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On teada-tuntud ütlus: Aeg ei muuda mälestusi halliks, aeg muudab mälestused 

kalliks.   

Kindlasti see nii ongi. Takistamaks mälestuste halliks muutumist ja tagamaks nende 

kalliks jäämist, on mõistlik mälestusi talletada, kokku koondada ja edasi anda. 

Käesolev raamatuke on kokku pandud ühe maja 110-ks sünnipäevaks. Raamatu 

keskmes on kahest majast koosnev majavaldus ja selle saatus läbi erinevate 

riigikordade.   

Maja ilma inimesteta ei ole võimalik ette kujutada, seega on lisaks majavalduse 

käekäigule meenutatud inimesi, kes läbi selle 110 aasta on valdusega seotud olnud. 

Tegemist ei ole kindlasti mingi sügavalt ajaloolise kirjatükiga, pigem olen püüdnud 

koondada arhiividest saadaolevaid dokumentaalseid mälestuskilde ja siduda neid 

emotsionaalset laadi mälestustega. Loodan, et tulemus aitab vältida mälestuste 

halliks muutumist tulevikuski. 

Härjapea 1 ja Heina 11 majad ehitas Juhan Kuusing (22.11.1862 – 22.04.1924) 

– Helve Uukkivi1 isapoolne vanaisa.  

 

Kõrvalepõige: Härjapea tänav on tänav Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas 

Pelgulinna asumis. Tänav algab Heina tänavalt ja lõppeb Sõle tänaval. Härjapea 

tänav on ligikaudu 630 meetri pikkune. Härjapea tänav sai nime 1881. aastal. Tänav 

rajati maa-ala tükeldamisel ning sai nime heinamaadel kasvava härjapea ehk ristiku 

järgi. Tänava saksakeelne nimi oli Kleestrasse ja venekeelne Клеверная улица.  

                                                        
1 Juhani teisest abielust sündis 7 last, saatuse (sõda, õnnetused jms) tahtel on vaid ühel neist 

(Valentin) järeltulijad  
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Ristik (Trifolium L.) on liblikõieliste sugukonda kuuluv taimeperekond. Ristiku 

rahvapärane nimetus on härjapea.2  

Juhan sündis oma vanemate, Peeter ja Kadri Kuusing, vanema pojana Padise vallas 

Ilmasoo külas. Hiljem sündis talle ka vend Hans. Geni.com  andmetel on Juhanil 

olnud veel vend Jakob ja õde Lena3  

Mingil põhjusel jätsid vanemad Juhani (vanema pojana) talust ilma ja 

pärandasid selle teisele pojale Hansule.  

Aino Planki mälestustest4:  Poeg Juhan jäeti pärimisõigusest talule ilma ja oli selle 

pärast väga vihane, võttis püssi ja paugutas sellega. Talu sai vend Hans ( vallavanem 

). Hiljem läks Juhan Krimmi raha teenima. Tagasi tulles sai ta hüüdnimeks „ siberi 

nirk“ , sest ta oli väikest kasvu, aga väga tugev. Töötas sadamas. 100 kg kaaluva 

suhkrukoti võttis vabalt selga ja viis vajalikku kohta.  

Veel saab Aino märkmetest teada: Juhanil oli Tallinnas suur nurgapealne krunt 

Rohu, Härjapea ja Heina tänavatega piirneval alal. Härjapea Rohu tänava äärne 

maja sai valmis 1911. aastal. Väike  ühekorruseline maja, mis asus Härjapea ja 

Heina tänava nurgal aga põles samal aastal õnnetuse tagajärjel maha. Heina 

tänaval maha põlenud maja asemel ehitas Juhan uue üürimaja, mis sai valmis 

1916.aastal. Maja ehitades  kukkus ta tellingult ja põrutas maksa ja sai maksa vähi, 

millesse ta hiljem suri.  

Seega saab Härjapea 1 valmimise dateerida aastasse 1911, Heina 11 tänasel kujul 

(sisu palju muutunud) valmis 1916.  

Teisi sõnu on need majad vanemad kui Eesti riik 😊 . Elanud üle 5 riigikorda 

ja elavad momendil kuuendas. Kahjuks ei suutnud arhiividest leida Venemaa 

Keisririigi aegseid dokumente maa eraldamise/müümise/vms kohta. Samuti 

puudub majade kohta erinev ehitamisega seotud informatsioon. Esimesed 

dokumendid arhiivides on juba Eesti Vabariigi ajast ja siis ka mitte päris 

algusest, pigem lõpule lähemal ajal. 

Kõrvalepõige: Obrokikrunt ehk kruntrent on väljakasvanud Rooma õigusest. 

Germaani õigus on mõistet sisustanud ja toonud sisse ülem- ja alamomaniku 

mõisted. Sellega anti õigus kasutada maad omaniku õigustes isikul, kes tegelikult 

maa omanik pole. Kruntrent oli Eesti linnades tähtajatu pärandatav 

maakasutusõigus koos õigusega omada kinnisasjal hoonet. Kruntrendi eest tasuti 

ülemomanikule tasu. Kruntrenti võis võõrandada, kuid eelisostuõigus oli 

                                                        
2 Vikipedia  
3 https://www.geni.com/people/Juhan- 

Kusing/6000000033657309660?through=6000000010608652351#/tab/source   
4 Originaalmärkmed esitatud raamatu lisas  

https://et.wikipedia.org/wiki/Liblik%C3%B5ielised
https://et.wikipedia.org/wiki/Liblik%C3%B5ielised
https://et.wikipedia.org/wiki/Liblik%C3%B5ielised
https://www.geni.com/people/Juhan-Kusing/6000000033657309660?through=6000000010608652351#/tab/source
https://www.geni.com/people/Juhan-Kusing/6000000033657309660?through=6000000010608652351#/tab/source
https://www.geni.com/people/Juhan-Kusing/6000000033657309660?through=6000000010608652351#/tab/source
https://www.geni.com/people/Juhan-Kusing/6000000033657309660?through=6000000010608652351#/tab/source
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maaomanikul. Baltimaades, sh Eestis reguleeris alates 1865 aastast kruntrendi 

temaatikat Balti eraseadus (BES), mille Aleksander II allkirjastas 12.11.1864 ja mis 

kehtis kuni 31.12.1940. Selles reguleeriti obrokiõigus, mis andis rentnikule 

laialdased õigused obrokikrundi kasutamise osas ilma omaniku sekkumiseta. Ainuke 

piirang – ei tohtinud kahjustada kinnisasja, st vähendada kinnistu väärtust. Teha võis 

kõike, mis tõstis kinnisasja väärtust. Kruntrent oli pärandatav. 29.12.1993 jõustus 

Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus 

(EKOKS), mille alusel endised kruntrentnikud või nende pärijad said oma vara 

tagasi koos maaga.5 

Näide krundilehest aastast 1937 

 

                                                        
5 2010, T. Rennu magistritööst http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15060/rennu_triinu.pdf  

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15060/rennu_triinu.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15060/rennu_triinu.pdf
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Majad ehitanud Juhanist on Aino märkmetes veel kirjas: Juhan Kuusingu 

esimene abikaasa oli Liisa Rent, kellega tal oli kolm last. Liisa suri 28. aastaselt 

kopsupõletikku. Juhanil oli teenija Helene- Marie Lents, kes neid lapsi hooldas. 

Helene oli siis 14. aastane ja ta elas Juhani pere ja nende lastega ühes majas. 

Helenele väga meeldisid need lapsed ning ta käis nendega mängimas. Tal oli väga 

kahju, et need lapsed olid ilma emata jäänud. Ta oli nõus abielluma Juhan 

Kuusinguga. Lisaks  kolmele lapsele sündisid Juhanil ja Helenel veel seitse last: 

Herbert, Herta- Rosalie, Erika, Richard, Valentin (Valdi), Senta- Felicia, ja Harri- 

Gunnar. 

 

Vasakult: Luise-Lovisa (teine laps Juhani esimesest abielust, kokku oli 3 last) 17a, 

Valentin Vilhelm 3a, Herbert 6a ja Herta-Rosalie 9a. 
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Vasakult: Herta-Rosalie, Aino, Senta-Felicia, ema Helene, Harry-Gunnar, Evy, 

Valentin Vilhelm, Martha Elwine6 

Majade saatustega on hilisemalt seotud kaks last – Herta-Rosalie ja Valentin. 

Nende kohta saab Arvo Uukkivi (Valentini tütre abikaasa) märkmetest lugeda:  

Herta abiellus August Plankiga ja neil oli kaks tütart Evy ja Aino, kelledel lapsi ei 

olnud. August töötas raudteel vedurijuhi, oli tubli töömees, mängis hästi akordioni. 

Kahjuks suurim viga oli armastus alkoholi vastu, mille tõttu abielu jooksis karile. 

Elasid koos ainult kümme aastat.  

Valentin abiellus Martha Leemets-aga. Nendele sündis 26. juulil 1936. aastal tütar, 

kes sai nimeks Helve. Valentini pere elas  Juhan Kuusingu majas aadressil Härjapea 

tänav nr. 17. 

Valentin ja Martha ostsid AS Wolta tehased 01.06. 1936. krundi endile elumaja 

ehitamiseks. Maja sai valmis 1939. aastal ja asus aadressil Kungla tn. 31. 

Kõrvalepõige: Härjapea 1 majas asus kauplus, mida pidasid Valentin ja Martha. 

Selle kauplusega teeniti tütar Helve meenutuste kohaselt  Kungla 31 ehitamiseks 

                                                        
6 Poisid sai mõlemad surma sõjas (üks saksa pool ja teine vene poolel), Sental järeltulijaid polnud, 

Ainol ja Evyl järeltulijaid polnud. Juhan ja Helene Kuusingu veri liikus edasi läbi Helve, keda sellel pildil 

veel pole, aga kohekohe juba on tulemas.  
7 Tollane korter on tänase Raineri korteri osa.  
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vahendid. Nõukogude ajal kohtumenetluses (vt raamatu lisadest) Martha ei räägi 

kauplusest sõnagi ja selgitab, et maja aitas ehitada lotovõit 😊 ning nemad ise olid 

lihttöölised. Kohus näis seda kõike ka uskuvat.  

 

Härjapea 1 ja Heina 11 majaomaniku poeg Valentin Vilhelm Kuusing koos abikaasa 

Martha Elwine Kuusinguga. Helve Uukkivi vanemad.   
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Majade röövimine 1940. 

