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Sissejuhatus

RKAS lähteülesanne
CO2 programmi raames tekib RKAS-l kohustus/võimalus aastatel 2018-
2020 arendada (rekonstrueerida/renoveerida/ehitada) välja kokku 15 riigimaja, 
igas maakonnas 1. Esialgne objektide nimekiri on olemas, osad objektid on 
muinsuskaitse all, osad asuvad muinsuskaitsealal. Osad objektid võivad osutuda 
riigimaja kontseptsioonile sobimatuks. Enamuste objektide kohta on olemas 
inventariseerimisjoonised, hakatakse tegema ka energiaauditeid.

1. Eesmärk

1.1. Uuringu eesmärgiks on 9 erineva hoone/asukoha riigimajaks kujundamise 
analüüsimine.

1.1.1. EKA kaasab analüüsi koostamisse III kursuse tudengid, kes lähtuvalt RKASi poolt 
esitatavatest andmetest analüüsivad:
1) järgmisi olemasolevaid maavalitsuste hooneid riigimajaks kujundamisel:
Ida-Viru Maavalitsus (Jõhvi),
Jõgeva Maavalitsus (Jõgeva),
Põlva Maavalitsus (Põlva),
Rapla Maavalitsus (Rapla),
Saare Maavalitsus (Kuresaare),
Valga Maavalitsus (Valga);
2) Kas järgmised olemasolevad hooned sobivad kujundada riigimajaks või vajab 
kavandatav riigimaja uut asukohta (kui, siis kuhu):
Järva Maavalitsus (Paide),
Lääne Maavalitsus (Haapsalu),
Võru Maavalitsus (Võru).

1.1.2. Analüüs vormistatakse plaanidel ning peab andma vastused järgmistele 
küsimustele ja pakkuma lahendused muuhulgas järgmistes punktides:
1) Kui suur on vajalik riigimaja konkreetses linnas (maakonnas)?
2) Kas olemasolev hoone vajab juurdeehitust?
3) Kas on vajalik uus sissepääs?
4) Kas on tagatud invanõuded?
5) Kas on muid piiravaid tegureid (muinsuskaitse, olemasolevad planeeringud jms)?
6) Kavandatavad riigimajade lahendused peavad töötama universaalse büroona, 
võimaldama pindade rentimist ka eraldi nt ruumide või korruste kaupa. Milline võiks 
olla kaasaegne ruumiline planeering – struktuur riigimajas?
7) Kas ja kui palju on võimalik ristkasutada ruume? (nt köögid, puhkenurgad, wc-d)?
8) Vajalik on lahendada peasissepääs koos teenindussaaliga (5-10 töökohta).



Analüüs tehti III kursuseprojekti raames. 
Aine nimetus: Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine 5, praktilised 
esitlustehnikad (Architectural and Urban Design 5)

Aine eesmärk: Arhitektuurne projekteerimine 5 sisaldab endas õppeülesannet 
„Riigimaja“. Aine eesmärgiks on koostada ühe suuremahulise avaliku hoone 
arhitektuurne eskiisprojekt.
Aine sisu: Kursus tegeleb suuremahulise ja mitmekesise ruumiprogrammiga 
avaliku hoone arhitektuurse projektiga. Eesmärgiks on metoodiliselt mitmesuguste 
väiksemate projektiga seotud ülesannete lahendamise ja spetsiifiliste teemade 
analüüsiga jõuda järkjärgult tervikliku ja põhjaliku projektlahenduseni. Semestri 
esimene kolmandik tegeleb lähteülesande (koht, ruumiprogramm, referentsid) 
analüüsiga, teisel kolmandikul toimub töö planeeringuliste ja arhitektuursete 
kontseptuaalsete lahenduste genereerimisega, viimasel kolmandikul toimub 
arhitektuurse eskiisprojekti koostamine.
Tööd tehakse kahestes gruppides, konsultatsioonid kaks korda nädalas 
juhendajatega on kohustuslikud.
Lisaks analüüsile lahendasid tudengid grupitööna kahestes gruppides riigimaja 
eskiisprojekti. Riigimajade asukohana kasutati Haapsalu ja Jõhvi linnade sobivaid 
krunte.

Kursuse raames toimunud loengud: Mart Uusjärv Rahandusministeeriumi 
regionaalhalduse osakonnast Riigimajade kontseptsiooni ning Martin Pärn kirjeldas 
tegevuspõhise kontori (activity based office) põhimõtteid.

Riigimaja üldine mudel
(Allikas: Läänemaa Riigimaja mudel)
Riigimaja eesmärk on koondada riigi või avalike teenuste osutamine 
maakonnakeskuses või regioonikeskuses ühte või võimalikult vähestesse 
füüsilistesse asukohtadesse. Seejuures on oluline ennekõike nn. bürooteenuste ning 
klienditeeninduse koondamine. 

Riigimaja pakub ühes füüsilises asukohas kodanikele võimalust kasutada või algatada 
võimalikult laia ringi avalikke teenuseid või saada nende tarbimise kohta infot ja abi.

Riigimajas on võimalik asutuste vahel jagada lihtsamaid ja standardsemaid 
teenusprotsesside osasid ning panna nende osutamise kohustus üld-teenindajale, 
kelle tööandja on Riigimaja haldav asutus - dokumentide vastuvõtt ja 
registreerimine, menetluste alustamine ja info andmine kodanikele.

Riigimaja loob eeldused ka vastuvõtu järgsete tööprotsesside integreerimiseks 
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asutuste vahel ning sellest saavutatava kokkuhoiu tekkimiseks.
Riigimajja koondunud asutuste vahel analüüsitakse teenusprotsesside 
optimeerimisega seotud tegevusi järjepidevalt ning püütakse leida täiendavaid 
optimeerimisvõimalusi.

Riigimaja mudeli alusel dokumentide vastuvõtu ning menetluste algatamise 
protsesside detailne väljatöötamine koos protsesside teostamise üleandmise 
põhimõtete loomisega võimaldab tulevikus luua täiendavaid vastuvõtu- 
teeninduspunkte või anda osa riigi teenuseid üle osutamiseks kohalikele 
omavalitsustele.

Riigimaja luuakse olemasoleva maavalitsuse baasil ning maavalitsustele jääb ka 
vastavate majade haldusfunktsioonide täitmine põhimõttel, et riigimajja koondunud 
asutustel on võimalik saada kõik seotud teenused ühtse halduspaketina. Riigimaja 
rakendamine optimeerib maakonna- ja piirkonnakeskustes riigi kinnisvara kasutust.

Riigimajas kasutatakse ühtset infotehnoloogilist infrastruktuuri, tehes asutuste 
liitumise riigimajaga lihtsaks ning võimaldades rajada järjest uusi teeninduspunkte ka 
teistes maakondades. Riigimaja pakub ka kaugtöö ja videokonverentsi võimalusi nii 
riigiasutustele kui oma klientidele.

Idee laiendusena on võimalik rääkida ka mitte pelgalt riigi teenustest vaid avaliku 
sektori teenustest. See tähendab ka kohalike omavalitsuste teenindusfunktsioonide 
integreerimist riigimaja keskkonda.

Riigimaja ei ole...
...Riigiasutused lihtsalt ühel aadressil, igal oma sissepääs ja klienditeenindus; see on 
täiesti tavaline büroohoone.
...Riigiasutused ühel aadressil, ühendavaks lüliks üld-teenindaja ja haldusteenused 
Riigi Kinnisavaralt; see on täiesti tavaline büroohoone, sest dokumentide vastuvõtt 
ja registreerimine ning menetluste alustamine käib täna elektrooniliselt, infot 
jagavad administraatorid ka büroomajades.

Riigimaja on Riigimaja kui teenindusfunktsioonid on integreeritud, kodanik saab 
probleemi lahendamiseks vajalikud teenused ühest kohast. Teenindussaal on üles 
ehitatud vajaduspõhiselt, mitte asutuse/ametipõhiselt. Kodanikul on seal lihtne ja 
loogiline liikuda, probleemi lahendamiseks ei pea tundma ametite põhimääruseid 
ega paragrahve, funktsioonide jaotust riigi ja KOVi vahel. Hästifunktsioneeriv 
kodaniku vajaduste põhine teenindussaal ei eelda asutusteüleste universaalsete 
teenindajate tsunfti loomist, aga igal ametil ei pea olema oma klienditeenindajat. 
Ühes ruumis asumist ning teenusprotsesside lihtsustamist ja integreerimist, peab 
toetama IT. Letiteenuste kõrvalt ei kao ära põhjalik vajaduspõhine nõustamine. 



Nõustamisboksidesse pääseb mugavalt otsa klienditeenindussaalist.
Riigimaja sihtrühmad:
- Teenused: kodanikud, kes ei tarbi internetiteenuseid või vajavad abi asjaajamisel; 
füüsilist kohtumist nõudvate teenuste kasutajad.
- Keskkond: ametnikud.
- Maja: elanikud ja külalised.

Mulje, mille hoone peab jätma:
- Külalislahke ja teenindusvalmis.
- Sümbol. Maja, mis sümboliseerib riiki. Maja, mis kasvatab kodanikuau ja uhkust.
-  Maja, mis räägib aja lugu, riigi lugu. Patriotismi kasvatamine.
- Riik on suunanäitajaks oma tegemistega.
- Lihtne aru saada, mida hoones saab teha ja mida ei saa teha.
- Kihvt arhitektuur. Esindushoone ikkagi. Liiga elitaarne ei tohi olla.

Mulje, mille peavad looma asutused hoones:
- 3in1: teenuste kättesaadavus, kvaliteet ja teenindajate kompetentsus. 
- Maja on kodanike teenindamiseks.
- Igale probleemile on lahendus. Lihtne lahendus. Ja Riigimajast selle saab.

Milliseid teenuseid osutatakse?
- Kõik kodaniku probleemi lahendamiseks vajalikud teenused ühest kohast, isegi siis, 
kui pakkuja on era- või kolmandast sektorist
- Konverentsikeskus 
- EMTA, töötukassa jt koolitused
- Väiksemad vastuvõtud, esindusfunktsioon. Kodanike autasustamine. Lusikate 
kätteandmine lastele. Abiturientide õnnitlemised
- Kaugtöökohad
- Jagatud tugifunktsioonid
- Kohvik
- Laste mängutuba (seniks kuni ema/isa riigiga tähtsaid asju ajab)

Millised on asukad?
- Töötukassa + sotsiaalkindlustusamet + haigekassa + …?
- Pärnu Maavalitsus tahaks Pärnusse saada EAS turismiarenduskeskuse
- Keskkond, põllumajandus, metsandus ühe katuse alla vs Põllumajandus- ja 
metsandusteemad kõik Paikusele? Keskkond ka?
- Maavalitsus + omavalitsuste liit + PEAK
- Muinsuskaitseamet?
- ARK: lubade väljastamine kesklinnas?
- Põllumajandustootjate liit, talumeeste liit, PRIA, maaparandusvärk, 
põllumajandus-kaubanduskoda?
- Nõustamiskeskus
- Notar

Kalle Komissarov
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Ida-Viru Riigimaja
Karmen Silde, Carolyn Rennu
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Ida-Viru Maavalitsuse 
hoone
1. Krundi pindala: 2413m2

2. Krundi täisehitus: 40% 
3. Hoonealune pindala: 970m2

4. Netopindala: 2771m2

5. Brutopindala: 3273m2

6. Ehitise kasulik pind: 2549m2

7. Hoone ehitusaasta: 1955
8. Korruselisus: 3 korrust + kelder
9. Ol.olev parkimiskohtade arv: 11 (maja taga), kaubanduskeskuse parkla (maja taga), 

maa-alune parkla (maja ees)
10.  Töötajate arv: ~67 inimest (37 maavalitsuses)
11. Prognoositav töötajate arv: 347 (vastuvõtusaalis 18)
12. Prognoositav vajalik pind 6940m2

Praegune Ida-Viru Maavalitsuse hoone 
valmis 1955. aastal Jõhvi linna ja rajooni 
administratiivhoonena, olles 50ndate  
arhitektuuri tüüpiline näide. Sama 
projekti järgi ehitati ka “Eesti Põlevkivi” 
haldushoone. 
Kolmekorruselise põhiplaanilt  
U-kujulise kivihoone välisviimistluseks 
on terrasiitkrohv, fassaadi ilmestavad 
vertikaaljaotusega pilastrid ja kellatorn, 
katusekatteks on punane katusekivi.

