov suurendada Pakri poolsaare tuntust, mis tooks juurde
rohkem külastajaid nii Eestist kui mujalt maailmast.
Tähtsal kohal planeeritaval alal on teekond, mis kulgeb mööda pikka olemasolevat metsasihti idast
läände, ühendades Pakri poolsaared omavahel. Teekonnal ehk ajateljel saab tutvuda presidentide
elulugudega ning tähtsamate Eesti sündmustega. Ajatelg lõppeb tänapäevaga, millele järgneb
murrang. Murrangu juures paikneb Eesti presidentide muuseum, mis asub projekteeritava teekonna
all. Hoone on justkui osa teekonnast, mis on peidetud. Muuseumis saab tutvuda riigi
presidentidega, vaadata galerii saale ning viibida konverentsi saalis toimuvatel üritustel. Liikudes
teekonnal edasi, jõuab teisele poole Pakri poolsaart, kus asub klaasist kohvik koos
vaateplatvormiga. Klindijärsakust väljaulatuv hoone pakub imelist vaadet merele ning paekivi
klindile.
Lõputöö koostamise käigus on inspiratsiooni saadud kohalikust paekivist, mida kasutatakse
kergliiklusteedel, andes juurde koha iseloomu. Poolsaare põhja, ida ja läänepoolses tipus on loodud
väljaulatuvad vaateplatvormid, et külastajad saaksid veelgi lähemale kohalikule klindiastangule.
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SUMMARY
The subject of this work is the memorial for the presidents of Estonia at Pakri peninsula. The
memorial is an innovative housing idea which focuses on introducing and commemorating the work
and importance of the presidents of the republic of Estonia.
The main goal of this project is to enrich the cultural value of Pakri peninsula and bind it to the
national heritage of Estonia by creating a new national symbol. The additional goal is to increase
the notoriety of Pakri peninsula so it would get more visitors from Estonia and beyond.
An important element of this project is the planned road from east to west that will connect both
sides of the Pakri peninsula. On this road you can learn about the biographies of the Estonian
presidents and also some of the most important events in the Estonian history. At the end of this road
you'll find a passage that takes you underground to the museum of the presidents of Estonia. The
museum is in a way part of the road as it's located underneath it. In the museum you can learn more
about the presidents of Estonia, look at an amazing gallery and attend the events in the conference
hall. Continuing your walk on the road you will reach the other side of the Pakri peninsula where
you'll find a glass cafe with an observation platform. The observation platform on the edge of the
slate rock cliff offers an amazing view of the sea and the slate rock cliff.
Additional inspiration for creating this graduation project has come from the slate rock used for
building local roads that gives the Pakri peninsula it's character. The north, east and west parts of
the Peninsula will all have their own protruding observation platforms so the visitors can even closer
to the local slate rock cliff.
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