Majavaldus natsionaliseeriti 8  Majade Natsionaliseerimise Komisjoni otsusega 

27.märtsil 1941.  

Maa natsionaliseeriti juba varem Riigivolikogu 23.07.1940 a deklaratsiooniga  

 

                                                        
8 Riigistamine ehk natsionaliseerimine on protsess, mille läbi riik omandab eraomanikele kuuluva vara. 

Põhjendus – kõik kuulub rahvale.  
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Eriti ülbe 

suhtumine – 

võtsime su 

maja ära, aga 

seni kuni 

vormistame 

oled kõige 

eest vastutav 

ikka! 
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Heina 11 

teabelehe 

koostaja oli 

vist loll või 

purjus. 

Nimelt on 

majast 

saanud äkki 

kivist 

maja??? 
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Natsionaliseerimise dokumentide hulgas oli paar sirgeldust, mis tõestavad 54 aastat 

hiljem linnaametnike valetamist ja väljapressimist. Üks neist allkirjata, teisel 

määratud järelevaataja R.Ernesaks) allkirjaga  
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Milles küsimus? Mõlema 

plaani peal selgelt näha, et 

natsionaliseeritud kinnistul 

asuvad kuurid. 54 aastat 

hiljem nõudis juba meie 

taastatud vabariigi 

ametnik nende kuuride 

väljaostu, sest need olevat 

ehitatud hiljem ja ei 

kuuluvat tagastatava vara 

hulka (vt vara üleandmise 

akti 1995) 
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Mis tore demokraatia – komisjoni otsuse peale võid kaevata selle komisjoni enda 

kaudu 😊 ehk röövi ohver saab esitada protesti kurjategija (röövija) peale samale 

kurjategijale (röövlile) endale. Tulemus oleks päris huvitav.  
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Kõrvalepõige. Kogu seda „riigistamist“ iseloomustab hästi Helvi Jürissoni 9 

luuletus „Mägra maja“, mille laulis tuntuks Joel Friedrich Steinfeldt.10  

 

 

                                                        
9 Peeter Volkonski ema  
10  Luuletus ilmus 1970 oktoobrikuises Pioneeris. Luuletust tõlgendati protestina Nõukogude 

okupatsiooni aegse massilise sisserände vastu Eestisse Nõukogude Liidu aladelt, eriti Venemaalt. Sellist 

tõlgendust toetas luuletuse juures olnud Asta Venderi joonistus, millel kujutati mäkra Eesti rahvariiete 

moodi rõivas ja kährikuid sinelimoodi riietes. Samas võib seda vaadelda ka natsionaliseerimise 

kontekstis. Siin on asi veel hullem – kährikuteks olid eestlastest kommunistide sabarakud, kes mõnuga 

oma rahvuskaaslaste verd imesid. Ajakirja tiraaž korjati müügilt kokku, kuid tellijateni ajakiri siiski 

jõudis. 1987. aastal esitas Joel Steinfeldt esmakordselt  

Helvi Jürissoni luuletuse sõnadega laulu "Mägra maja", mille meloodiaks on Johnny Cashi laul "The Man 
in Black". 2007. aastal ilmus samanimeline Helvi Jürissoni luulekogu, mis sisaldab alltekstidega luuletusi 

loomadest.  
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Härjapea 1 ja Heina 11 vaadeldi ühe majavaldusena.  

Nõukogude perioodist on arhiivides säilinud majavaldusest (Heina 11/Härjapea 

1/Rohu tn 28 vaadeldi ühena) plaane ja lõikeid, mis annavad hoonete sisust ülevaate, 

mis kajastab esialgset muutmata kujul. Tegelikku olukorda enne tagastamist nad 

siiski edasi ei anna. Nõukogude perioodil on mitmed korterid kokku ehitatud, neist 

osa on plaanidel kajastatud, teised mitte.  
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Järgmiselt hoonete plaanid ja lõiked 25.08.1955 kuni 18.11.1991 seisuga (näha 

ka muudatused, nt korterite kokku ehitamine)  

Heina 11 
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Härjapea 1 

 

 

Helve mäletamise 

kohaselt on maja keldris 

isegi kanu kasvatatud. 

Ühes keldrikorteris elas 

nõuka ajal mõnda aega ka 

pisike neegripoiss koos 

emaga. Ema oli 

tumedanahkse poisi 

muretsenud Moskvas 

toimunud 

üliõpilasmängudelt.  

Poisil nimeks Frank. 

Hiljem said korteri I 

korrusele. Frank on mõni 

aasta tagasi lapsepõlve 

korterit vaatamaski 

käinud. 

Franki 

esimene 

kodu 
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Härjapea 1 hoovimaja  
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Majavalduse tagastamine pärast Eesti taasiseseisvumist.  

Kinnistute moodustamine. 

1. Majad tagastati11 kaasomandisse Mart(h)a Võtingule (maja ehitanud Juhani 

poja abikaasa) ja Herta Plank´ile (Juhani tütar) 10.04.1995; 

 
 

 

 

                                                        
11 Võimaluseks oli ka rahalise kompensatsiooni võtmine. Selle suurus Heina maja näitel oli 50000 krooni, 

mis oli väga nigel ja ei läinud kaubaks. Härjapea maja puhul isegi ei kaalutud kompensatsiooni, nõuti 

kohe tagasi. Võib eeldada, et suurusjärk oleks sama olnud 
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Hoonete tagastamise korraldus. 
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Herta (91a) koos tütardega 1990 aastal 

 

1990 Helve, Martha, Aino ja Evy – tagastamise otsuseni veidi vähem kui 5 aastat   
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Herta 94a sünnipäev, aasta oli siis 1993. Kohal ka Martha. 

  

Herta 96a sünnipäev, 17.02.1995 komisjon oli tagastamise otsuse juba teinud, 

pisut vähem kui 2 kuud veel ja vara tagastatakse ametlikult. 
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Kõik oleks nagu OK, samas vaadates eelpool toodud dokumentide välja andmise 

kuupäevi (02.01.1995 ja 10.04.1995) ja teades Martha Võtingu surma daatumit 

(01.01.1994), siis võib tekkida küsimusi küll. Tekibki tavalisel normaalsel inimesel, 

mitte ametnikul, juristil ega seaduste kirjutajatel ja/või tõlgendajatel. Komisjoni 

otsuse nr 4603 punkt 4 puudutab just seda teemat – omandireformi õigustatud subjekt 

on juba aasta jagu meie planeedilt eemal olnud ja seega võiks tema nime menetluses 

asendada pärija omaga. Aga vot ei saa! Ja põhjus ongi lihtne. Helve, kelle 

(bioloogiliseks) isaks oli Valentin, oli juriidilises mõttes vahetanud isa. Ta oli 

lapsendatud ja uueks isaks oli Albert Kolk. Ilmselt oli tollel ajal turvalisem olla 

nõukogude sõjaveterani tütar kui saksa armeesse värvatud ja lahingus elu andnud 

sõduri tütar12. Lapsendamine jättis Helve Valentin Kuusingu pärijate hulgast välja. 

Küll sai ta olla pärijaks oma emale Martale (kellest läbi kolmanda abielu oli saanud 

Võting). Keeruline? Peab tunnistama, et on küll. 

 
 

Arvo Uukkivi märkmetest:   

Kuidas Helve sai uue perekonna 

nime. Sõda lõppes 1945.a. Isa 

teadaolevalt oli langenud kuskil 

Pihkva all lahingus (lennukipommi 

tabamus). Uus kohalik võim seda 

ametlikult ei soovinud tunnistada. 

Ema Marthat kahtlustas uus võim, 

et ta varjab isa asukohta ja jälitas 

ema, kutsuti meelevaldsetel aegadel 

ülekuulamistele.  

Ähvardati.  

Ema Martha abiellus 30.10 1948. a.  

Albert Kolk-ga.  Helve lapsendati 

07.02. 1952.a. ja sai nimeks Helve 

Kolk Alberti tütar. 

 

Martha ja Albert Kolk  

Tundub, et saatus soovis siiski, et Valentini osa tagastatavast varast läheks tema 

järglastele. Memm (Martha) oli tagastamise dokumentide menetluse ajal juba eakas 

ja ei suutnud pikkades, omandireformiga tegelevate ametnike juurde viivates 

                                                        
12 Minu ema päris isa Valentin värvati 1944 märtsis saksa armeesse ja päris kohe ka hukkus Pihkva 

kandis, olles 38 aastat vana. Kedagi ei huvitanud, kuidas värbamine käis ja kaua sõdida jõudsid.  
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järjekordades seista. Samas pidi just tema tagastamise avaldustele taotlejana allkirja 

andma. Tänuga saab meenutada üht inimlikku ametnikku, kes andis allkirja vajava 

paberi Helvega koju kaasa ja vajalik allkiri sai antud. Tänapäeval ei tuleks selline 

usaldus (isik vaja ju tuvastada) isegi mitte jutuks, samas on tänapäeval jällegi 

digiallkiri (tegelikult ka siin keegi ei kontrolli allkirja andja isikut13). Igal juhul sai 

dokumendid menetlusse ja tagastati majavaldus kahele subjektile, kellest üks oli juba 

surnud.  

Kõrvalepõige: Lahkunule tagastamise juhtumeid oli tollel ajal rohkemgi 

ning sellest ilmutati selgitav artikkelgi ajalehes  

 

Mis oleks võinud juhtuda kui Martha allkirja saadud poleks? Siis oleks ainsaks 

õigustatud subjektiks Herta-Rosalie Plank. Tema lahkumise korral (ilma 

testamendita) tema tütred Aino ja Evy. Kuivõrd kummalgi lapsi ei olnud ja Aino 

polnud ka abielus, siis ilma mingite testamentideta oleks majad kõige halvema 

stsenaariumi kohaselt võinud ka Kuusingute järglaste käest minna nt Evy mehe Reinu 

sugulastele (tema vennapojale). See oleks meie poolt vaadatuna olnud küll kõige 

mustem stsenaarium, aga kindlasti mitte ilmvõimatu. Usun, et tädi Herta oleks 

õigluse majja seadnud ja vennatütar Helve poleks oma osata jäänud. Aga teoreetilisi 

ja vähem teoreetilisi võimalusi oli olemas mitmeid, sh oleks kaarte seganud näiteks 

                                                        
13 See on olnud üheks vaidluse osaks nt e-valimiste puhul. Sul on vaja arvutit ja ID kaarti koos koodidega. 

Kes arvuti nuppe vajutab, see pole ei kontrollitav ega allkirja ootajale oluline  
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puudutatute siit ilmast lahkumise järjekord. Musta stsenaariumi helehall variant 

Heina maja pärimise puhul käivituski - ¼ majast läkski Reinu vennapojale, keda 

õnneks see rohkelt raha nõudva pärandi omanikuks saamine väga ei huvitanud ja 

kellelt Arvo osaluse välja ostis. 