Aastast 1997 on administratiivhoone 
muinsuskaitse all, seega on suuremad 
muudatused ning juurdeehitused 
majale keelatud.  Hoonet saab muuta 
minimaalselt.

Hoone esifassaadi keskel asub 
peasissekäik, mis juhatab fuajeesse. 
Sealt on võimalik liikuda kas vasakusse 
või paremasse tiiba. Plaanilt on need 
peaaegu identsed. Mõlemal pool on kõiki 
maja korruseid läbiv trepp. Hoone kolm 
korrust on suures osas väga sarnase 
planeeringuga: keskse koridori ääres 
paiknevad kabinetid. Ainult kolmandal 
korrusel puudub keskses osas koridor, 
liikumine toimub läbi saalide. 

Hoonel on lisaks veel kaks sissekäiku, 
need paiknevad maja taga. Mõlemasse 
tiiba üks.   Maja tagune U-auk on 
kasutuses töötajate parklana.

Esikaane foto autor: KEHA3
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Keldris asuv puhkeruum. Lisaks on 
seal täisvarustuses köök, tualett, saun, 
pesemisruum ning suitsuruum.

Osa keldrist on hetke seisuga 
veekahjustuste tõttu kasutuskõlbmatu.

Kelder

Kelder
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Planeerimisosakonna kabinet. 
Suurem osa kontoreid on piisavalt 

ruumikad ning mõeldud ühele 
töötajale.

Kabinet



Ida-Viru maavalitsus | olemasolev hoone

1. Ida-Viru maavalitsus  
Sotiaalamet jt üürnikud

2. Tarbijakaitseamet 
3. Põllumajandusamet, PRIA 
4. Töötukassa 
5. Viru maakohus 
6. Jõhvi vallavalitsus 
7. Maksu- ja Tolliamet
8. Keskkonnaamet 
9. Ida prefektuur, Kaitsepolitsei 
10. Maanteeamet, ARK 

Ida-viru maavalitsuse hoone alune maa 
on linna tekkest saadik olnud piirkonna 
keskne krunt: endine turuplats, 1918. 
aastal muudeti keskväljakuks,  1955. aastal 
valmis praegune administratiivhoone. 

Maavalitsuse esist platsi nimetatakse 
„Alutaguse nabaks“, kuna seal jooksevad 
kokku kõik olulised maanteed: Narva, 
Tartu, Tallinna ning Kuremäe ja Kotniku 
tee.

Paika läbib igapäevaselt palju 
elanikke, kuna lähedal asuvad 
enamik Jõhvi kaubanduskeskused, 
olulised büroohooned, linna parkla, 
bussipeatused, 2013.-2015. aastatel 

korrastatud promenaad vaba-aja 
veetmise kohana. Promenaad kulgeb 
kesklinnast kontserdimajani ja liidab 
erinevad linna osad (kesklinn erinevate 
asutustega, alevik, jalgpalliplats, 
kontserdimaja, park, koolid ja lasteaiad). 

Seega on praeguse esindushoone 
asukoht logistiliselt väga soodne. 
Kohtumajal on alles ehitatud uus 
hoone ning vallavalitsuse maja on äsja 
renoveeritud. Ülejäänud riigiametite 
hooned paiknevad üle linna laiali, paljud 
neist ebasoodsates asupaikadest ja 
kesklinnast kaugemal. Mistõttu oleksid 
potentsiaalsed riigimajja kolima.

Olulised teed
Riigiasutused
Maavalitsuse asukoht
Bussijaam ja -peatused 

1

Linna plaan
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Esindushoone promenaadi poolne külg, 
mis on mõeldud vaid jalakäijatele ja 
ratturitele. Seda kasutatakse ka paraadide 
rongkäikudel. 
Pildil on näha õhksoojuspumba 
generaatoreid Maavanema kabineti akna 
kõrval, mis muinsuskaitse nõuete kohaselt 
peavad uueks aastaks eemaldatud olema. 

Esinduslik vastuvõtusaal, mis hetkel 
mahutaks vaid paar vastuvõtulauda. 
Vajaks ulatuslikku ümberehitust, et  
vastata riigimaja vastuvõtusaali nõuetele.  
Näha on hoonele omased sambad ja 
laekarniisid.

Maavalitsuse “Paraadkülg”

Fuajee
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Aktiivses kasutuses olev promenaad 
maavalitsuse hoone kõrval. Aastal 

2013 valminud pomenaadi projekti 
autoriks on arhitetuuribüroo Luhse 
& Tuhal ning ainulaadse valgustuse 

autoriks KEHA3.

Promenaad
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Asendiplaan

1. Veski tänav
2. Rakvere tänav
3. Promenaad
4. Keskväljak

Maavalitsuse hoone - hoonealuse pinnaga 970m2

Naabermajad
Muru
Krundipiir 
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Esimesel korrusel viib peasissekäik 
esinduslikku ent liiga väiksesse 
fuajeesse. Vasakus ja paremas tiivas 
asuvad büroopinnad. 
Kõikide korruste nõrgaks küljeks on 
tualettide paiknemine vaid vasakus 
tiivas. 

Kelder

I korrus

Kelder ei ole enam tööruumidena 
kasutuses, seal paiknevad vaid 
panipaigad (sh arhiiv) ja puhke- ning 
sanitaarruumid. Väiksed toad on 
tihti läbikäidavad. Keldri valgus- ja 
niiskustingimused ei ole soodsad töö 
tegemiseks, samuti on ühes küljes 
ulatuslik veekahjustus. 

0 105

Tualetid, pesuruumid - 39,4m2

Ladu, arhiiv - 170,8m2

Puhkeruumid - 112,9m2

Fuajee - 52,3m2

Bürood - 430,4m2

Tualetid - 8,5m2

Arhiiv - 12,8m2
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Teisel korrusel paiknevad 
Maavalitsuse kabinetid, sealhulgas 

Maavanema oma. 

Kolmanda korruse vasakus 
tiivas asuvad rendipinnad ning 
parempoolne on maavalitsuse 

kasutuses. Puudub loogiline 
ühenduskoridor kahe tiiva vahel, 

nimelt peab ühest teise saamiseks 
läbima nõupidamisruumi ja saali. 

Samuti puudub maavalituse poolel 
tualett. 

II korrus

III korrus

0 105

Bürood - 472,3m2

Tualetid - 11,3m2

Puhkeruumid - 13,0m2

Nõupidamisruumid - 162,3m2

Rendipinnad - 222,9m2

Bürood - 141,5m2

Tualetid - 12,5m2

Ladu, arhiiv - 16,1m2

Puhkeruumid - 12,7m2
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Hoones on hästi säilinud väärikad 
koridorid, mida rikastavad 
algupärased karniisid, lühtrid ja 
vaibad.

Koridor
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Trepistiku käepideme külge on võimalik 
paigaldada  trepironijad.

Kolmandal korrusel paiknev väiksem 
koosolekusaal, kasutuses ka läbikäidava 

koridorina.

Trepistik

Koosolekuruum



Ida-Viru maavalitsus | olemasolev hoone

Analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaarid

Ligipääsetavus Hea Asub linna südames, keskväljaku ääres. 
Ümbritsetud olulistest maanteedest

Parkimisvõimalused Hea 10 parkimiskohta maja taga, lisaks maa-
alune parkla maja ees ja kaubanduskeskuse 
kohad maja taga

Hoone suurus Kasin Riigimajaks liiga väike (olemas 2549 m2, 
vajalik 6940 m2) vajab lisahoonet või uut 
riigimaja

Esinduslikkus Hea Väga esinduslik

Invasõbralikkus Kasin Olemas kaldteed, kuid puudub lift või 
trepironija. Võimalus paigaldada trepironija

Energiatõhusus Hea Olemas ventilatsioon, soojustus ja 
renoveeritud katus

Ruumide seisukord Hea Maja on heas seisukorras ja esinduslik, 
keldris mõned niiskuskahjustused

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Kasin Hoone planeering ei soosi ristkasutamist

Ruumide 
rendivõimalus

Kasin Riigimajaks ümber korraldades jääb pinda 
väheks. Hetkel on rentnikud sees

Vastuvõtuala Rahuldav Väga esinduslik, kuid riigimaja jaoks liiga 
väike (4391 m2 jääb puudu)

Ühissaal Rahuldav Olemas kaks saali, kuid need jäävad 
Riigimajale väikseks

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Kasin Kultuuripärand aastast 1997, seega 
juurdeehitused ja suuremad ümberehitused 
välistatud
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Olemasolev Maavalitsus oma mahult 
riigihoone vajadusi ei täida, seega oleks 
vaja luua täiesti uus riigimaja. Jõhvi 
kesklinnas paikneb tulevaseks riigimajaks 
soodne krunt: Rakvere tn 4

1. Kirik
2. Väiksed ärid ja bürood

Uus maja
Olulised teed
Maavalitsuse asukoht
Riigimaja võimalik asukoht 
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Võimalik krunt tulevase Riigimaja jaoks

0 20m10

2

1



Ida-Viru maavalitsus | ettepanekud

Rakvere tänav 4 krundi 
analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Hästi ligipääsetav kahest küljest, 
bussijaamast 10-minutilise jalutuskäigu 
kaugusel.

Parkimisvõimalused Hea Lähedal asub maa-alune parkla, tänaval 
ostukeskuse parkimiskohad

Krundi suurus Hea 5782m²

Asukoht Hea Asub praguse Maavalitsuse kõrval krundil, 
soodustab koostoimimist. Hetkel on 
krundil lastemänguväljak ja park

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Rahuldav 100% ärimaa. Ei tohi varjata kirikut ega 
olla kõrgem maavalitsuse kellatornist. 
OÜ Prestone esitas krundile ärihoone 
ideekavandi
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Vaade krundile maavalitsuse poolt

Rakvere tn 4 
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Vaade krundile ja maavalitsusele

Rakvere tn 4

Allikas: Google Map
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Lisamaja
Praegune maavalitsuse hoone asub 
täpselt linna keskmes. Seal toimub  
aktiivne kaubandus ja ajaveetmine, olles 
linna oluline sõlmpunkt.   Olemasolev 
esinduslik administratiivhoone jääb küll 
planeeritavaks riigimajaks väikseks, kuid 
võiks siiski säilitada oma esindusrolli 
linnasüdames. Maavalitsuse hoone 
on muinsuskaitse all: kultuurimälestis 
aastast 1997. Seega on suured 
ümberkorraldused välistatud ja hoonet 

saab muuta minimaalselt.
Olemasolev maavalitsus oma mahult 
riigihoone vajadusi ei täida, seega 
tuleks tekitada olemasolevale hoonele 
lisaks üks maja. Keskväljakul paiknev 
administratiivhoone säilitaks oma 
esindusfunktsiooni ning riigiametid 
jaguneksid ideaalis kahe hoone vahel ära. 
Uus riigimaja võiks asuda kohe praeguse 
Maavalitsuse taga aadressil Rakvere tn 4.
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Olemasoleva ja uue hoone suhe

Riigimaja vajab 6940m² pindala, 
millest olemasolev hoone võimaldaks 

maksimaalselt 2549m², seega uues 
majas peaks olema vähemalt 4391m² 
pindala.Kahte hoonet võiks ühendada 

tunnel, mis soodustaks töötajate 
liikumist

Rakvere tn 4

Rakvere tn 4

Olulised teed
Maavalitsuse asukoht

Riigimaja võimalik asukoht
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Avalik ala
Suletud ala

Kahe esindushoone puhul peaks 
praegune Jõhvi administratiivhoone 
säilitama oma esindusfunktsiooni, kuna 
tema asukoht on soodsam kui uuel 
hoonel. 

Hetkel puudub Ida-Viru maavalitsuses 
vastuvõtulaudadega fuajee. Selle 
loomiseks tuleb laiendada praegust 
vastuvõtuala büroopindade arvelt. 
Piiravaks teguriks on kandvad seinad, ent 
mõned vaheseinad saaks eemaldada, et 
ruumi laiendada ja avaramaks muuta.
Uus vastuvõtuala hõlmab praegust 
fuajeed, büroopindasid ning liidab 
endaga ka koridorid lisasissepääsudega. 

See võimaldab sisenemist hoone 
mõlemalt poolt, kuna lisa hoone paikneks 
just praguse maavalitsuse taga.

Uus avalik osa oleks ligikaudu 263 m2 

suur. Mugava ja loogilise paigutusega 
mahutaks 6 vastuvõtutöötajat. Riigimaja 
vajaks ruumi 18 töötajale, mistõttu 
oleksid võimalused sellegipoolest  
väga kitsendatud. Olemasolevate 
kabinettide asemele saaks luua privaatse 
vastuvõtuboksid.

Praegusesse esinushoonesse on väga 
keeruline kavandatava riigimaja nõuetele 
vastavat vastuvõtusaali luua.

I korrus
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Rakvere tn T12 krundi 
analüüs
Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Autoteed heas korras, jalakäijate teed 
olemas, Ühistranspordi peatused lähedal

Parkimisvõimalused Hea Kõrvalkrundil parkla, lähedal asub maa-
alune parkla

Krundi suurus Hea 3411 m²

Asukoht Hea Asub praeguse Maavalitsusega 
diagonaalis. Viadukti kõrval, promenaadi 
lähedal.

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Rahuldav 100% transpordimaa
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Olemasoleva ja uue hoone suhe

Allikas: Google Maps

Rakvere tn T12

Rakvere tn T12

Vaade krundile
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Jõhvi linnas paiknev Ida-Viru Maavalitsuse 
hoone on kavandatavaks riigimajaks liiga 
väike: Hoone kasulik pindala on 2549m2, 
kuid planeeritav riigimaja vajab 6940m2  

pinda. Seega olemasolev hoone jääb 
kitsaks.
Riik vajab kas täiesti uut maja või 
olemasolevale täiendavat hoonet.
Mõlemal juhul peaks hoone paiknema 
olemasoleva esindushoone vahetus 
läheduses, kuna see on alati olnud linna 
keskne krunt, mille ümber käib aktiivne 
majandustegevus ja sotsialiseerumine. 
Asukohaks pakume välja Rakvere tn 
4 krundi, kuna see paikneb täpselt 
praeguse Maavalitsuse hoone taga ning 
võimaldab asutuste töölogistikat jagada.  
Kaalusime ka Rakvere tn T12 krunti, kuid  
selle asukoht ei olnud nii esinduslik, kui 
väljavalitud krundi oma. Nimelt paikneb 
see olemasolevast esindushoonest 
kaugemal ning täpselt viadukti kõrval. 
Piirav tingimus on ka krundi sihtotstarve: 
100% transpordimaa.
Pakume välja järgnevad lahendused:

1. Ehitada uus riigimaja Rakvere tn 4 
krundile.
2. Ehitada lisahoone puuduolevate 
büroopindade jaoks Rakvere tn 4 
krundile. Vastuvõtufunktsioon jätta 
olemasolevasse Maavalitsuse hoonesse, 
mis juba praegu asub väga soodsal krundil 
ning näeb esinduslik välja. Uus maja oleks 
puuduolevatele büroopindadele.
Praeguse hoone fuajee miinuseks on 
väiksus ning muinsuskaitsepiirangud 
mugava vastuvõtusaali loomisel. 
Riigimaja peaks mahutama 18 
vastuvõtutöötajat, ent seda olemasolev 
hoone ei võimalda. 
3. Ehitada lisahoone puuduvate 
büroopindade ja vastuvõtusaali jaoks 
Rakvere tn 4 krundile. Seega uus 
maja täidaks ka esindusfunktsiooni. 
Olemasolevasse hoonesse jätta vaid 
erinevate ametite töökohad.
Kolmas variant on selle analüüsi autorite 
arvates kõige  mugavam ja praktilisem 
lahendus.

Kokkuvõte
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Jõgeva Riigimaja
Laura Pint, Lien Clyncke
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Jõgeva Maavalitsuse hoone
1. krundi pindala: 1335m²
2. hoonealune pind: 539m²
3. hoonestuse brutopind: 1 869,0m²
4. hoonestuse netopind:  1 529,4m²
5. töötajate arv praegu: ~50
6. korruste arv: 4
7. hoone ehitusaasta: 1968
8. aadress: Suur tn 3, Jõgeva
9. ol.olev parkimiskohtade arv: ~ 10 (väljaspool krunti palju parkimise võimalusi) 

Jõgeva Maavalitsuse hoone on ehitatud 
individuaalprojekt järgi, mis on koostatud 
RPI „Eesti Projekt“ poolt, mis valmis 
1968. aastal. Hoone on ehitatud 135-le 
töötajale ning algusaegadel töötajaid 
tõepoolest ka nii palju oli; 1970-ndate 
lõpus oli igas kabinetis 4-6 töökohta 
(praegu üldiselt 1 või ka 2).
Hoonet on mitmel korral ümber ehitatud. 
1994. aastal ehitati ümber kolmas korrus ja 
esimesele korrusele infopunkt, kus alates 
2009. aastast on kantselei, järgnesid 
neljas ja teine korrus  aastatel 1995-1998, 
kus teise korruse väikesed kabinetid 
ehitati suurteks avatud bürooruumideks, 
mis umbes aastal 2004 ehitati jälle 
väiksemateks. Esimese korruse suurem 
ümberehitamine oli 2009. aastal ja 
viimane ehitus 2014. Viilkatus lisati 

hoonele samuti 1990-ndate teises 
pooles. Lift on ehitatud umbes 
aastal 2007. Hoonel on kolm korda 
vahetatud aknaid, 1980-ndatel aastatel, 
1990-ndatel ja aastal 2015.
Keldrikorrusel asus hoone ehitamise 
ajal keskkütteruum (kivisöega köetav 
katlaruum), mida on mitmel korral ümber 
ehitatud pärast maja üleminekut linna 
tsentraalsele küttevõrgule. 1990-ndatel 
ehitati endisesse keskkütteruumi 
kaminaga puhkeruum, hiljem arhiiv, 
seejärel  toitlustuskoht, seejärel pidulik 
saal. Nüüdseks on keldrikorrus tõstetud  
esimese korruse tasandile ja alates 
novembrist 2014 on seal Maksu- ja 
Tolliameti teenindusbüroo.

Esikaane foto autor: Delfi  
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Peaväljak
Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht
Bussipeatused

1

1

Linna plaan

1. Jõgeva Maavalitsus        
2. Jõgeva Politsei- ja Piirivalveamet, Jõgeva Kohtumaja 
3. Jõgeva Linnavalitsus
4. Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond
5. Keskkonnaameti Jõgeva kontor, KIK Jõgevamaa esindus, Muinsuskaitseamet, 

Maa-ameti Katastri registriosakond 
6. Maanteeameti Jõgeva teenindusbüroo
7. Sotsiaalkindlustuse amet
8. Päästeamet
9. Jõgeva vallavalitsus, Jõgeva haigla
10. Jõgevamaa Veterinaarkeskus - Veterinaar- ja Toiduamet, PRIA Jõgevamaa büroo, 

Põllumajandusamet, Jõgeva Maaparandusbüroo    
11. Jõgeva bussijaam
12. Jõgeva rongijaam
13. SEB
14. Kaubanduskeskus
15. Jõgeva Kultuurikeskus
16. Kaubanduskeskus
17. Swedbank
18. Kaubanduskeskus
19. Kaubanduskeskus
20. Postkontor
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1. Pargi tänav
2. Suur tänav
3. Umbes 10 kohta autode parkimiseks
4. Jõgeva Linnavalitsus
5. Jõgeva Kohtumaja

Jõgeva Maavalitsuse hoone asukoht 
on tulevase Riigimaja jaoks väga sobiv. 
Hoone asub esinduslikult Jõgeva 
peaväljaku lõunaküljes. Maja ees on uhke 
lippude väljak ning haljastus. Vasakul 
paikneb Jõgeva Linnavalitsus ning 
paremal Jõgeva Politsei- ja Piirivalveamet 
koos Jõgeva Kohtumajaga. Kolmekesi 
moodustavad nad väga esindusliku grupi.
Maja hoovis on väike parkla, kuid hoone 

ees ja väljaspool krunti leidub hulganisti 
parkimiskohti.  
Ka linnapildis asub Jõgeva Maavalitsuse 
hoone väga esinduslikul ja ligipääsetaval 
kohal: rongijaam ja bussijaam on 
paarisaja meetri raadiuses. Suurem osa 
enamkasutatavatest asutustest asuvad 
keskväljaku vahetus läheduses või siis 
sealt algavate peatänavate ümbruses.           

Asendiplaan
Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Krundipiir
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Praegune sissepääs töötab väga hästi 
ja hoonesse sisenemisega probleeme 
ei teki. Sissepääs on esinduslik ja 
majaga kokkusobiv, kuid fuajee ei vasta 
tulevastele nõuetele.

Ruumist on hea vaade Jõgeva 
linnaväljakule, kuid see leiab hetkel vähe 
kasutust ja jääb pigem läbikäigualaks.