Alternatiivsed ja Valentini ning Martha järglastele ebameeldivad võimalused ei 

käivitunud ja 10.04.1995 tagastati majavaldus linnavalitsuse korraldusega ja 

19.07.1995 anti vara (õigemini see, mis sellest järel) üle aktiga.  

 

! 

Päriselus 

väljapressimine 

kuuride 

müümise näol 

ei õnnestunud 
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Kui tutvuda järgneva tehnilise ülevaatuse aktiga, siis saab sisu eelnevas aktis 

toodud iseloomustusele „elamud tunnistatud väheelamiskõlblikeks, 

varisemisohtlikeks ja sanitaar-tehnilistele nõuetele mittevastavaiks“  
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Üleandmise dokumentide saatmisel oli kenasti juures kaaskiri. Kui teda iseseisvalt 

lugeda, võib öelda, et naiivne ja oskamatu ametniku poolt loodud mõttetu paber. Kui 

teada üleantava vara seisu, mis kirjeldatud aktides, saab kaaskiri sootuks teise mõtte. 

See on mõnitav ja usun, et selliselt väljenduv nõunik tänapäeval enam ametis ei 

Teise poole allkirja aktile ei tulnud. 

Samas vara üleandmise aktis nr 226 

on märge ka käesolevale tehnilisele 

aktile. Seega aktsepteeriti olukorda, 

kuid ilmselt ei allkirjastatud 

põhjusel, et keegi võib esitada 

mingeid nõudmisi. 
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jätkaks. Arvo kirjavahetusest Kanada sugulastega (kaasomanikud) saab ka teada 

põhjuse miks ametnik ülbitseb. Nimelt nõudis omanike esindaja (Arvo Uukkivi) 

üleandmise dokumentidega koos allkirjastada eespool avaldatud tehnilise ülevaatuse 

akti. Linnaosa esindajad seda ei teinud, küll aga lülitasid selle akti lisasse selgitusega, 

et vastuvõtja soovil. Seega on ametniku ülbus otseselt seotud omanike esindaja 

nõudlikkusega. Seda enam on ametnik ületanud igasuguse viisakuse piirid. Peaks vist 

ikka suutma mõista, et on igati põhjendatud vara seisukord fikseerida. 

Natsionaliseeriti heas korras hooned, mis lagunesid riigi (vahet pole millise) käes. 

Kui ülbitseks natsionaliseeriva riigi (ENSV) esindaja, siis võiks sellest kibestumisest 

veel aru saada, aga taas vaba Eesti ametnik nii käituda ei tohi. Mitte kellegagi, eriti 

nendega, kellele ja kelle varale on suurt kahju põhjustatud. 

  



39  

  

Kõrvalepõige: Majad olid seega nii jubedas seisus, et isegi „väheelamiskõlblik“ oli 

tugevalt üle paisutatud. Vähemalt tänases mõistes. Need hooned olid nii halvad, et 
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kõlbasid hästi ETV telelavastuse „Trimalhio pidu“ 14  filmimiseks. Nii teeniti 

tagastatud hoonetega 500 krooni  

 

                                                        
14 Betty Alveri “Viletsuse komöödia” ainetel. Kes või mis on Trimalhio, Millega loos tegu ja kas lugu läks 

korda? Neile küsimustele saab vastuse näiteks Erik Linnumägi arvustusest 

https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit  

https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
https://kultuur.postimees.ee/2470357/valge-hiire-pidu-reisisiht-detroit
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Lavastuses osales teiste hulgas majaomaniku järeltulija Ivo Uukkivi 
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Kaasomandi lõpetamine ja eraldi kinnistute moodustamine võttis aega 

01.12.1998. kuni 17.01.2000. Härjapea 1 omanikuks sai Helve Uukkivi (Martha 

ja Valentin Kuusingu tütar). Heina 11 omanikuks sai Herta Plank, pärast tema 

surma pärisid tütred Aino Plank ja Evy Reinoja. Ametlikult vormistati 

09.10.2000 Heina 11 omanikeks Aino Plank ¾ osalusega ja Evy Reinoja ¼ 

osalusega.  
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Sõlmitud lepingu alusel sai edasi minna kaasomandi lõpetamisega ja eraldi 

kinnistute moodustamisega.  
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Ja Heina 11 kohta samad dokumendid 
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55  

Aino ja Evy surma järel toimunud pärandi menetluse käigus (Aino pärija Arvo 

Uukkivi ja Evy pärijad tema abikaasa sugulased Eestis) saab lõpuks Heina 11 

omanikuks Arvo Uukkivi. 

  

  

Heina 11 pärijad Evy Reinoja ja Aino Plank  
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Majade haldamine pärast tagastamist.  

„Omanik olla on uhke ja hää“ (Arvo ja Helve 21.11.1995)  

Tagastamisest alates on poolte kokkuleppel majade haldamise korraldamisega 

tegelenud Arvo Uukkivi.  Seega juba üle 25 aasta. 1998 a läks Arvo pensionile ja 

vormistas end FIE-ks, kelle tegevuseks oligi majade haldamine. Kaasa on aidanud 

teisedki. Algusest peale panustas rahaliselt (ka nt katuse materjaliga Heina majale) 

Evy mees Rein. Raivo on aidanud erinevate tööde tegemisel. Viimastel aastatel juba 

nagu põhikohaga tööl 😊. Erinevuseks tavalise töökohaga on see, et töötasuks on 

enamalt jaolt rahulolu kui miski saab valmis nii nagu plaanitud😊😊. Palju on 

panustanud oma ehitaja kogemusele toetudes Raido. Rainer osales oma korteri 

remondis. 

Lisaks eelnimetatutele on olnud veel üks tubli töömees, keda ei saa/ei tohi 

nimetamata jätta. Meheks väike Vilu nagu teda kutsuti. Paberite järgi Evard Villo. 

Kõrvalepõige: Vilu lugu oli kurb pärast seda kui Jüri Riigimajand tagastamiste15 ja 

erastamiste16 käigus järsult 3 korda väiksemaks jäi ning paljud töötajad kaotasid töö. 

Nende hulgas ka Vilu. Esialgu töötas ta Raivo juures Kivi talus, aga sealgi sai töö 

otsa. Pärast Härjapea ja Heina majade tagastamist juhtus nii, et Vilu läks sinna appi 

ja jäi sisuliselt oma surmani. Tegu oli ühe paraja fruktiga, kes vahel alkoholiga 

liialdas ja siis mootorratta või autoga sõita armastas ning selle tõttu ka alalõpmata 

pahandustesse sattus. Kui oli kaine, siis andis visamat töömeest leida. 

 

Väike Vilu. 

                                                        
15  Maade tagastamine õigusjärglastele võttis põllumajandusettevõttelt terve Assaku osakonna. 

Tallinnaga piirnev, millest on tänaseks saanud populaarne elamispiirkond + ettevõtlusalad – Peetri, Rae 

küla ja Järveküla  
16 Erastamisega läks Vaskjala osakond. Erastas/ärastas = „Käpa pani peale“ Harju ATK esimees  Arnold 

Põldmäe koos sovhoosi esikommunisti ja – traktoristi (erastamise ajal osakonna juhataja) Endel 
Albiniga. 
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Tagastamise järgselt oli tegu ühe majavaldusega ehk kaasomandiga (hiljem kahe 

eraldi seisva kinnistuga),  seega oli vaja tegevusplaane koostada, aruandeid esitada, 

et teine pool oleks kursis ja ka panustaks nn „väheelamiskõlbulike“ majade 

muutmiseks elamiskõlblikeks 17 . Järgnevatest kirjakoopiatest on võimalik saada 

ülevaade, kuidas maju püüti elamiskõlbulikeks kõpitseda ning milliseid takistusi 

ületada tuli. 

Esmalt sõlmiti ühise tegutsemise leping. Eks seda kõike oli vaja ka põhjusel, et osa 

asjalistest elas Kanadas ning seega oli oluline kõiges selgelt kokku leppida. 

  

                                                        
17 Siinkohal tasuks lugeda üle ees pool avaldatud tehnilise olukorra akt, millest näha, et tegemist sellel 

teel oli küllaga 😊 
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01.september 1995 läks teele kiri. 
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21.11.95 läks teele selline kiri 
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16.aprill 1996 lähetati teele järgmine kiri 

 

Kohtuuksi 

tuli 

kulutada 
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02. detsember 1996 valmis järgmine ülevaade 
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25. juulil 1997 stiilinäide 
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Ja viimaks veel 03. mail 1998 
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Herta 

Plank suri 

23.12.1998  

Tema vanus 

oli siis 99 

aastat ja 

10 kuud 
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Probleeme on lisaks väga halvas korras majadele ka seltskonnas, kes majas 

elavad. Osad seaduslikult, osad mitte nii väga. Teised elanikud peavad taluma 

pidutsemisi, lõhkumisi, kaablipõletamisi. Kannatuse katkemisel pöördutakse 

majaomaniku, aga ka linnaosa poole. Järgnevalt üks sellekohane näide.  
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Pidulistest tuli 

ka pilti teha 

(1997) 
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Ega juhtmeid ju viitsi 

kuskil kaugel põletada! 

Ikka kohe puust maja 

kõrval. 

Aknad laudadega kinni 

löödud - tavaline 90-ndate 

alguse Pelgulinnas. 

Vundamendid on ilma 

hoolduseta olnud 

natsionaliseerimisest 

alates 
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Lisaks oli 90-ndatel täiesti tavaline katuse pakkumine18. Selle kohtagi 

on säilinud avaldus linnaosa valitsusele (ilmselt ka politseile) 

 

                                                        
18 Asja olemus oli lihtne – astusid mingid tüübid ligi (nt mõnda firmasse) ja pakkusid kaitset, kuna 

vastasel korral võib juhtuda väga imelikke asju. Kaitse eest loomulikult tuli maksta.  
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Arvo mäletamise kohaselt rohkem ühendust ei võetud. Heina majakoridor küll 

läks (ilmselt siiski tahtlik süütamine) 19  põlema, aga seda 19.02.1999. Pildil 

põlengujärgsel päeval koristustööd. Katuse pakkujatega ilmselt siduda ei saa, 

pigem tegemist joodikute lohakusest lähtuva õnnetusega  

  

Lisaks oli eriti alguses pidevat suhtlemist linnaosavalitsusega. Küll üürivõlglaste 

teemal, küll üürnike teemal, kes olid sisse kirjutatud, kuid polnud kuid elanud. Küll 

teemal, et linnaosa esitas üüriarveid veel siiski kui majad juba tagastatud ja üürisuhe 

oli majaomanikega. Segadust oli palju igal rindel.  