Olemasolev peasissepääs

III korruse ühiskasutatav ala
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Olemasolevatest on see kõige suurem 
kabinet, On liigendatava seinaga ning 

vajadusel saab ruumi kaheks jaotada. Maja 
ülejäänud kabinetid on siiski suhteliselt 

kitsad.  

Fuajee on väga kitsas. Olemas on kaks 
neljast vajalikust klienditeeninduslauast.  

Mööbel on poolenisti klaasukse ees. 
Üleüldine mulje on väga kitsas.

Maavanema kabinet

Fuajee
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Majas on küll remonditud 
puhkenurgad ja köögid, kuid neid on 
ainult kaks. Seega kõigi töötajate jaoks 
jääb neid tulevikus väheseks. 

III korruse puhkenurk
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Maja koridorid on pikad, kitsad ja 
rõhuvad. Uste sulgemise korral on 

loomulikku valgust väga vähe. 

IV korruse koridor
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Fuajee
Rendipind
Bürood
Tualetid
Ladu/abiruumid

Bürood
Tualetid
Puhkeruum

Sellel korrusel asub avatud 
fuajee ning Maksu- ja Tolliameti 
vastuvõtuala. Problemaatiline on 
avaliku ala, pool-avaliku ala ning 
piiratud ligipääsuga alade suhe. 

Sellel korrusel asuvad maalitsuse 
töötajad. Kabinetidesse viib kitsas 
pime koridor.  

I korrus

II korrus

0 10m5
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Bürood
Tualetid

Abiruum
Puhkeruumid

Rendipind 
Nõupidamisruum

Bürood
Tualetid

Puhkenurk

Sellel korrusel  töötavad  põhiliselt 
Maavalitsuse inimesed. Keskel asub 
ka Maavanema kabinet. Koridor on 

taaskord väga pime.  

Sellel korrusel asuvad ainukesed 
nõupidamis- või koosolekusaalid. 

Renditakse välja ka mõningaid 
büroopindu. Samuti on probleemiks 

pime koridor.

III korrus

IV korrus
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Lõige A-A

Hetkel on hoone neljakorruseline, 
kuid katusekorruse väljaehitamise 
võimalus on olemas.

0 10m5
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Aspekt Hinnang  Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Bussijaam ja rongijaam on sajakonna 
meetri kaugusel

Parkimisvõimalused Hea Krundil on umbes 10 parkimiskohta, kuid 
ümberringi on hulgaliselt parklaid, mida 
saab kasutada.

Hoone suurus Kasin 90 töötaja jaoks jääb väikeseks ning vaja 
juurdehitusi.

Esinduslikkus Hea Hoone on väga väärika välimusega ja 
asub peaväljaku ääres 

Invasõbralikkus Hea Lift ja invatualett olemas.

Energiatõhusus Kasin Lõunapoolsed kontorid vajavad suvel 
korralikku jahutust.

Ruumide seisukord Hea Viimane remont aastal 2014

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Rahuldav Planeering lubab lihtsasti ruume jagada, 
kuid hetkel selliseid ruume vähe.

Ruumide rendivõimalus Kasin Ruume, mida rentida vähe.

Vastuvõtuala Kasin Praegu olemas, kuid väga kitsas ning ei 
mahuta nõutud 4 töötajat.

Ühissaal Rahuldav Olemas, aga asub neljandal korrusel. Maja 
ainuke saal.

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea Muinsuskaitsenõudeid hoonele esitatud 
pole. Ehituspiirangud puuduvad.

I korrus. I versioon
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Soovitame ehitada Jõgeva 
Maavalitsuse hoonele lisakorruse ning 
muuta inimeste vastuvõttu. Praeguse 
hoone olukord on küll hea, kuid ruumi 
jääb tulevikuks väheks. Hetkel on 
hoone kasulik pind 1529,4m², kuid 
tulevikus peaks see olema vähemalt 
1800m². Lisaks peab hoone tulevikus 
mahutama praeguse 50 asemel 
90 inimest. Samuti jääb kitsaks 
vastuvõtuala, mis ei ole ehitatud uues 
suuruses hoone jaoks. Usume, et 
juurdeehitus suudab hoonet muuta 
esinduslikumaks ning samas sobituda 
endiselt olemasolevasse keskkonda.

Ettepanekud
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Soovitame muuta korruste planeeringu 
rohkem avatumaks ja paindlikumaks. 

Meie ettepanekus on kirjeldatud, et 
põhjapoolne külg võiks rohkem suhestuda 

linnaväljakuga ning olla sinnapoole 
rohkem avatud. Samuti näeme, et 

trepikoja ümbruses olevad ruumid on 
ideaalses kohas  ristkasutamiseks ning 

rendipindade loomiseks. 

Tulenevalt töötajate arvu suurenemisest 
võiks välja ehitada viienda korruse. Sellega 

saavutame kõigile mugavama keskkonna 
ning lisaruumi uutele töötajatele. 

Tulevikuks on planeeritud maavalitsuse 
hoonesse 94 töötajat praeguse 50 

asemele. 

Muudame planeeringu avatumaks

Ruumipuudus
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I korrus. I versioon

1. Fuajee 36,8 m²
2. Büroo 29,9 m²
3. Vastuvõtuala 97,3 m²
4. Abiruum 10,3 m²
5. Tualett 7,6 m²
6. Koridor 4,7 m²
7. Trepikoda 21,4 m²
8. Kütteruum 15,2 m²
9. Koosolekute ruum 64 m²
10. Koridor 17,1 m²
11. Invatualett 9,9 m²
12. Büroo 34,9 m²
13. Trepikoda 17,4 m²
14. Garaaž 72,9 m²

Ühe võimalusena saaks laiendada 
olemasolevat fuajeed ning ühendada see 
hetkel abielude sõlmimiseks mõeldud 
ruumiga (nr 9), kuid sel juhul jäävad 
külastajate alasse ka töötajate tsooni 
kuuluvad lift ja trepikoda. Uus sissepääs 
klientidele (rm 3) viib otse teenindussaali. 
Töötajatele on eraldi sissepääs eraldi 
fuajeega (rm 1). Nii tagame suletud ja 
avatud ala korrektse eraldatuse. Lisaks 
asub 1.korrusel suurem koosolekute 
saal (rm 9), mida saab lihtsalt välja 
rentida ja eraldi sissepääsu, mis asub 

maja lõunapoolsel küljel (rm 10). Korrus 
mahutab 12 inimese töökoha (sealhulgas 
4 klienditeenindajat).

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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I korrus. II versioon

1. Fuajee 36,8 m²
2. Büroo 29,9 m²
3. Büroo 97,3 m²
4. Abiruum 10,3 m²
5. Tualett 7,6 m²
6. Koridor 4,7 m²
7. Trepikoda 21,4 m²
8. Kütteruum 15,2 m²
9. Koosolekute ruum 64 m²
10. Koridor 17,1 m²
11. Invatualett 9,9 m²
12. Büroo 34,9 m²
13. Trepikoda 17,4 m²
14. Sissepääs 52,7 m²
15. Vastuvõtula 72,9 m²

Lisaks pakume välja II versiooni, kus 
vastuvõtuala asub juurdehitises. See 
lahendab avatud ja suletud ala probleemi, 
lisaks suureneb ka töökohtade arv. 
Külastajate jaoks on logistika selgem. 
Korrus mahutab 12 inimese töökohta 
(sealhulgas 4 klienditeenindajat).

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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Ettepanekud. II korrus

1. Koridor 18,2m²
2. Koosolekute ruum 30,4m²
3. Büroo 53,6m²
4. Büroo 16,3m²
5. Büroo 13,7m²
6. Köök, puhketuba 18,2m²
7. Büroo 16,2m²
8. Böroo 15,2m²
9. Büroo 16,4m²
10. Koosolekute ruum 29,7m²
11. Trepikoda 17,4 m²
12. Trepikoda 16,9m²
13. Koridor 4,7m²
14. Tualett 8,7m²

Muudatuseks pakume välja  kaotada 
ruumiplaneeringus kitsaste koridoride 
süsteem. Selle asemel võiks tulevikus 
olla üks suurem bürooruum, mis 
võimaldab paindlikkust, toob ruumi 
valgust ning avab laiema vaate Jõgeva 
linnaväljakule. Sellega paralleelselt 
asuksid hoone lõunaküljes privaatsemad 

kabinetid ja abiruumid. Näeme, et 
trepikoja ümber olevaid ruume saaks 
hästi kasutada erinevat tüüpi koosolekute 
ja rendipindadena, mis oleksid 
ristkasutatavad kogu hoone töötajatele.
Sellel korrusel asub 22 töökohta. 

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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III korrus

1. Büroo 160,7m²
2. Koosolekute ruum  32,2m²
3. Büroo 17m²
4. Kööginurk 21,9m²
5. Büroo 42,3m²
6. Koosolekute ruum 32,5m²
7. Trepikoda  17,4m²
8. Trepikoda 16,9m²
9. Koridor 4,7m²
10. Tualett 8,7m²

Järgides samu põhimõtteid, oleme 
kolmanda korruse planeeringu teinud 
üldiselt sarnase teise korruse omaga. 
Soovitame mitte kasutada fikseeritud 
mööblit, vaid sellist, mida saab vastavalt 
vajadusele ümber paigutada, et tagada 
paindlikum töökeskkond. Sellele 

korrusele on paigutatud väiksemad 
koosolekute ruumid, mida saab 
igapäevatöös kasutada tihedamalt 
väiksemate gruppide puhul. 
Sellel korrusel asub 22 töökohta.

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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IV korrus

1. Puhkeala 35,9m2

2. Büroo 130,1m2

3. Koosolekute ruum 66,6m2

4. Büroo 16,2m2

5. Büroo 14,6m2

6. Büroo 16,2m2

7. Büroo 14,9m2

8. Abiruum 15,9m2

9. Trepikoda  17,4m²
10. Trepikoda 16,9m²
11. Koridor 4,7m²
12. Tualett 8,7m²

Neljandal korrusel oleme samuti ära 
kaotanud kitsa koridori ning kasutanud 
sarnast meetodit ruumide planeerimisel, 
mida kasutasime teisel ja kolmandal 
korrusel. Sellele korrusele oleme 
planeerinud  ühe suurema saali, mis 

mahutab teistest rohkem inimesi. 
Vajadusel saab seda muuta vaheseintega 
ka väiksemaks. 
Sellel korrusel asub 21 töökohta.

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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V korrus

1. Koridor 24,6m²
2. Rõdu  56,6m²
3. Büroo 86,2m²
4. Koosolekute ruum 32,5m²
5. Büroo 17m²
6. Kööginurk 21,9m²
7. Büroo 42,3m²
8. Koosolekute ruum 32,5m²
9. Trepikoda  17,4m²
10. Trepikoda 16,9m²
11. Koridor 4,7m²
12. Tualett 8,7m²

Juurdehitataval korrusel kasutame 
samasugust ruumide paigutust nagu 
eelmistel korrustel. Lisaks oleks 
võimalus ehitada rõdu, et maja avaneks 
peaväljakule veelgi rohkem, ning ka 

töötajatel oleks hea linna vaatlemise 
paik. Sellel korrusel on 14 töökohta.

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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1. Kõige suuremaks puuduseks on hoone maht ja ruumiplaneering. Praegune maht 
jääb tulevikuks kitsaks ja ei ole piisav ettenähtud töötajate arvule. Soovitame 
ehitada välja katusekorruse, mis lahedaks ruumipuuduse, ning muuta korruste 
planeeringut efektiivsemaks. 

2. Hetkel ei ole hoonele tehtud suuremaid fassaaditöid, seega soovitame maja 
soojustada ning paigaldada korralik ventilatsioonisüsteem, et tagada parem  
energiatõhusus. Samuti võib katusele paigutada päikesepaneele hoone ilmet 
oluliselt rikkumata. 

3. Hetkel võimalus rentida tühje kontoriruume, kuid renditavad koosolekute ruumid 
puuduvad. Kuna hoone maht on väike, siis soovitame ehitada ristkasutatavad 
koosolekute ruumid trepikodade ümber, et neid oleks vajadusel ka võimalikult 
lihtne välja üürida. Büroopindade renti me ette ei näe.

4. Praegune vastuvõtu ala on liiga kitsas ning ei võimalda nelja 
klienditeenindustöökohta. Selleks tõime välja kaks erinevat lahendust, kuidas 
muuta vastuvõtuala suuremaks. Soovitame külalistele tekitada töötajatest eraldi 
sissepääs, et tagada avalike ja privaatalade selge erinevus.

Üldiselt on võimalik olemasolev hoone 
ümber ehitada Riigimajaks. Tema asukoht 
linnas on väga hea ja kõik tehnilised 
Riigimaja kriteeriumid on võimalik täita

Kokkuvõte



77
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Saare Maavalitsuse hoone
1. Krundi pindala: 1900,50m2 
2. Krundi täisehitus : 69,95 % 
3. Krundi täisehitus koos SAK hoonega: 78,31 %
4. Hoonealune pindala: 1329,56 m2

5. Netopindala: 2098,8 m2

6. Brutopindala: 3375,4 m2

7. Ehitise kasulik pind: 2098,8 m2

8. Ehitise maht:  6842 m3

9. Hoone ehitusaasta: 1830-40
10. Korruselisus: Kolm korrus ja keldrikorrus
11. Ol.olev parkimiskohtade arv: 7
12. Töötajate arv: ~30 inimest

Saare maavalitsus asub praegu 
Kuressaares aadressil Lossi tn 1. 
See on olnud kunagine Saaremaa 
rüütelkonna hoone, mis on oma esialgse 
väljanägemise saanud 1830.-40. 
aastatel. Alates 1920. aastast kuulub 
hoone Saare Maavalitsusele. Kuna 
tegemist on niivõrd vana ehitisega, 
siis  on see ka muinsuskaitse all. Lisaks 
asub hoone Kuressaare muinsuskaitse 
piirkonnas. 
Praegune “Apteegi tiib” ehitati juurde 
1937. aastal. Selle kahel ülemisel korrusel 
asuvad nii ERRi kui ka Maavalitsuse 
ruumid. Maavalitsuse lõunapoolsesse 
ossa ehitati 1980. aastal uus tiib (nn Sots-
tiib), mille esimesel korrusel on hetkel 
peamiselt garaažid ja laoruumid ning 
teisel korrusel kabinetid. 1998. aastal 
ehitati viimane tiib  lõunapoolsesse 
ossa, kus on peamiselt kabinetid, ent mis 
seisab suures osas siiski tühjalt.

Neli eri tiiba on kõik erineva atmosfääriga 
ja ka füüsiliselt eri tasanditel.
Maavalitsuse esimesel korrusel on 
kolm rentniku: apteek, suveniiripood ja 
kommipood.
Nõukogude ajal oli praegustes 
arhiiviruumides baar, ent sellel polnud 
väga suurt edu.
Kinnistul asub ka veel Saaremaa 
Arenduskeskus, ent seda pole analüüsis 
käsitletud.
Asukoha poolest on hoone võrdlemisi 
linna keskel hästiligipääsetavas kohas. 
Hoone kohta võib julgelt öelda, et ta on 
piisavalt esindusliku välimusega; 
Praegune maavalituse hoone asub EV 
100 konkursi territooriumil, seega kui 
realiseeritakse EV 100 projekt, siis hakkab 
tulevase Riigimaja ilmet kujundama ka 
värskem linnaruum.

Fotod: Muinsuskaitseamet
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Selline vaade avaneb hoonele Lossi 
tänavalt Kuressaare linnuse poolt.

Vasakul asub 1980. aastal ehitatud hoone 
tiib. Üleval asub praegune “Sots-tiib,” 
mille all asuvad garaazid. 

Vaade läänest

Sisehoovi vaade
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Sisehoovi pääseb autoga läbi Kitsas 
tänava. Mõlemad hooned on hetkel 

maavalitsuse kasutuses. Esiplaanil olev 
hoone on 1998. aastal ehitatud, kunagi 

asus seal rahandusosakond.

Praegune SAK hoone, mis asub Lossi 
tn 1 kinnistul ja on hetkel rentnik 

maavalitsusele. Tahaplaanile jääb 1937. 
aastal ehitatud “Apteegi tiib”.  

Vaade Kitsas tänavalt kangialusele

Vaade idast
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Koridor, mis asub “Apteegi tiivas”, on 
üsnagi hämar. Tahaplaanile jääv uks viib 
hetkel isetekitatud kohviruumi.

Koridor on avar ning sinna pääseb 
küllaldaselt päikesevalgust. Tahaplaanile 
jääb trepp, mis viib “Sots-tiiba”. Vasakule 
jääb suur saal või laulatamissaal. Saal on 
tihti talviti külm, sest küte kivihoones ei 
toimi väga hästi ja energiakulu on suur.

“Apteegi tiiva” koridor

Peahoone koridor
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Pööningule pääseb peahoonest läbi IT-
tehniku ruumide. Ligipääs pööningule on 

kitsas. Aeg-ajalt tekitab probleeme katuse 
lekkimine.

Koridor on valge ja hele, ent paraku üsna 
ilmetu. Tahaplaanile jääv uks viib kabinetti 

ja vasakult saab edasi liikuda järgmisse 
tiiba.

Hetkeolukord peahoone pööningul

“Sots-Tiiva” koridor
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“Apteegi tiib” on ehitatud 1937. aastal 
ja on teistsuguse korrusekõrgusega. 
See on ainus üleminek peahoonest 
“Apteegi tiiba”. Paraku tekitab selline 
olukord suuri probleeme inimestele, 
kelle liikumisvõime on piiratud. Trepile 
järgneb jällegi hämar ja kitsas koridor. 
Pildilt vaadates jääb alla vasakule käik, 
mille kaudu saab koridori. Enne seda 
jääb vasakule laoruumi uks.

“Apteegi tiiva” trepp peahoonest
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See trepp viib peahoonest
“Sots-Tiiba”. Kui “Apteegi tiiva” 
trepp oli üsnagi kõrge, siis siin 

annab mõelda lahendustele, mis 
kergendaksid kõigi liikumist.

Üleminek “Sots-Tiivale” peahoonest
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Esimene korrus on hetkeseisuga 
suuresti hõivamata ja välja renditud. 
Peahoone Lossi tänava poolses 
osas asuvad suveniiripood ja Kalevi 
kommipood. Lisaks sellele jääb 
sisehoovi arhiiv, kus eelnevalt oli 
asunud baar. “Apteegi tiivas” asub 
praegu apteek. Uuemates tiibades on 
garaažid ja soojasõlm. 

I Korrus

0 105

Nõupidamisruumid – 30,13m2

Rendipinnad – 277,25m2

Bürood – 101,77m2

Tualetid – 22,11m2

Abiruum/ladu – 395,63m2

A

A
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Teisel korrusel asuvad peamiselt 
kontoriruumid. Erinevate kõrguste 

tõttu puudub kerge ligipääs  
peahoonest kõrvalolevatesse 
tiibadesse. Peale “Sots-Tiiba” 

tulevad kunagise rahandusosakonna 
kontorid, mis praegu seisavad tühjana. 

Probleeme on küttega teise korruse 
saalis ja koridoris, sellele kulub talvel 

palju raha. Fuajee peasissepääsu 
juures jääb oma olemuselt pigem 

ikkagi koridoriks.

II Korrus

0 105

Nõupidamisruumid – 89,67m2

Bürood – 507,45m2 

 Tualetid – 10,55m2

Abiruum/ladu – 62,35m2
A

A
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Peahoone katusealune on suuresti 
kasutamata, kuid on õnnestunud 
tekitada lisaruumi. “Apteegi tiiva” peal 
asuvad hetkel nii ERRi kontoriruumid 
kui ka puhkeala töötajatele. 
Puhkealas asub võrdlemisi suur 
köök. Praegu koonduvad Saare 
Maavalitsuse puhkeruumid peamiselt 
“Apteegi tiiba”.
Kelder on kasutuses puhkealana ning 
käesolevas töös jääb selle funktsioon 
muutmata.

Pööning ja kelder

0 105

Bürood – 36,13m2

Tualetid – 1,61m2

Abiruum/ladu – 24,78m2

Keldri abiruum – 11,65m2

Puhkeruum – 65,01m2

Keldri puhkeruum – 24,21m2

1

1

1

1

A

A
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Lõikel on näha hoone eritasandilisust, 
mis takistab eri osade vahel liikumist.

Peahoone asub teiste tiibadega 
võrreldes madalamal. Eelnevatel 

piltidel on ka näha hoonekompleksi 
tiibade ühendusi peahoonega.

Lõige A-A

Bürood 
 Abiruum/ladu
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Kinnistu asub Keskväljaku juures. 
Maavalitsuse ümbruses asuvad  erinevad 
kohvikud ja linna peatänav. Plaanil on 
näha, et praeguse seisuga on parkimine 
keeruline, ent lähedal leidub ka teisi 
parkimiskohti, mida saab ära kasutada.  

Rohkem infot selle kohta on linna 
plaanil. Praegune sissepääs on hoonele 
esinduslik, see asub otse peatänaval ja 
mängib peahoone fassaadiga kokku, ent 
teatud mõttes jääb see kitsaks ja pole 
logistiliselt kõige ratsionaalsem. 

Asendiplaan

1. Krundi pindala: 1900,50m2

2. Hoonealune pindala: 1329,56m2

3. SAK hoone pindala: 158,86m2

4. Krundi täisehitus: 69,95% 
5. Krundi täisehitus koos SAK hoonega: 78,31%

Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Muru
Krundipiir
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Saare Maavalitsuse asendiplaan
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1. Töötukassa
2. Sotsiaakindlustusamet
3. Kohtumaja
4. Linnavalitsus
5. Haridus- ja teadusministeeriumi haldusala
6. Haridus- ja teadusministeeriumi haldusala
7. Kaitseministeeriumi haldusala
8. Keskkonnaministeeriumi haldusala
9. Politseimaja
10. Siseministeeriumi haldusala
11. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

Linnaplaanil on näha, et praegune 
Saare Maavalitsus asub võrdlemisi linna 
keskel, keskväljaku juures, linnavalitsus 
asub ka üpriski lähedal ja ligipääsetavus 
hoonele on suhteliselt hea. Bussijaam on 
mööda kergliiklusteed umbes 15 minuti 
kaugusel. Tulevase Riigimaja esinduslik 
element mängib keskväljakuga kokku. 
Ümbruskonnas asuvad erinevad 
riigiasutused ning tasub kaaluda kas on 
õigustatud kõigi asutuste liitme ühte kohta 
kui praegused tingimused on sobivad. 