Aeg läks ja Pelgulinn ning Kopli muutusid. Aastal 2021 asotsiaalset seltskonda 

tänavatel ei kohta, süstlaid hoovides ei vedele. Kerkivad uhked elamud, 

renoveeritakse vanu. Kuritegevust piirkonnas pole. Lasteaiad, koolid, meelelahutus 

käe-jala juures. 

Härjapea 1 majas on enamasti kõik korterid remonditud. Ühes trepikojas (see, mis 

maja tagasisaamisel oli elamiskõlbmatu)  elavad majaomaniku otsesed järeltulijad 

Rainer ja Raido oma peredega. Korterid avarad ja vastavad tänapäevastele 

                                                        
19 Täpselt ei teata kes, sest vooriti seal kogu aeg ja uksed lukus ei püsinud, sest lukud lihtsalt lõhuti.  

Koridoris olid kapid, 

seal oli ajalehti, mis 

ka süüdati.  
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standarditele, koridorid korras ja hubased.  Hoovimajas saun, töökoda, spordiruum. 

Tagastamisel vaidlusi tekitanud amortiseerunud kuurid lammutatud ja asendatud 

parklaga. Lisaks rajatud pisike muruplats koos grillimise platsiga, peenarde, 

valguslahenduse ja väikevormidega. Teises trepikojas vaja remontida veel koridor. 

Maja on 100% gaasiküttel.  

Heina 11 majaski on suur osa kortereid remonditud. Kahjuks seal on veel tahkeküttel 

kortereid. Ühe trepikoja koridor on säilinud päris ehedal kujul, teine räägib pöörastest 

aegadest (ka 1999 a põlengu jäljed näha) ja on siiani räbalas seisus.  

Kokkuvõttes peab nentima, et 1995 aastal, kui omaniku järglastele anti tagasi 54 

aastat varem röövitud (röövimise hetkel väga heas korras) vara, oli pilt niivõrd 

trööstitu, et ainult paadunud optimist võis näha tunneli lõpus valgust. Täna saab 

öelda, et tagasi võtmise otsus oli õige ning meie esiisa ehitatud majad on saanud uue 

võimaluse. Aga eks neisse majadesse pandud ressurss (aeg, raha, närvid) on olnud ka 

suur igas mõttes. Ja tegevus kindlasti ei lõppe. 

Pilte majadest ja tegevustest. Muutumine perioodil 1995 – 

2021 

 

Esialgne majavaldus, mis käesoleval Maa-ameti kaardil jagatud kaheks eraldi 

kinnistuks  
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Aerofoto tänapäevasele Härjapea 1 ja Heina 11kinnistutele (Maa-ameti 

kaardirakendusest. 2020)  

1995 aasta aprillis nägi Härjapea 1 välja sellisena 
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Heina maja nägi välja umbes nii. Pildil küll aasta juba 1996 ja osa viletsamaid aknaid 

vahetatud ja muudki kõpitsetud, kuid maja olukorrast ilmselt saab aru küll.  

 

Majade päästmisega pidi kiiresti alustama 
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Katuse remont 1998 
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Torud olid läbi. Veetorud ka külmusid, sest üürnikel kama kaks ja välisuksed lahti, 

aknad katki  

 

Kanalisatsioonid umbes. Üürnikel kummaline teadmine, et peldikusse võib toppida 

kõike, küll ära läheb. Heina maja kanalisatsiooni toru remont  
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Ega elektrisüsteemidegagi polnud kõik hästi. Üldiselt sellel pildil veel 

suhteliselt hea näide  

 

Selline nägi hoov välja 1996 kevadel! Pildil uhke majaomanik koos lapselapse Urike-

Bretiga 
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Heina maja fassaadi näiteid 

  

Vundamentide seisukord on hästi näha 
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Härjapea 1 värviti 2005-2006  

Värvimise käigus juhtus ka üks tõsisemaid, samas ka õnnelikumaid tööõnnetusi.  

Ühel järgnevatest piltidest on näha tellingud. Need iseenesest tugevad torudest 

tellingud, aga käigutee paigaldamisel oldi hooletu ja nii prantsataski Arvo ülemiselt 

tellingult alla. Õnneks pidas järgmine korrus vastu ja nö püüdis ta kinni. Lohakusest 

põhjustatud õnnetusel oli õnnelik lõpp. Maja sai ka värvitud. Kui seda tellingutega 

pilti vaadata ( ja tegelikult mitmeid muidki), siis tekib küsimus, et kas tõesti rohkem 

õnnetusi ei juhtunud. 
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Uute välisuste 

paigaldamine 
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Varikatuste 

paigaldamine 
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Heina maja värvimine 
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Uksed ja varikatused Heina majale 

  
  



93  

  

Härjapea varikatused said remonti aastal 2020, samuti vahetati 2019-2020 poole maja 

(II trepikoda) aknad ning parandati fassaadi värvi (katuselt varikatusele langev vesi 

oli pritsinud seinale ja värvi rikkunud.  
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Heina maja katuseremont 

  

Katusekatteks saadeti materjal lausa üle ookeani Kanadast. Mina ei saa siiani aru, et 

kas siit ostes oleks kallim tulnud 😊 või mis. 
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Kanada materjal sai hiljem siiski kohaliku materjaliga üle kaetud 

 

Pilk Pelgulinnale 19.11.2021 
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Pilk Pelgulinnale 

19.11.2021 Heina tn 

suunas 

Pilk Pelgulinnale 

19.11.2021 

Härjapea tn suunas  
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Pilk Pelgulinnale 19.11.2021  

Rohu tn suunas 

Pilk Pelgulinnale 19.11.2021 

sisehoovidele Rohu tn majad 

paremal, Heina tn majad 

vasakul. 
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Majadel on seestki muudatusi läbi viidud. Remonditud kortereid, tahkeküttelt 

viidud gaasiküttele mõlemad Härjapea 1 kinnistul asuvad hooned ja osa 

kortereid Heina 11.  

Heina majas osad korterid siiski tahkeküttel ja see vajab ohutuse tagamiseks 

regulaarset spetsialisti külaskäiku  
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Mõned näited korterite remontidest.  

Mädanenud sein Härjapea 1-3 (2005)  
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Härjapea 1-1 radikate paigaldus ja remont (2004) 
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Härjapea 1-5 

 



103  

Mitmeid kortereid remontis aastate jooksul (eelnevad pildid) Arvo koos väikse 

Viluga, mõnedes tegi remonti üürnik.   

Mitmes korteris sai kasutada Raidot, sest ta on olnud üürnikuks erinevates korterites 

ja igas neist on ta ka remonti teinud. Eks see oli selline kahesuunaline kasu – korter, 

milles parasjagu elati, sai paremaks ja Raido ise sai oma erialal uusi kogemusi. On ju 

totaalselt erinev ehitustöid teha uues majas või siis sellises vanas majas, mis üllatab 

pidevalt ja vajab seega erinevaid ja unikaalseid lahendusi. Raido on elanud Härjapea 

ja Heina majades vähemalt neljas korteris (üks oli nii jube, et seal oldi vaid 1 öö!). 

Eelviimases korteris oli tegemist rohkem ja see oli juba kolme toaga. Köök soovis 

rohkem tähelepanu, sest nagu ikka – põrandad mädad ja vajasid erilist hoolt. Mõned 

pildid köögi remondist  
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Kõrvalepõige: ikka juhtub, et vanasõnale kohaselt üle koera saadakse, aga saba 

ületamine venib või jääbki saavutamata. Remontimisel olen täheldanud, et nt 

viimased liistud kipuvad jääma paigaldamata. Raido ja Leena Heina tn korteris tehti 

duššinurk ja wc. Paraku viibis poti kinnitamine põranda külge ja nii hoidis seda 

paigas raskusjõud ja kanalisatsiooni ühendus.  

Juhtus nii, et Kevinil oli vaja loomulikke vajadusi rahuldada, kuid vetsu põrandal oli 

vesi, millesse ta astuda ei soovinud. Loogiline tundus, et kui ise potile ligi ei saa, siis 

poti saab endale ligemale tõmmata. Mõeldud tehtud. Kui sihtotstarbeline kasutus 

  

Nii juhtub kui 

tööpäev venib 

pikaks 😊 
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aset leidnud ja vesi peale tõmmatud, siis selgus, et potis olev asi ei liikunud mitte 

sinna kuhu pidi, sest poti lähemale tõmbamisel tuli lahti kanalisatsiooni ühendus😊. 

Moraal – tee oma töö alati lõpuni, siis ei oota sind üllatused.  

Heina 11-1 (2021)  

Mai kuus kolis üürnik välja. Plaanis oli korterit veidi vuntsida ja kohe uuesti üürile. 

Siis me veel ei teadnud, mis tegelikult ees ootab. Köögi põrand oli vildak, aga selles 

majas kõik viltused. Pliidis ja soojamüüris olid praod, mis võisid tekkida ainult 

vajumise tagajärjel. Kui nihutasin pesumasina tema kohalt ära, siis sai öelda “tere 

kelder”. Lihtsalt auk oli põrandas. Ja seejärel tuli hakata kahju ulatust hindama. 

Põhjust ka esialgu ei teadnud. Hiljem selgus, et põhjus pesumasina sees üks voolik 

lekkis. Samas masin sai nii palju vett, et töötas. Kahtlustan, et see olukord oli kestnud 

juba päris kaua. Kahjustuse suurusest annavad ülevaate järgmised pildid.  

Niisiis - pliit ja pool kööki kippusid keldrisse kukkuma.  

Vaade keldrist 
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Vaade korterist 

Tala enam polnud ja 

kõik, mis ülevalt tuli, 

toetus veetorule. 