Näiteks võib tuua praeguse töötukassa 
asukoha kortermaja juurdeehitises.
Märgitud on ka teine võimalik Riigimaja 
asukoht, mille pakkus välja Kuressaare 
linnavalitsus ja muinsuskaitseamet. 
Selleks on endine politseimaja, mis 
asub Lossi 7. Lisaks sellele on veel 
Saare maavalitsuse krundil ka Saarema 
Arenduskeskuse hoone, millega võib 
arvestada, ent praeguses analüüsis 
jäävad mõlemad hooned käsitlemata.

Peatänav
Riigiasutused
Maavalitsuse asukoht
Riigimaja võimalik asukoht
Bussipeatused
Parklad

1

Linnaplaan



95

Kuressaare plaan

0 200m100
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Analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Bussipeatus läheduses, hoone 
keskväljakul

Parkimisvõimalused Halb Parkimiskohti on vähe, tuleb kasutada 
parklaid ümbruskonnas

Hoone suurus Rahuldav 94 töötaja jaoks võib jääda kitsaks

Esinduslikkus Hea Hoone on muinsuskaitse all ja koos 
apteegiga keskväljakult silmapaistev

Invasõbralikkus Kasin Puudub lift, invatualett ja uksed on liiga 
kitsad

Energiatõhusus Kasin Peahoone koridor ja saal on talviti 
jahedad. Kütte peale kulub palju raha.

Ruumide seisukord Rahuldav Ruumid vajaksid korrastamist, ent suuresti 
on nad lämbed

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Rahuldav Muinsuskaitsealune hoone ei lase suuri 
ümberehitusi teha.

Ruumide rendivõimalus Hea Peahoone alumisel korrusel on praegu 
rendipind, nii oli see ka ette nähtud. 
Apteek on kohalik ikoon, esinduslik.

Vastuvõtuala Kasin Praegu puudub, kuid ruum selleks on 
olemas

Ühissaal Hea Heas korras saal, paraku talviti jahe.

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Rahuldav “Apteegi tiib” ja peahoone on 
muinsuskaitse all. Jällegi saab teistes 
tiibades ümberkorraldusi teha. 
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Avalik ala  
Suletud ala
Rendipinnad

Esimesel korrusel pakume välja 
lahenduse, mis looks praegusest 
maavalitsuse hoonest Riigimaja. Me 
soovime säilitada hoone esinduslikku 
esifassaadi ning ei taha koormata seda 
invasissepääsuga. Me ei soovi tuua 
hoonesse lifti, sest tegemist pole väga 
kõrgete hoonetega  ning valdavalt on 
kompleksi hooned erinevatel kõrgustel. 
Seetõttu pakume välja luua sisehoovi 
aatriumi. Praegused garaazid oleks 
võimalik muuta teeninduspindadeks. 
Kangialuse saab kinni ehitada ning 
sinna saab paigutada tualettruumid. 
Varajasemad lao- ja abiruumid saab muuta 
kontoriteks ja nõupidamiste ruumideks. 
Aatriumist pääseb otse Riigimaja 
erinevatesse tiibadesse - liikumine 
on koondatud ümber keskse hoovi.  
Riigimaja kui turvaline ja sõbralik paik

Oluline on jätta ka alles praegune 
rendipind, mis on valdavalt Lossi 
tänava poolses osas. apteek. Vajadusel 
saaks teistele rendipindadele panna 
muid riigiteenuseid pakkuvaid asutusi. 
Kui juhuslikult peaks tulema inimene, 
kes ei pääse iseseisvalt kõikidele 
korrustele, siis tuleb organiseerida 
temaga kohtumine mõnes muus ruumis 
esimesel korrusel, kuhu on võimalik 
ligi pääseda. Selleks oleme mõelnud 
ka privaatsema nõupidamiste ruumi, 
mis on kohe teeninduslaudade juures 
kui ka arvukalt muid kontoriruume, 
mis asuvad esimesel korrusel. 
Praeguse arhiivi saab ka luua 
kontoriruumideks, et oleks 
parem ühendus aatriumiga. 
Arhiivil tuleks kolida jällegi pööningule. 
Rendipind jääb siinses olukorras samaks.

I korrus
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I korruse uus tsoneering
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Teisel korrusel oleme mõelnud suuresti 
säilitada esialgse vormi ja olemise. Küll 
aga pakume likvideerida “Apteegi tiivas” 
koridoris olevad vaheseinad, et luua  
avaram ja veidi parema päevavalgusega 
ruum. Võimalik on tekitada sinna ka 
ooteala.
Hoonekompleksi vanemas osas on 
mõte ka muuta kaks laoruumi ühiseks 
kontoriks, kus saaks korraldada 
koosolekuid. “Sots-tiivas” tahame muuta 
liikumise kergemaks, ent soovime  selle 

eraldada natukene selgemalt vanast 
hoonest. Eesmärk on luua erinevad 
tsoonid, soov on tuua ka tualettruumid 
lähemale, juhuslikult kui peaks toimuma 
suurem koosolek või laulatamine suures 
saalis.  Tualettruumide esine on ka nüüd 
avaram ooteala, rohkem päevavalgust 
koridoridesse. Teine korrus on ettenähtud 
suuresti ainult büroopinnaks ja sinna on 
inimesel ainult asja, kui tal on selleks 
põhjus või aeg kokku lepitud. Teiselt 
korruselt avaneb vaade sisehoovi.

II korrus
Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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II korruse uus tsoneering
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Pööningukorrusele koliks arhiiv ning 
katuse alla arhiivi materjali sirvimisala. 
Lisaks sellele saab paigutada 
ka muud tehnikat pööningule. 
Esialgne puhkeruum säilib “Apteegi 
tiivas”, ent sealt tuleks luua ühendus  
pööninguga, kuigi sellel võib tekkida 
astmelisuse tõttu raskusi. Pööning on 
valdavalt privaatne ala.

Pööningukorrus
Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
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Pööningu uus tsoneering
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Skeemil on näha, kuidas on pind hõivatud 
ilma kontoriruumideta. 

Skeemil avaneb ruumi maht, kui on näha 
ainult kontorid. Kontrastiks praegusele 
lahendusele oleks esimesel korrusel 
rohkem kontoripinda.

I korrus ilma kontoriteta

I korrus kontoritega

Fuajee/koridor
Bürood
Tualetid
Abi- ja laoruum
Rendipinnad
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Siin on näha avaliku pinda ja sisehoovi 
fujaee ala, kui skeemil kontorid 

puuduvad. Pakutud lahendusega 
muutuks liikumine sõlmpunktides 

avaramaks. . 

Praeguse  seisuga võtaksime ära 
“Apteegi tiivast” kontoriruumi, ent 

suudame pakkuda asendust sellele 
peahoones eelnevate laoruumide 

asemele. Eesmärk on muuta liikumine 
külastajale kui ka töötajale avaramaks 

ja sõbralikumaks.

II korrus ilma kontoriteta

II korrus kontoritega

0 105

Nõupidamisruum 
Bürood
Tualetid

Abiruum/ladu
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Kui puuduvad takistused pööningupinna 
väljaehitamisel, siis võiks sinna kolida 
arhiiv. 

Skeemil on näidatud kontorite kasutus 
pööningul. Mõte on kolida arhiiviruumi 
büroo ka pööningule.

Pööning ilma kontoriteta

Pööning kontoritega

Nõupidamisruum
Bürood
Tualetid
Abi- ja laoruum
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Kui muuta hoone sissepääsu ja viia 
see kokku EV 100 võidutööga, siis 

tekib uus sissepääs, mis suhtleb 
praeguse Konsumi ja raekoja vahelise 

alaga. Sissepääsu nihutamine viib 
koormuse ka tänavafrondilt ära 

ning jätab rohkem ruumi tulevasele 
rahulikule keskväljakule. Tekib ka 

ühendus linnavalitsusega, mis ei kulge 
mööda peatänavat.

EV 100

Võidutöö “Vaip”, arhitektid Häli-Ann Tooms ja 

Mari-Liis Männik arhitektuuribüroost Projekt 

Kuubis OÜ



Saare maavalitsus | kokkuvõte

1. Põhiline hooneprobleem seisneb eri tiibade erinevas korrusekõrguses
2. Maja katus aeg-ajalt võib lekkida
3. Invaligipääse saab rajada, ent neid oleks vaja rajada mitu
4. Esimese korruse juurdeehitus, et tekitada hoonele keskpunkt
5. Mõned kontorid koridoriks laiendada, laoruumid kontoriteks
6. Arhiiv pööningule kolida ja arhiivi asemele kontoriruumid

Analüüsile toetudes võib tõdeda, et 
hoone sobib Riigimajaks, ent paraku 
suudame hetkel paigutada uude 
lahendusse 74 töökohta. 
Hoone on muinsuskaitse all ja üsnagi 
esinduslik. See asub keskväljaku juures 
ja sellele on hea ligipääs. Tasub jällegi 
kaaluda, kas kõik riigiasutused tuleks ühte 
majja panna või mitte, sest osa neist 
asub praegusele maavalitsuse hoonele 
üpriski lähedal ja nende ümberkolimine 
ei pruugi anda väga suurt võitu.
Ühest küljest on rentimine hoonele olnud 
iseloomulik ja seepärast võiks senised 
rendipinnad säilitada (m.h apteegi 
asukoht). Teisalt saaks need pinnad 
ümber kujundada avatud kontoriteks, et 
Riigimaja töötajatele rohkem ruumi anda.
Aatrium, kui juurdeehitis võimaldab liita 
hoonekompleksi tühjad osad ja luua 
keskele siduv punkt. See oleks Riigimajale 
täiustav element, kahjustamata 
muinsuskaitse mälestist ennast. 
Hoonele peaukse juurde eraldi 
invasissepääsu rajada pole tarvis. 
Liikumispuudega kliendil on võimalik 
ametnikuga kohtuda alumise korruse 

nõupidamissaalis. Kõikide ruumide 
muutmine invasõbralikuks on mitmete 
treppide tõttu äärmiselt keerukas. 
Peahoones ja “Apteegi tiivas” on 
mälestise staatuse tõttu raske ka ruumi 
muuta. See tuleks ehk kõne alla “Sots-
tiiva” ja peahoone vahelise trepi puhul. 
Krundil asub Saaremaa Arenduskeskuse 
hoone, mis üürib pinda Saare 
Maavalitsuselt. Analüüsis jäi antud pind 
käsitlemata.
Juurdeehituse käigus tuleks üle vaadata 
soojustus peahoone saalis ja koridoris. 
Peahoone kagupoole sein jääks 
juurdeehituse alla, seda seina enam 
soojustama ei pea. 
Kuna vastuvõtuala praegu puudub, siis 
juurdeehitus võimaldaks selle tekitada.  
Tänu sellele tekib ka hoonekompleksi 
keskne ruum, mille ümber on uus 
Riigimaja.