Veidi veel ja oleks ka 

see läinud ja töö oleks 

veelgi mahukam 
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Pliit ja soojamüür olid 

poolel teel keldrisse 

Selline nägi välja 

põrandatala jäänuk 



110  

 

Paharet 
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Õnneks oli kindlustus ja saime 

selle jubeda olukorra 

likvideerimiseks rahalise katte 

kindlustuselt 
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Korterit küttev 

pliit läks kõige 

kaduva teed ja 

korterit kütab 

nüüd gaas  
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Ja pärast remonti 

  



115  
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Raineri ja Raido perede korterite lugu. Ajutisest 

elamispinnast koduks. 

Rainer ja Raido on mõlemad elanud mõlemas majas mitmes erinevas korteris. Rainer 

ja Helen kolisid esmalt Heina tn majja aastal 2000, Raido ja Leena kolisid Härjapea 

majja korraks (üheks ööks 😊) kuskil 2006 aastal ja uuesti mõni aasta hiljem. Esmalt 

koliti ilmselt ajutisel eesmärgil, et saaks iseseisvat elu proovida ja vanemate silma alt 

ära. Pered aga suurenesid ja lapsed kasvasid. Lastele oli vaja privaatsust. Eriti hull 

oli vaadata Ryanit oma voodialuse (nari all oli koolilaud) elu elamas. See narialuse 

teema oli pigem naljaga öeldud, sest analoogilisi lahendusi pakuvad mööblitootjad 

palju ja see ongi populaarne väikestes korterites. Pigem oli probleemiks, et neljakesi 

magati pead-jalad koos 2-toalise korteri ühes toas. See pole tänapäeval OK, eriti 

lastele. Seega tuli 2019 aasta alguses otsustada, mis saab edasi. Mõistlik tundus 

trepikojas ehitada korterid omavahel kokku nii, et tekiks mõlemale korrusele 

normaalne tänapäevane korter – 4 tuba, köök, WC jne. Selleks oli vaja lõpetada 

trepikojas teiste korterite üürnikega lepingud, mis on seadusest tulenevalt pika (3 

kuud) etteteatamise ajaga tegevus. Selge oli seegi, et kui juba ümberehituseks läheb, 

siis on mõistlik mõlemal korrusel ja trepikojas remont ühel ajal teha. Nii läkski ja 

Raidogi pere sai korteri Härjapea majja, sest Heina 11 majas korter väikseks jäänud.  

Raido pere korterit sai vabalt ehitada, sest seal keegi ehituse ajal sees ei elanud,. 

Sellest tulenevalt saigi I korruse korter valmis juba 2019 augustiks. Ühised mured 

mõlema korteri puhul olid aknad ja kütte- ning elektrisüsteemi ümber ehitamise 

vajadus. Ühine probleem oli ka imeliku vajumisega, mis kunagi on olnud. Kandvad 

koridori palkseinad olid vajunud nii, et seintes olid sees jõnksud – muhk Rohu tn 

pool ja lohk Heina pool. Raineri korteri esikuks muutunud koridori osas ja suures 

toas oli  tänu sellele vajumisele põrandad ka tugevasti loodist väljas. Edasise 

võimaliku seinte deformatiooni takistamiseks fikseerisime (tegelikult ka 

õgvendasime sellel teel seinu) vajunud seinaosad metalltaladega. 

Raido korteri saamisest mõned pildid  

Härjapea maja on 

gaasiküttel, kuid 

mõnedes korteritest 

olid pliidid ja ahjud 

välja lõhkumata. Töö 

mahukas ja seepärast 

ka edasi lükatud. 

Nüüd läksid nad kõik, 

sest jäid lihtsalt 

ette.  
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Puidumaterjal, mis 

taaskasutamisse ei sobinud, 

läks kütteks majaomanike 

Merivälja eramusse 😊. 

Prügimägi pidi sellest suu 

puhtaks pühkima 😊 
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Käesoleva peatüki 

sissejuhatuses mainitud 

karpraudadega seinte 

stabiliseerimise näide 

Kõrvalepõige: Kui 

Raido korteris sai 

karprauad paika 

pandud ja poldid kinni 

tõmmatud, siis see 

kindlasti mõjus – teisel 

korrusel ei tahtnud 

enam Raineri korteri 

uks kinni minna 😊 
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?  
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Hakkas vaikselt valmima. 
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Ja saigi valmis 
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Keity tuba 
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Kevini tuba 
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Ja jäigi juba väikseks – 2021 lisandus uus ilmakodanik Maya, kellele ka peagi 

tuba vaja. 
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Raineri pere korteriga oli probleeme rohkem, sest elas selles ju kogu ümberehituse 

ajal pere sees. See oli tõeline ehituslogistiline peavalu, aga hakkama saadi sellegagi 

ja ehituslikult saadi seegi korter valmis 2020 viimases veerandis. Erilisi probleeme 

polnud magamistoa ja lastetubade ehitusega. Seal oli tavaline – vana välja 

lõhkumine, uute seinte karkass, isolatsioon, kips, viimistlus ja värv, põrandad OSB-

plaadiga rihti, parkett peale. Loomulikult tuli vedada siingi korteris uued juhtmed ja 

paigaldada tänapäevased radiaatorid. Erilist probleemi polnud ka uue esiku seinte 

ehitamisega – seinakarkass, soojustus, uksed ette. Sealt edasi läks tõeliseks 

logistiliseks põrguks 😊 ehk tegevuse planeerimiseks, sest kõige esimesena tuli 

ehitada WC ja dušši tarvis ruum. Ilma selleta polnud võimalik edasi minna. Trikk 

selles, et ehitamise ajal tuli olemasolev WC ja dušš kuidagi tööl hoida, sest pere ju 

elas korteris. Vetsuga polnud nii hull, oli vanas kohas ja kuigi jäi igatpidi jalgu, siis 

vähemalt töötas. Duššiga oli rohkem tegemist. Lammutustööde ja uue ruumi seinte 

karkassi ehitamise ajal võis olla põhimõtteliselt vanas kohas. Edaspidiseks oli vaja 

dušš tõsta ajutiselt koridori. Kabiini enda tõstmine ju raske polnud, kuid töötamise 

tagamiseks oli vaja teha vee ja kanalisatsiooni ajutised ühendused.  
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Eks selleski korteris oli probleeme, mille juured ulatusid nõukaaega, mil eriti maja 

eest hoolt kantud poldud, sest peremeest ju polnud. Meenutuseks lõik 1995 aasta 

aktist, see annab ka viite eelnimetatud probleemile  

Korter nr.2920 

Seega lekked katusest olid kahjustanud nii lage kui ka seina. Osaliselt olid vead 

parandamist leidnud varem. Osa mädanenud seina lõigati kunagi välja ja nii sai korter 

endale rõduukse (ilma rõduta). Remondi ajal täheldasime, et sama toa põrand kõigub. 

Oletasime juba halvimat, et mingi kandev tala on mädanenud või mingi osa seinast. 

Põranda avamisel selgus, et mädanenud oli seina külge kinnitatud abitala, mis toestas 

põrandat. Sai seegi vahetatud. 

Raineri korteri saamisest pilte 

 

                                                        
20 29 korter oli see, milles kunagi elas väike Helve Uukkivi koos oma vanematega ja nüüd 

on see tuba Raineri elutuba 
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Nii Raineri kui 

Raido korterite 

lammutamisel 

jäid üle vanad 

musta seina 

lauad. Need 

läksid kõik 

taaskasutusse 

liistudena nt 

koridorides 
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Kardinatega 

püüdsime 

tolmu 

takistada. Eks 

ta veidi aitas, 

aga tolmu oli 

ikka kogu 

elamine täis 

😊 
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Tööd tehti ju talvelgi, seega tuli leida lahendus korteri kütmiseks nii, et küttekehad 

tööd ei segaks. Lahendus – radikas seinalt maha ja töötas ajutiselt keset tuba ajutisel 

konstruktsioonil.  

Tolmu jätkus 😊 



146  

 

Raineri korter asub teisel korrusel ja see andis võimaluse suuremaks koridoriks, mis 

omakorda võimaldas koridori garderoobi ehitada.  Jüris oli üks vana püssikapp, 

millest sai garderoobi dokumentide tarvis metallkapp.  

 

Tundus avar garderoob, aga nelja inimese asjad panid kapi kiirelt täis  
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Perenaise soovil sai tehtud garderoobi triikimislaud, mida saab alla lasta ja vajadusel 

jälle tööasendisse tõsta.  

 

Ryani tuba. Lõpuks voodi alt väljas 😊!  
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Isegi raamatuid riiulis!  
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Rihanna tuba 
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Koridor kitsas ja 

praktiline oli teha 

lükanduks 
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Nii juhtub kui 

hoidud pildile 

jäämisest, aga 

ruumis on peegel 😊 
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Kassile ka oma 

pellerinurk Uks vajas veidi 

traageldamist 
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Rõdu uksele tegime 

võre ette, et oleks 

ohutu. 

Üks kamin sobib 

igasse korterisse 
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Trepikoja koridoride renoveerimine.  

2020 kevad-suvel remontisime poiste poolse trepikoja jubedad koridorid ning 

saigi täiesti normaalne kodu kahele perele. Mõned pildid koridoridestki.  

 

Enne remonti 

nägid päris hullud 

välja 
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Tänavapoolne sein vajas plommimist. Palgid olid mädad ja need tuli osaliselt 

asendada. Remondi käigus selgus, et ka trepp kukub kohe kokku ja nii saime viimasel 

hetkel jaole ning pääsesime õnnelikult toestamise ja kahe uue astmega.  
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Pärast remonti muutusid trepikojad hubasteks ja polnud enam hirmus ega häbi neid 

läbida 😊. 

Tänavapoolne sai selline  
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Ja hoovipoolne näeb välja nii 
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Pööningu uks viib 

kosmosesse! 
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Jalatsitega pole 

mõtet mustust 

kanda. Nende 

koht on trepi all. 

Teoorias. 
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Hoovimaja renoveerimised. 

Võib öelda, et kõik kolm maja olid halvas olukorras ( sadasid läbi, aknaid 

sisuliselt polnud, asotsiaalne seltskond, omaniku käe puudumine jne), siis 

hoovimaja oli ehk kõige õnnetumas olukorras, sest sellel oli lausa osa seina 

kokku kukkunud. Piltidel 1995-1996 aasta olukord, mil alustati selle hoone 

päästmise operatsiooniga.  

 

Pesuköögi (ja kunagise korteri) 

ohtliku korstna lammutamine 1995 
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Sai päästetud, soov oli sellesse majja teha pisike kauplus. Sellest ka planeering hoone 

sees – ostjate ruum ja poe enda ruum. Laona soovisime kasutada Härjapea 1 peamaja 

keldris olevat eraldi sissekäiguga ruumi. Sissepääs kliendile oli plaanitud Rohu tn-lt. 

Selle suunitlusega oli rajatud ka aed.  
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Tahtsime teha kaupluse, 

selleks ka aia kuju selline, et 

saaks otse tänavalt ligi, aga 

hoovi tulla ei saaks. 2 ust on 

samuti vajalik kaupluse 

kontseptsiooni jaoks 

Plekk on Kivi talu 

katuselt maha võetud. 

See plekk polnud hea 

lahendus ei Rae vallas 

ega ka siin 

Imelik väike uks. 2021 asendatud 

normaalsega. Põhjuseks – betoonist 

vundament, mille sisse ilmselt ei 

viitsitud ukse kohta sisse lõigata 
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Tänavakunstnikud leidsid peagi, et kena pind nende kunstile on ettevalmistatud ja 

patt oleks see kasutamata jätta 😊 

 

Kauplust sellest hoonest siiski ei saanud. Pigem kasutati teda eluruumina ja hiljem 

ka laona. 1996 aastal jäi kontrollimata katuse konstruktsioonide olukord. Vahepealsel 

ajal sai küll katusekatet remonditud, kuid konstruktsioonidesse jõudnud vesi oli oma 

töö teinud. Samuti oli aegade jooksul vesi jõudnud ka põranda konstruktsioonidesse.   

Nii tuli uus renoveerimine ette võtta aastal 2020. Tööga jõuti lõpule 

2021.  

Seekord võeti asi ette laiemalt. Koos hoonega lahendati hoovi planeering (haljastus 

+ parkla) ja rajati uus piirdeaed, mis füüsilises ühenduses hoovimajaga . Et tööd ei 

segaks elu, tuli tööde logistika paika panna.  

1. Vaja hoovimaja rentnikule (Maarja äri) ette valmistada uus pind, kuhu 

ta saaks kolida oma ettevõtmise. Selleks tuli remontida Heina 11-7 

korter  

2. Vanade ja amortiseerunud kuuride asemele parkimiskohad.  

3. Hoovimaja renoveerimine (2020 -2021).  

Kõrvalepõige: Heina 11-7 korteris elasid oma elu lõpuni maja ehitanud Juhan 

Kuusingu tütred Herta-Rosalie ja Senta-Felicia. Nii kaua kui mäletan oleme seal ikka 
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sünnipäevadel käinud. Sellest korterist meenub kaks asja – kiiktooli ja viltuseid 

põrandaid. Lisaks veel kahte pisikest tädi -  Herta ja tema õde Senta.  

 

Pildil on korter Heina 11-7 maja ehitanud Juhan Kuusingu tütarde kasutuses. 

Majade tagastamine veel kaugel. Samas on pildil mõlemad esialgsed tagastamise 

subjektid. Samuti kaks tänast Härjapea 1 elanikku 😊 

  

Herta Plank 

Marta Võting 

Härjapea 1 elanikud 2021 

- Rainer ja Raido 
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Pilte renoveerimise käigust.  

 

Mõlema maja puhul on üks probleem – nad on kummaliselt vajunud. Nad ei vaju 

edasi, aga kunagi on nad vajunud ja põrandad ning laed on kaldus. Nüüd remondi 

käigus on näha ka viltuse lae ja põranda viltusust sentimeetrites. Muljet avaldav 😊 
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Pärast remonti nägi korter välja nii: 
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Tegime pisut kunsti ka ukse taga 😊 

 

 

 

 

  

Naaberkorteri 

kunstniku toote 

näidis 

Vanast 

kraanikausist sai 

lilleriiul 
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Vanade ja amortiseerunud kuuride asemele parkimiskohad. 

 

Lammutamisel ilmnes, et kuuride katusel oli mitu kihti eterniiti. Põhimõte oli ilmselt 

selline, et kui kuskilt hakkas vett läbi laskma, siis pandi sellele kohale uus plaat peale. 

Katuse sarikaotsad, mis toetusid paekivi seina (tuletõkke sein kahe kinnistu vahel), 

olid läbi mädanenud ja tegelikult takistasid katust juba ammu sisse langemast kuuride 

vaheseinad. Ka need olid tegelikult üsna mädanenud.  
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Kõrvalepõige: Head täitematerjali ei saanud raisku lasta (loe: prügimäele viia) ja 

nii sai teoks kauane plaan -Kivi talu sai ühe jupi (ca 50 m) teed. Olime selle teejupi 

tegemist juba aastaid edasi lükanud. Nüüd polnud enam kuhugi lükata.  
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Raido Ford Transit sõideti nende 

tööde käigus ribadeks. Suvel 2021 

sai viimased suuremad veod tehtud 

ja mootor ütles töölepingu üles. Ega 

muudki osad väga kaubandusliku 

välimusega polnud, kuid ära ta osteti 

😊 
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Ja selline kena tee sai 

Härjapea kuurist ja hoovimaja 

mineraalsetest lammutus 

saadustest 
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Ega töö juures lorutada saa, kogu tegevus saab salvestatud 😊 või jälgitud lives 

(reaalajas). Nii oli platsi katmisega ka 2021 aasta sügisel. Nagu näha – kõik käsitöö. 

5 tonni graniitsõelmeid laiali vedada, planeerida ja tihendada vibroplaadiga. 
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Viimase tööna veel trepi all oleva avause soojustamine ja sulgemine korrektse 

luugiga. 2020 sügisel plaani võetud tööd said valmis sügiseks 2021.  

 

Hoovimaja renoveerimine (2020 -2021).  

Saime 2020 suvel Heina majas korteri valmis ja hoovimaja kasutaja kolis oma 

ettevõtmise hoovimajast renoveeritud korterisse ümber. Kuurid olid lammutatud ja 

parkla valmis, autod ei seganud enam liikumist hoovimaja ees. Nüüd saime asuda 

järgmise etapi juurde – hoovimaja renoveerimine. Algas kõik suure puhastusega 

2020 lõpus. Puhastuse käigus saime aimu tööde ulatusest. Tööde maht suurenes iga 

liigutusega ja lõpuks lammutati sisuliselt kõik välja ja ehitati maja sisse uus maja. 

Põhjuseks oli aegade jooksul toimunud läbijooksud, mille tagajärjel olid mädanenud 

osad põrandatalad ja osad sarikad ning laetalad. Esialgu plaanisime jätta vana 

põranda uue alla. Töö käigus selgus, et nii ei lähe mitte ja lõpuks tegimegi 100% uue 

põranda. Katuse konstruktsioonis vahetasime välja ühe sarika täielikult ning mitmed 

osaliselt. Need tööd tehti maja seest ilma katust lõhkumata, sest katusekate oli 

korralik Lisaks tuli vahetada neli laetala, nende tugipostid. Loomulikult uuenes ka 

kogu muu sisu.  
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Näide mädanenud 

laest 

Näide mädanenud 

laest 
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Suur töö oli ukse tegu sauna ruumide ja töökoja vahele. Seina paksus ca 60 cm ja 

materjal paekivi. Esimene töö silluse valamine.  

  

Sellele järgnes ukse ava sisse lõikamine (oh seda tolmu)  
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Ja lõpuks uksepalede valamine ja sellega kogu seina stabiliseerimine  

  

Jube töö, aga kindlasti tasus ära. Liiati sai vana välisukse ära kasutada  

  

Uus seina karkass püsti  
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Ja nii ta valmis sai 

 



196  

 

 
  



197  

 



198  

 

Siit saab otse nii töökotta kui spordituppa 
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Hoovimajas on lisaks saunale ja puhkeruumile veel töökoda ja ühest garaažist 

ehitatud väike spordituba. 
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Seintel erinevaid diplomite 

koopiaid. Siin näeme 

nõukaaegseid Arvo Uukkivi 

diplomeid just lauatennises 



202  

 

 

Samuti on seintele tee leidnud 

mitmed aksessuaarid, mis leitud 

Härjapea ja Heina keldritest ja veidi 

lihvi antud enne seinale jõudmist. 

Ainus uus asi sisseseades on 

lauatennise laud 
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Töökoda on eriti oluline vanade majade haldamise puhul – lausa halduskeskus 😊. 

Enamasti saab vajalikud tööd siin tehtud ja ei pea iga pisikese töö tõttu nt Kivi tallu 

sõitma. Välisseinad sai soojustatud ja kaetud OSB plaadiga. Samuti lagi ja uks. 

Paekivist siseseinasid ei kaetud. See oli teadlik valik. Ehitatud sai ohtralt riiuleid ja 

parandatud valgustust. Sauna ehitamise ajal toodi garaaži nii vee kui keskkütte otsad. 

Olemasolev kanalisatsiooni äravool puhastatud ning kanalisatsioon sai taastatud. 
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Alasi on puhas taaskasutus – 

kõik olulised osad (va poldid 

mutrid) on pärit Härjapea 

kinnistult  
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Hoonega oli väljastki tegemist  

Garaažide katus oli vaja pidama saada. Selleks tuli vana osa lammutada, rihtida ja 

katta OSB-plaadiga ning sellele peale kleepida uus katusekattematerjal Teha tuli ka 

uus tuulekast ja vihmavee süsteem ning krohvimine ja värvimine  
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 Härja kujuline tuulelipp sobib komplekti  
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Hoovi kujundamine. 

 
Seda tööd tegime paralleelselt kogu projekti jooksul. Oli ju parkla ehitus seotud hoovi 

kujundamisega, olles selle töö esimeseks etapiks, mis valmis põhiosas 2020 sügisel. 

Kevadel läksime hooviga edasi. Esimeseks tööks oli vana heki juurimine, uue aia 

rajamine. Seejärel peenarde rajamine. Siingi ei pääsenud taaskasutusest. Paekivi on 

kõik kas vanast haljastusest või hoonetest pärit.  

Seejärel hoovi valgustuse paigaldamine, kõrghaljastuse hooldus, muru rajamine, 

väikevormide paigaldus, kahele autole veel parkimiskoha kujundamine (et ei peaks 

poris parkima), vihmavee ära juhtimiseks ühe toru vahetus. Heina poolele uute 

pesupuude paigaldamine. Lõpetuseks platsile graniitsõelmete (5 tonni) planeerimine 

ja tihendamine. Kõigest sellest saab ülevaate järgnevatel piltidel.  