Kokkuvõte

1. Uus netopind: 2611,85m2

2. Uus brutopind: 3509,63m2
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Läänemaa Riigimaja
Immanuel Busch, Kristi Merilo, Charlotte Raisch



Läänemaa Riigimaja | olemasolev hoone

Lääne Maavalitsuse hoone
1. Aadress: Lahe 8
2. Krundi pindala: 2466m²
3. Krundi täisehitus: 35,6% 
4. Hoonealune pindala: 879m² 
5. Netopindala:  948,6m²
6. Brutopindala: 1050m²
7. Hoone ehitusaasta: 1800
8. Korruselisus: 2 korrust
9.  Ol.olev. parkimiskohtade arv: 12
10.  Töötajate arv: 25 inimest

Peahoone on ehitatud maavalitsuse 
majaks 1934. aastal teise korruse 
lisamisega, hoovipoolne juurdeehitus 
valmis 1993.a. Hoone 1. korrusel 
paiknevad kahekorruselises osas hall, 
koridor ja 10 ametiruumi, valveruum. 
Ühekorruselises osas sanitaarruumid, 
koridor ja neli ametiruumi. Teisel 
korrusel koridor, 5 kabinetti, esik, 
saal, serveriruum. Keldrikorrus (111,2 
m²) paikneb juurdeehitatud osa all ja 
koosneb endistest kohvikuruumidest, 
trepikojast, WC-st, endistest 
saunaruumidest ja sanitaarsõlmest. 

Põhikonstruktsioonid on looduslikust 
kivist ja puidust. Hoone seisukord  on 
rahuldav/hea. Elektripaigaldis vajaks 
renoveerimist. Kanalisatsioonitorustik 
vajaks renoveerimist, külmaperioodidel 
pidavat ummistused olema. Lisaks vajab 
renoveerimist vihmavee ärajuhtimise 
süsteem ja sokkel – vihmavesi jookseb 
vundamendi vahele.
Puidust ühekorruseline ametiruumidega 
abihoone on kultuurimälestis, sest aastail 
1919-1934 elas seal Ernst Enno. 
Garaaži ehitusaasta on 1946.a., lisaks 
garaažiboksidele paikneb seal arhiiv.

Ametnike küsitlus Maavalitsuse külastusel 16. sept 2016.a.

1. Mis teile meeldib töötades praeguses Maavalitsuse majas?
A: Väärikas ja ajalooline hoone ajaloolises piirkonnas Haapsalus. On ju see hoone 
ehitatud just maakonnavalitsuse tarbeks. 
B: Ilus vana maja. 

2. Mis teile ei meeldi töötades pareguses maavalitsuse majas?
A: Amortiseerunud kanalisatsiooni- ja veetorustik, aastaid pole tehtud 
sanitaarremonti, rääkimata kapitaalremondist, kuigi vajadus on. Sisetemperatuuri 
suured kõikumised olenevalt kabineti asukohast. 
B: Puudub ventilatsioon. Muinsuskaitse nõuded ei lase ka midagi juurde ehitada.
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Läänemaa Riigimaja | olemasolev hoone

1. Lääne Maavalitsuse hoone, Lahe 8
2. Lääne Maaameti hoone, Ehte 9 
3. Politsei ja piirivalveamet Haapsalu politseijaoskond. Ohvriabi, Lossiplats 4
4. Põllumajandusameti Lääne keskus, Jaani 10 
5. Läänemaa Muuseum, Kooli tn 2
6. Haapsalu notarid, Posti 26 ja 41a
7. Tarbijakaitseameti Läänemaa talitus, Posti 34
8. SA Läänemaa arenduskeskus, Lihula mnt 3
9. Maksu- ja tollikeskuse Läänemaa teenindukoht, Jaama 17
10. Pärnu pensioniameti Haapsalu osakond, Jaama 15
11. Lääne Prefektuuri Kodakondsus- ja migratsioonibüroo, Jaama 14-3
12. Raudteejaam/bussijaam
13. Rimi
14. Põhikool
15. Kaubamaja
16. Kultuurimaja
17. Haigla
18. Gümnaasium
19. Linnus
20. Algkool

Haapsalu linn tekkis 13. sajandil sinna 
rajatud linnuse ümber. Keskuseks oli 
lossiplats, kust algas linna kasvamine. 
Alles 20. sajandi alguses, Haapsalu 
raudteejaama rajamisega, tekkisid uued 
linna arengut mõjutavad ristumised. 
ENSV ajal tuli asulasse elanike veelgi 
juurde ning uue kaubanduskeskuse ja 
teenindusmaja ehitamisega Tallinna 
mnt, Posti tänava, Jaama tänava ja Lihula 

mnt ristumiskohta oli tekkinud uus 
linna keskus. Posti tänav, mis suundub 
vanalinna poole, on saanud peatänavaks, 
kus napib küll parkimiskohti, kuid selle 
ääres paiknevad asutused paistavad 
silma. Kõrvaltänavatel on enamasti 
elumajad, suuremad paneelelamud on 
koondunud Tallinna mnt-Jaama tänava 
teljest lõuna poole, tõstes seal elanike 
asustustiheduse Haapsalu suurimaks.

Peatänavad
Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht
Bussipeatused

1

Linnaplaan
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Asendiplaan

Peahoone on ehitatud maavalitsuse 
majaks 1934. aastal teise korruse 
lisamisega, hoovipoolne juurdeehitus 
valmis 1993.a. Hoone 1. korrusel 
paiknevad kahekorruselises osas hall, 
koridor ja 10 ametiruumi, valveruum. 
Ühekorruselises osas sanitaarruumid, 
koridor ja neli ametiruumi. Teisel 
korrusel koridor, 5 kabinetti, esik, 
saal, serveriruum. Keldrikorrus (111,2 
m²) paikneb juurdeehitatud osa all ja 
koosneb endistest kohvikuruumidest, 
trepikojast, WC-st, endistest 
saunaruumidest ja sanitaarsõlmest. 

Põhikonstruktsioonid on looduslikust 
kivist ja puidust. Hoone seisukord  on 
rahuldav/hea. Elektripaigaldis vajaks 
renoveerimist. Kanalisatsioonitorustik 
vajaks renoveerimist, külmaperioodidel 
pidavat ummistused olema. Lisaks vajab 
renoveerimist vihmavee ärajuhtimise 
süsteem ja sokkel – vihmavesi jookseb 
vundamendi vahele.
Puidust ühekorruseline ametiruumidega 
abihoone on kultuurimälestis, sest aastail 
1919-1934 elas seal Ernst Enno. 
Garaaži ehitusaasta on 1946.a., lisaks 
garaažiboksidele paikneb seal arhiiv.

1. Maavalitsuse kahekorruseline põhiosa
2. Maavalitsuse ühekorruseline idatiib
3. Abihoone. Ernst Enno maja
4. Garaaž

Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Muru
Krundipiir
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Lääne maavalitsuse hoone peafassaadi 
vaade Lahe tänavalt. Lehtpuud varjavad 
suveperioodil päikest, ning ei lase 
ruumidel liialt ülekuumeneda, sest 
jahutust hoones pole.

Lääne maavalitsuse hoone vaade hoovi 
poolt. Kahekorruseline osa on asutuse 
põhihoone, ühekorruseline osa  on juurde 
ehitatud. 
Asutuse töötajad saavad autosid parkida 
sisehoovi, kus on märgistamata kohti u 
12-le autole.

Maavalitsuse hoone fassaad

Maavalitsuse hoov
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Fuajee

Saal

Lääne maavalitsuse fuajee. Ala liiga väike 
vastuvõtulaua jaoks ning trepid kitsad, 
kui paigaldada trepironija ei jää teistele 

trepikasutajatele piisavalt ruumi.

Lääne maavalitsuse saal, mis on kasutusel 
ka koosolekute ruumina.  Ventilatsioon 

on ehitatud ca 12 aastat tagasi, kuid ei 
kasutata, sest on liiga mürarikas. 



Läänemaa Riigimaja | analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Hoone ees kahesuunaline raudteejaama 
juurest Viigi äärdse suunduv tänav
Bussipeatus 85m

Parkimisvõimalused Hea Parkimiskohti on umbes 12 sõiduautole

Hoone suurus Kasin 25 töötajat; 796,9 m2; 31,9 m2 töötaja 
kohta. Riigimaja jaoks mittepiisav suurus

Esinduslikkus Hea Ajalooliselt Maavalitsuseks ehitatud maja

Invasõbralikkus Kasin Lifti paigaldamine pole võimalik, aga 
sisetrepile saab lisada trepironija

Energiatõhusus Kasin Hoone pole piisavalt soojustatud

Ruumide seisukord Rahuldav Piisavalt kõrged laed, piisavalt valgust. 
Kohati astmete kohal laed liiga madalad. 
Vaheseinu ei või ümber paigutada.

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Hea Võimalik luua ühisalasid

Ruumide rendivõimalus Kasin Pole piisavalt pinda

Vastuvõtuala Kasin Puudub

Ühissaal Kasin Puudub

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Kasin Haapsalu Vanalinna muinsuskaitseala 
nõuded. Lisatööpinda pole võimalik luua. 
Fassaadi muutmine piiratud.

Analüüs



121

Kuigi Läänemaa Maavalitsuse hoone on esinduslik, ei sobi ta Riigimajaks, sest:

1. see paikneb eemal linnakeskusest;
2. hoone jääb väikseks plaanitud 74 töötajale;
3. puudub teenindusaal;
4. hoone ei vasta invanõuetele;
5. parkimiskohti on hoovis umbes 12-le autole ja puudub parkla suurendamise 

võimalus;
6. Muinsuskaitse nõuete tõttu puudub juurdeehituse võimalus.

Olemasoleva hoone 
kokkuvõte
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Lääne Maa-ameti hoone 
1. Aadress: Ehte 9
2. Krundi pindala: 1285m²
3. Krundi täisehitus: 41,7% 
4. Hoonealune pindala: 536m²
5. Netopindala:  948,6m²
6. Brutopindala: 1040m²
7. Hoone ehitusaasta: 1960
8. Korruselisus: 2 korrust +kelder
9. Ol.olev parkimiskohtade arv: 14 +20 naaberkinnistul
10. Töötajate arv: 25

Lääne Maa-amet on kahekorruseline  
krohvitud telliskividest väliseinte ja 
puidust või betoonist vahelagedega 
hoone vanalinna miljööalas. 
Ehitise seisukord on hea. 2015. a. 
on renoveeritud fassaad, 2016. a. 

renoveeritakse osaliselt küttesüsteem 
eesmärgiga tagada ruumides ühtlane 
sisekliima ja saavutada energiasääst. 
Hoones paiknevad Maa-ameti, 
Terviseameti ja Perekonnaseisuameti 
ruumid.
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Maaameti hoone eelmisel aastal 
renoveeritud fassaad Ehte tänavalt

Hoone hoovis on tähistamata 
parkimiskohtadega parkla töötajatele. 

Maaameti hoone

Hoovipoolne külg
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Maa-ameti hoone 
asendiplaan

Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Muru
Krundipiir

1. Peahoone
2. Garaaž
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Läänemaa Riigimaja | analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Rahuldav Hoone ees ühesuunaline kõrvaltänav
Bussipeatus 100m

Parkimisvõimalused Hea Parkimiskohti umbes 12 sõiduautole

Hoone suurus Kasin 25 töötajat, 711,8m2, 28,5m2 töötaja 
kohta. Riigimaja jaoks mittepiisav suurus

Esinduslikkus Hea Hoone on väärikas ja heas korras

Invasõbralikkus Kasin Lifti ehitada pole võimalik, kuid trepironija 
sisetrepile tuleb kõne alla.