 

Aia ehituse tegi 

keeruliseks jämedaks 

kasvanud puu. Seda puud 

maha võtta ei lubatud 
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Heina 11 maja seina ääres 

kasvav kask 

lubati(linnaametnike 

poolt)maha võtta. Kännu 

sisse panime lilled kasvama 
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Lauaplaadiks malmist 

kanalisatsiooniluuk, 

mille leidsime garaaži 

koristamisel. 

Hirmsad pesupuud ja jubedad nöörid 

eemaldasime ja paigaldasime kaks uut pesupuud. 

Muide tegime need kinnistult korjatud vanadest 

torudest –jällegi taaskasutus 😊 
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Kui keegi viitsib tulevikus rõdu 

ehituseks loa taotleda, siis 

rõdu seina külge kinnitamiseks 

on valmidus olemas, Tundub, et 

see siiski ei sobi sellele majale. 

Küll on vajalik võre, et keegi 

uksest välja ei kukuks 
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Kinnistute hoov pole just teab mis park, kuid siiski on vahemikus 1995-2021 tulnud 

tegeleda ka kõrghaljastuse hooldusega.  

1996 aastal eemaldati puu Härjapea 1 hoovist maja äärest.   

 

Hea pilt – üleval 

saemees saeb 

hoolega ja all aknad 

lahti ning riidedki 

ilusti saepuru 

püüdma riputatud 

😊 
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2003 aastal nägi Rohu tn äärse puu tagasilõikamine välja nii  

 

Puu otsas väike Vilu. Turvavarustust ei tundu olema. Usutavasti pole kelleltki luba 

ka küsitud.  

2021 aastal puude hoolduslõikuse tegemiseks oli vaja hinnapakkumist litsentseeritud 

arboristilt. Enne loa saamist käisid olukorraga tutvumas linnasaksad, kes siis andsid 

välja loa töö tegemiseks. Rohu tn ääres sai 2 puud õiguse hoolduslõikuseks ja Heina 

maja ääres lubati üks kask maha võtta. Töö tegemine oli sootuks teisel tasemel kui 

eelnevatel piltidel näha sai.  
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Keldrid ja pööningud.  

Ja on veel üks jube töö, mis otse silma ei riiva, kuid ohutuse kohalt kindlasti oluline. 

Need on erinevat kraami täis kuhjatud keldrid ja pööningud. Nende tühjendamine on 

vastik töö ja eks seda on tehtud täpselt nii palju kui parajasti vajalik. Probleem on 

leidnud kajastamist 1995 aastal Arvo poolt koostatud tehnilises aktis näiteks selline 

märge:  
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Siin on juttu põhiliselt ühe trepikoja keldrist, millest toona on välja veetud rämpsu 

suures koguses. Aastatel 2019-2021 on neist keldritest välja veetud mädanenud 

puitseinad ja erinevat riknenud ehitusmaterjalid ja/või erinevad remondiks kogutud 

ja ladustatud nõukaaegset kraami. 2021 avastati keldriakende vahetamisel, et üks 

kelder Härjapea majas on ca 1 meetri kõrguselt prahti täis, sellest üle poole meetrine 

kiht oli kõdu, mis muutunud mullaks, analoogne situatsioon Heina 11 esimese 

trepikoja keldriga. Keldrid on reeglina ette nähtud küttematerjali hoidmiseks (kuigi 

mõlemas majas on nõuka ajal mingi aeg elatudki keldris (Härjapea 1 oli isegi üks 

mustanahaline poiss oma emaga elanud)) ja eks neid üldiselt nii ka kasutatud. Paraku 

niiskusega küttematerjal muutub kasutuskõlbmatuks ja nii alumised kihid jäid ikka 

kasutamata ja nende peale pandi uued. Jällegi alumised kihid said niiskeks ja need 

jäid järgmise tarne alla. Ja nii me mõlema maja keldrist vedasimegi 2021 aastal välja 

ca 14 tonni mulda, mis oli tekkinud ladustatud küttematerjali kõdunemisel.  

Tänapäeval enam keldritesse kütet suurtes kogustes ei varuta. Usinad üürnikud 

leidsid keldritele uue funktsiooni - hakati kasutama jäätmete (suured mööblijäätmed, 

taara jne) ladustamiseks. 2020 vedasime koormate kaupa Heina 11 maja keldritest 

sellist kraami ära. Ja see töö sai jätku ka 2021 kui keldritesse topitud mittevajalikku 

kraami sai minema veetud ca 11 tublit auto haagise täit, millest 3 „värsket“ (loe 

kõdunemata) kraami ja  8 juba mullaks saanud (või poolel teel sinna) manti.  

 

Siin oli kelder peaaegu akna alumise servani prahti täis. Kui praht oli kõrvaldatud,  
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siis jäi ca pool meetrit kõdu. Pildil on ka kõdust umbes 50% välja kaevatud.   

Analoogne pilt oli Heina majas esimese trepikoja keldris.   

Tühjendamisel oli kotihoidjana abis Kevin. Hea oli teda kaasata nädalavahetustel ja 

koolivaheajal. Kahjuks kooli ajal meie graafikud ei kattunud ja seega tegin endale 

oma Kevini. Nimetasin selle Kevin-2.  

  

Kevin-2 prototüüp töös  

 

Keldrile tellistest põranda tegemine 
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Keldripõranda taastamine 
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LISAD 

 Kõrvalepõige: Aino Plank´i mälestuskillud 

On siingi räägitud majadest ja nende rajajast ning tema lähedastest, seega on 

põhjendatud märkmete avaldamine just käesolevas trükises. Märkmed oleks võinud 

ju ümber trükkida ja toimetada, kuid originaalselt esitamine tundus huvitavam. 
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21 

                                                        
21 Linnunahkne – kallihinnalisem karusnahk 😊 



233  

 

  

Heina 11 vana maja põles 1911 aastal. Aino märkmetes ei ole kirjas, kuid märkima 

peab, et tulle jäi alla aastane Senta. Ta küll päästeti, aga tervisekahjustus oli jääv. 

Täpset diagnoosi ei tea, aga abi vajas terve elu. Elas koos õde Hertaga Heina 11 

majas ja suri 1989a 78 aastaselt.  

Pildil (vasakult) Herta-Rosalie Plank, Senta-Felicia Kuusing, Aino Plank, Valentin 

Kuusingu abikaasa Martha (pildi tegemise ajal perenimega Kolk), Helve ja Ivo 

Uukkivi  
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Kõrvalepõige: Kuidas toimus Valentin Vilhelm Kuusingu 

surnuks tunnistamine. 

Otseselt küll Härjapea 1 ja Heina 11 majade saatsuega seotud ei ole, samas oli 

Valentin siiski Juhani poeg ja seetõttu on põhjust tema saatusele pisut valgust heita. 

Härjapea 1 ja Heina 11 olid juba natisonaliseeritud ja siin polnud oluline millal ja 

kuidas Valentin sõjaväkke läks ja kuidas surma sai. Oluline oli see teema aga Kungla 

tn 31 maja puhul, sest see polnud nationaliseeritud ja ei kuulunud ka 

natsionaliseerimisele. Maja oli ehitatud abielupaari poolt ja oli küll ühisvara, aga 

paberite alusel oli omanikuks Valentin Vilhelm Kuusing. Seega oli oluline sõjas 

kaduma jäänud ja tunnistajate sõnul lahingus hukkunud Valentin Kuusing surnuks 

tunnistada ja maja vormistada pärandvarana tema abikaasale ja tütrele. Selleks 

tegigi Martha avalduse oma abikaasa surnuks tunnistamiseks.22  

 

                                                        
22 Dokumendid Rahvusarhiivist toimikust ERA.R-280.7.273   
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Menetlus ei võtnud kaua aega. Tunnistajad kuulati üle ja tehti surnuks 

tunnistamise kohta dokument. Avaldus oli esitatud 8.03.1947 ja otsus tehtud 

18.03.1947.   
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Tehtud otsuse alusel sai asuda taotlema maja Kungla tn 31 pärimist.  



242  
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Esitati erinevaid tõendeid  
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Päris inimlik otsus 

selle aja kohta 
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Ja antigi välja pärimistunnistus. Jällegi ootamatult lühikese menetluse ajaga  
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Aga rõõmustamiseks oli vara. 16.oktoobril 1950 asus 

rünnakule prokuratuur. 
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Protest ise oli selline  
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Ja läks kohtupidamiseks  
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Väga selgelt kirjas, et reamees 

Kuusing mobiliseeriti, mitte ei 

astunud väkke vabatahtlikult 
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Valentin töötas maalrina – 

80 aastat hiljem on sama 

ala peal tema 

tütrepojapoeg Raido 😊 
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Päris kummaline (kibestunud, nilbe jne?) on väide, et kuivõrd abikaasa pole suutnud 

(9 kuu jooksul) surmatunnistust hankida, siis järelikult võis inimene lahkuda ENSV-

st. Sellise väite võib väita ja järelduse teha ikka täielik idioot. Sõjaolukorras, kus 

toimub lahingutegevuse mäsu, mille käigus inimesi hukkub hulkades ja samas üks 

pool tungib hooga peale ja teine taganeb positsioonidelt, on tavaline, et ei suudeta 

kõiki lahinguväljal hukkunuid üles kirjutada. Kui aga inimene hukkub õhurünnakus 

(lennukipommi plahvatuses), siis ei pruugi temast ka tavaolukorras tuvastamiseks 

väga palju järele jääda.   
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Dokumentidega tutvumise järgselt tundub, et mingis osas on kohtu arutelud täiesti 

mõistlikud, toetutakse tunnistajate ütlustele ja arvestatakse neid ja siis äkki on täiesti 

mõistetamatu pööre arutelus. Seda vaatamata asjaolule, et on säilinud isegi 
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dokumente, millele tuginedes saab öelda, et Valentin mobiliseeriti23 saksa armeesse, 

et ta polnud mingi ideeline fašist, vaid tavaline tööline (ametiühingu liige) ja 

pereinimene. Pööre seisnes siis selles, et täiesti meelevaldselt tehti järeldus nagu 

poleks tõendatud mobiliseerimise fakt ja ka see, et inimene on lahingus hukkunud. 

Otsuse põhjendavast osast võiks isegi välja lugeda, et Valentin lahkus koos 

okupatsioonivägedega24 ja õhus on kahtlus, et ta polegi surnud. Samas eespool on 

jäetud surnuks kuulutamine jõusse.  

Kokkuvõttes võib nt asuda seisukohale, et kellegile väga meeldis Kungla 31 maja ja 

sealt siis kogu vägistamine kohtumenetluses. Pole ju võimatu, et kohtumenetluse (ca 

3 aastat pärast pärimise positiivset otsustamist) algatamise taga oli ka keegi „hea“ 

inimene, kellele ei meeldinud teadmine, et töörahva riigi vastu võidelnu lähedased 

elavad kenas majas. Kahjuks pole arhiivimaterjalides viidet sellele mis täpselt 

ajendas prokuratuuri kohtuasja alustama.  

  

Kavastu küla asub tänases Luunja vallas25. Kahjuks Liiva talu ei ole õnnestunud 

tuvastada.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
23 Vikipeedia: Mobilisatsioon ehk mobiliseerimine on relvajõudude isikkoosseisu, varustuse ja riigi 

majanduse sõjaks kogumine ja valmis seadmine.  

24 Tänapäeval on süüdistus eriti absurdne, sest kohut mõistsid selles asjas okupandid ja nende 

käsilased 😊 
25 Teine Kavastu küla asub Haljala vallas, Lääne-Virumaal. Tunnistajate ütluste kohaselt võib siiski 

arvata, et Luunja vallas asuv on see õige  

https://et.wikipedia.org/wiki/Relvaj%C3%B5ud
https://et.wikipedia.org/wiki/Relvaj%C3%B5ud
https://et.wikipedia.org/wiki/Isikkoosseis
https://et.wikipedia.org/wiki/Isikkoosseis
https://et.wikipedia.org/wiki/Isikkoosseis
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5da
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5da
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5da
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Kõrvalepõige: Härjapea-1 hoovimajasse mehaanika töökoda 

Arhiivist Härjapea 1 erinevaid dokumente (ehitus- ja kasutuslubasid, projekte jms) 

küsides ma neid dokumente ei saanud. Oli ju majavaldus valminud enne Eesti 

Vabariigi sündi. Kõik arhiivid, kuhu päringuid esitasin, ei vastanud ja lõin seepeale 

käega. Ju neil siis polnud midagi öelda. Raamatu materjal oli juba kirjastuses ja 

ühtäkki saabus Rahvusarhiivist pikka aega tagasi saadetud päringu vastus. See vastus 

puudutas Härjapea 1 hoovimaja. Vastusest selgus, et 1937 aastal soovis kodanik 

August Silver hoovimajja rajada mehaanika töökoja. Materjalidega saabus ka kõige 

vanem joonismaterjal. Joonisel näha valduse omaniku kooskõlastus. 
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Ohutusele pöörati juba sellel ajal tähelepanu. Järgnevast dokumendist saab seda 

kenasti jälgida 
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Siit edasi läheb segaseks ja arhiivimaterjalidest palju ei selgu. Tundub, et A.Silveril 

oli mitmeid töökodasid, mis kas sundlõpetatud või natsionaliseeritud.  
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On dokumente, mille põhjal saab öelda, et seadmed võeti sunniviisiliselt 

kommunistide võimupöörde järel ära, samas sõja ajal (kui Eesti oli sakslaste võimu 

all) tehti otsuseid midagi tagasi anda (reprivatiseerida = taaserastada).  

Samas mitte kõike, sest seadmeid olevat vaja sõjalisel eesmärgil ja nende eest, mida 

tagasi ei saanud, lubati rahalist tasu. Kuidas kogu lugu lõppes, seda arhiivist saadud 

dokumendid ei kirjelda. Küll saab dokumentidest selgeks, et mees elas Heina 15 ehk 

sisuliselt naabermajas. 
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Kõrvalepõige: Rong meres.  

Ära tuleb õiendada suguvõsas levinud Aino ja Evy isa puudutav legend. 

Nimelt Haapsalus põrutas manööverteelt merre üks rong. Sellest oli 

toona meedias juttu ja on ka hiljem olnud. Et asjast aru saada, siis panen 

siia ka juhtumi kajastuse:  

 

 

Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mõtteis vedurijuht rongiga merre kihutas  

(16.05.2020)  
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Haapsalus juhtus rongiõnnetus, mis esimene sarnane Eestis. Rong 

kihutas signaalide ja märgutulede alt läbi neid tähele panemata jättes 

sarnase kiirusega, et pühkis tupiku lõputakistuse eest ja täie hooga 

merre sõitis. Vedurijuht ja kütja viidi arstide juurde, kus selgus, et 

nad mõlemad on alkoholi mõju all. Mehed seletasid end päris kained 

olevat. Viina võtnud eelmisel päeval Tallinnas,“ kirjutasid ajalehed 

1926. aasta juulis.  

Kohtusse  jõudis asi järgmisel aastal.  

„Vedurijuht J. ja tema abi S. on need kuulsad mehed, kes Haapsalus mullu 

suvel rongiga merre kukkusid. Seejuures sai kaks vagunit raskemini, viis 

kergemini vigastada. Mõlemad mehed olnud joobnud, sõitnud liiga kiiresti, 

pole signaale tähele pannud. Mehed eitavad joobnud olekut, kuigi arst ja 

konstaabel seda tõendavad. Juht olla vaarunud, kui ta vedurilt maha tuli. 

Vedurist leiti ka viinapudel, aga mehed seletavad, et see olla teise 

meeskonna oma. Mis oli siis äparduse põhjuseks? Vedurijuht seletab, et 

ta olevat minutiks mõttesse jäänud ja seetõttu ei kuulnud signaali ja 

sõitiski merre. Abi S. kinnitab, et aurupidur pole töötanud, pole saanud 

vedurit seisma. Süüdi olevat ka umbtee ots ise, kus puudub liivavall. 

Kaitsepuud ei aita,“ kirjutab Rahvaleht 14. mail 1927.  

Rahukogu mõistis mehed vastavalt kolmeks ja üheks kuuks tingimisi aresti. 

Raudteevalitsus ei nõudnud neilt kahjude korvamiseks raha.  

  

Meie legendi kohaselt oli selleks vedurijuhiks Aino ja Evy isa August Plank, aga 

artiklites oli vedurijuhti nimetatud eesnime esitähega (?) J, siis enne käesolevas 

raamatus legendi pere külge sidumist otsustasin teemat täpsustada. Pöördusin 

spetsialistide poole Raudtee- ja sidemuuseumisse.  

  

From: Raivo Uukkivi [mailto:raivo@kivitalupuhkus.ee]   
  

Tere  

Panen kokku pisikest kirjutist emapoolsest suguvõsast ja sooviksin fakti 

kontrollida. Nimelt on meie suguvõsas ikka ringelnud legend merre sõitnud 

vedurijuhist, kes olevat minu ema tädimees. Olen Infot otsinud ja leidnud, et 
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selline sündmus on juhtunud aastal 1926. Üheski artiklis pole vedurijuhi ja tema 

abi nimesid. Seega kas on võimalik saada neid nimesid, et olla kindel faktis? 

  

  

  

From: Tõnu Tammearu <tonu.tammearu@salm.ee>    

Tere!  

Tänan päringu eest! Haapsalus 29. juulil 1926 manöövri käigus juhtunud 

õnnetust ja sellega seotud vedurimeeskonna liikmete elu- ja teenistuslugusid 

olen ise lähemalt uurinud, mille kokkuvõttega on veebis võimalik tutvuda: 

https://qr.salm.ee/obj34/ . Sama tekstiga uuendatud stend on meil huviliste 

jaoks Haapsalus ka jaamahoone seinale üles seatud.  

1926. aastal signaalide eiramisega õnnetuse põhjustanud ja auruveduriga Ov 

155 („ovetška“)Haapsalu Eeslahte põrutanud “viinastanud” vedurimeeskond oli 

3-liikmeline (nagu tahket kütust tarvitanud auruvedurite puhul tavapärane):  

• Uno Friedrich Juse, vedurijuht  

• Jaan Sprogis, vedurijuhi abi  

• Voldemar Milka (1939 võttis uueks nimeks Jaan Raiend), veduri 

kütja  
  

Parimat soovides,  

Tõnu Tammearu  

Teadur-kuraator  

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Raudtee- ja sidemuuseum  

  

From: Raivo Uukkivi [mailto:raivo@kivitalupuhkus.ee]   
  

Tere  

Suured tänud. Meil tõepoolest suguvõsas olnud selline legend, et minu vanatädi 

mees August Plank oli vedurijuht, kes selles sündmuses osales. Tuleb välja, et nii 

see siiski ei olnud 😊 

https://qr.salm.ee/obj34/
https://qr.salm.ee/obj34/
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Tegelikult ma sellele kirjale vastust ei oodanud, kuid ta tuli siiski.   

  

From: Tõnu Tammearu <tonu.tammearu@salm.ee>    

Tere!  

8. märtsil 1894 Martna vallas sündinud August Hansu pg Plank oli seisuga 

01.08.1926 Tallinna Veojaoskonnas tööl vedurijuhi õigustega abina, st töötas 

vedurijuhiabina, kes selleks hetkeks oli sooritanud ka vedurijuhi eksami. Teada 

on see tänu sellele, et raudteeülem määras talle siis oma käskkirjaga nr 505 tütre 

Aino (1926-2015) sünni puhul abiraha 1575 marka. Kahjuks pole silmanud ei 

Rahvusarhiivi andmebaasis ega mujal August Plank´i raudtee teenistustoimikut 

(nime ta ilmselt ka ei muutnud), mis võiks valgust heita õnnetustele, milles ta 

osaleda võis. Haapsalus merre aetud veduri loos ta osaline kindlasti polnud. Küll 

aga oli ta Haapsalu õnnetuse põhjustanud vedurimeeste kolleeg ja võis nendega 

toimunut kellelegi detailselt edasi jutustada ning jätta mulje, et oli ise selle 

veduri peal. Suguvõsa legendid on kerged tekkima – tean seda omast käest.  

Miks ma selle kõrvalepõike avaldasin? Selgus ju, et pole meie suguvõsa teema?   

Otsustasin seetõttu, et:  

1. Legend huvitav, aga osutus meie suguvõsaga mitte seotuks, seega 

vääraks ja seda ei maksa edasi levitada;  

2. Teaduri  vastus puudutas Aino ja Evy isa ja seega on see vastus serva 

pidi seotud meie peateemaga (Heina 11 maja vahepealsed omanikud).  
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Fragment sugupuust   

 

  

Kuusingu sugupuu üks haru – 

Juhan Kuusingu järglased teisest 

abielust (2021 seisuga) 
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