Energiatõhusus Kasin Puudub ventilatsioon ja lisasoojustus

Ruumide seisukord Rahuldav Kõrged laed, piisavalt valgust. Oluliste 
programmiliste muudatuste tegemiseks 
liialt vähe ruumi; siseseinu pole võimalik 
ümber paigutada.

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Hea Võimalik luua ühisalasid

Ruumide rendivõimalus Kasin Pole piisavalt ruumi

Vastuvõtuala Kasin Puudub selge ala klientide 
teenindamiseks

Ühissaal Kasin Olemas saal perekonnaseisuameti 
toiminguteks

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Kasin Haapsalu Vanalinna ala 
muinsuskaitsenõuded. Juurdeehitus pole 
võimalik

Maa-ameti hoone analüüs
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Läänemaa Riigimaja | ettepanekud

1. Lossiplatsi 2
2. Posti 34a    
3. Posti 40a    
4. Jaama 5a
5. Õhtu kallas 4

Haapsalu linna külastades visuaalse 
vaatluse teel ning kohalike elanike ja 
ametnike ettepanekuid arvestades on 
välja pakutud uue Riigimaja asukohaks  
5 hoonestamata kinnistut. Paljude 
küsitletud  inimeste arvates on Haapsalu 
nii väike linn, et eraldi Riigimaja kõikide 
ametiasutuste jaoks poleks vajagi. Võib-
olla on Haapsalu Riigimajale lahenduseks 
hoopis üks esinduslik teenindussaal.
Läänemaa Riigimaja prognoositav 

töötajate arv on 74, seega võiks rajatava 
Riigimaja netopind, arvestusega 25m²
töötaja kohta, olla 1850m².  Valitud 
kruntidele peaks sellise suurusega hoone 
mahtuma.
Kuna Haapsalu linnakeskus on aja jooksul 
muutunud, siis oleme maja asukohaks 
pakkunud nii vanalinna, kui kesklinna 
paikasid. Igal ühel neist oma plussid 
ja miinused, millega saate tutvuda 
järgnevatel lehekülgedel.

Peatänavad
Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht
Riigimaja võimalikud asukohad
Bussipeatused

1

Võimalikud uued asukohad

Kus võiks asuda teie arvates Haapsalus uus Riigimaja?
A: Olemasolevatest hoonetest sobiks enim Teenindusmaja valgusfoori ristmikul 
(samas on see äsja müüdud eraomandisse ja vajab kapitaalremonti). Riigimaja 
võiks asuda ka praeguses postkontori hoones Nurme 2 (asukoht kesklinnas, kuid 
vajab ilmselt juurdeehitust). 
B: Teenindusmaja asemel või Raudteejaama läheduses. 
C: Kunagi maavanemaga kaaluti vana teenindusmaja Lihula mnt 3, mis tänaseks 
on eraomandis (ja ilmselt teiste plaanidega) ja Maavalitsusele kuuluvat Ehte tänav 
9 hoonet. 

Ametnike küsitlus Maavalitsuse külastusel 16. sept 2016.a.
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Kinnistu 
Naabermajad
Muru

Läänemaa Riigimaja | ettepanekud

1. Lossiplatsi 2

Praegu tühjana seisev kinnistu asub 
Haapsalu vanalinna ajaloolises 
linnasüdames Naabriteks on 
politseijaoskond, muuseumid ja 
13. sajandist pärit linnus. Kinnistu 
on keskmiselt 22m lai ja 97 m pikk, 
üldpindala on 1741m².

1. Haapsalu politseijaoskond
2. Külalistemaja
3. Parkimisplats u 70 autole
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Läänemaa Riigimaja | ettepanekud

Lossiplatsi 2 krundi analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea ühistranspordi peatus 50m kaugusel, 
ligipääs krundile kolmest küljest

Parkimisvõimalused Hea Lossiplatsi parklas 70 kohta ja krundile 
võimalik rajada parkla

Krundi suurus Hea 1741m2 Piisavalt suur 1850m2 
netopinnaga Riigimajale

Esinduslikkus Hea Väärikal kohal vanalinnas

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea Hoonele lubatud kaks maapealset korrust, 
krundi sihtotstarv on 100% üldkasutatav 
maa. Krundi merepoolne ots on kitsas.

Ümbrus Hea Kinnistu asub Lossiplatsi põhjapoolsel 
küljel. Ümbruses vanalinnamajad ja 
muuseumid. Lossiplats 4 kinnistul 
paikneb Läänemaa Politseijaoskond. 
Läheduses lossivaremed ja promenaad.
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Vaade Lossiplats 2 kinnistule lõuna 
poolt. Fotol on vasakul näha Haapsalu 

politseijaoskonna hooned. Paremal 
olev kergliiklustee viib randa Haapsalu 

promenaadile ja Kuursaali juurde.

Vaade kinnistule ja politseijaoskonna 
hoonele teiselt poolt lossiplatsi. Kinnistu 

esine lossiplatsi väljak on kasutusel 
parklana.

Vaade kinnistule

Vaade üle lossiplatsi



Kinnistu
Naabermajad
Muru
Bussipeatus

Läänemaa Riigimaja | ettepanekud

2. Posti 34a

1. Linnavalitsus
2. Ühekordne naaberkinnistu elumaja abihoone
3. Laste mänguväljak

Krundi pindala on 1950m², pikkuseks 
31m ja laiuseks 62m.
Kinnistu asub Haapsalu linnavalitsuse 
hoone kõrval. Linnavalitsuse hoonet on 
plaanis laiendada, kuna on võimalus, 
et Haapsalu linn ühineb Ridala vallaga 

ja selleks on tarvis lisaruumi. Kinnistul 
paiknevad väikevormid ja laste mänguala, 
aga mitte ühtegi ehitist. Parkimisplatsile 
on ruumi  Posti tänava äärses servas.
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Posti 34a krundi analüüs
Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Peatänava ääres. Auto- ja jalakäijate 
teed olemas. Ühistranspordi peatus 5m 
kaugusel.

Parkimisvõimalused Hea Võimalik teha parkla kinnistule

Krundi suurus Hea 1950m2 Piisavalt suur 1850m2 
netopinnaga Riigimajale

Esinduslikkus Hea Haapsalu Linnavalitsuse kõrval

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea Kehtiv planeering lubab ehitada kuni 
kolme maapealse korrusega hoone, osa 
esimesest korrusest võib olla parkimise 
tarbeks. 

Ümbrus Hea Põhjas Linnavalitsus, lõunas madalad 
elumajad

Läänemaa Riigimaja | ettepanekud
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Kuna kinnistu on piisavalt suur, siis saab 
hoone rajada tänavafrondist kaugemale, 
linnavalitsuse hoonega samale joonele, 

võimalus säilitada olemasolevat 
haljastust.

Kinnistu ääres paikneb ühistranspordi 
peatus, mis tagab hoonele hea ligipääsu 

ka ühistraspordiga tulijatele.

Vaade kinnistule Posti tänavalt

Hea ühendus



3. Posti 40a

Posti tänava kinnistu asub Haapsalu 
veetorni vastas. Üle tee on ka 
kaubanduskeskus ja kõrvalkinnistutel ühe 
või kahekorruselised puitmajad. Kinnistu 
on 19m lai ja 31m pikk, pindalaga 999m2. 
Parkimiskohad on Posti tänava ääres, aga 
võimalik on parkla rajada ka kinnistule.

Kinnistu
Naabermajad
Muru

1. Kaubanduskeskuse parkla
2. Ühekorruseline puidust elu- ja ärihoone
3. Eluhoone

Läänemaa Riigimaja | ettepanekud
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1

3

2



Posti 40a krundi analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Asub peatänava ääres, ühistranspordi 
peatus 70m raadiuses.

Parkimisvõimalused Hea Parkimiseks on ruumi vähe, kuid võimalik 
oleks lahendada see maa-aluse parklaga.

Krundi suurus Kesine 999m2 - väike, 1850m2 mahuks napilt 
ära. Kui naaberkinnistud oleks võimalik 
ära osta, saaks välja ehitada ka avaliku ala 
Riigimaja ümber.

Esinduslikkus Hea Asub kesklinnas

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Rahuldav Võimalik rajada hoone. 100% ärimaa.

Ümbrus Hea Kesklinna kõige aktiivsema eluga koht. 
Naabriteks puumajad, kuid teisel pool 
tänavat 8-korruselised hooned ja 
kaubanduskeskus.

Läänemaa Riigimaja | ettepanekud
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Kinnistu asub vahetult Posti tänava ääres, 
ta on tühi ja kasutusel ligipääsuteena 

eramajadele.

Üle tänava on näha panga maja ja 
kaubanduskeskust ning selle tagant 

paistvat Haapsalu uut kõrgeimat hoonet. 
See kinnistu on tänapäeva Haapsalu 

südames.

Vaade kinnistule

Haapsalu kõrghooned



4. Jaama 5a

Kinnistu asub esindusliku Haapsalu 
Raudteejaama läheduses. Hea 
ligipääsetavus ühistranspordiga, sest ka 
bussijaam on naabruses. Kinnistul on 
hetkel kõrghaljastusega park, millest 
suurema osa saaks säilitada. Kinnistult 

loode suunas avaneb vaade Haapsalu 
lahele. Kinnistu on 45m lai ja 99m pikk, 
pindalaga 2715m2.
Parkimiskohti oleks bussijaama parklas 
50 autole. Samuti on kinnistul piisavalt 
ruumi eraldi parkla rajamiseks.

Kinnistu
Naabermajad
Muru

1. Bussijaam
2. Raudteejaam
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Kiltsi tee

A

Kinnistu Jaama 5a asendiplaan

1

2

0 20m10



Jaama 5a krundi analüüs
Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Ligipääsetav kõigist külgedest, asub 
bussijaama vahetus läheduses

Parkimisvõimalused Hea Bussijaama parklas 50 kohta, võimalik 
teha ka kinnistule parkimiskohad

Krundi suurus Hea 2715m2

Esinduslikkus Hea Haapsalu Raudteejaama kõrval avaral 
krundil

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Rahuldav 100% üldkasutatav maa, võiks arvestada 
olemasolevat kõrghaljastust.

Ümbrus Hea Kõrghaljastusega park ja madalad 
puitmajad.  Edelasuunas parkla ja 
bussijaam

Läänemaa Riigimaja | ettepanekud
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Vaade bussijaama poolt Jaama tn 5a 
kinnistule. Vasakul pool piilub meri. 

Bussiga Haapsallu tulijatele väga mugavalt 
ligipääsetav koht.

Kinnistu on osa pargist, Võimalik säilitada 
osaliselt kõrghaljastust.

Maja rohelusse

Park



6. Õhtu kallas 4

Kinnistu asub esindusliku Haapsalu 
Raudteejaama ja Haapsalu bussijaama 
läheduses. Kinnistul on hetkel killustikuga 
tasandatud maapind. Kinnistult lääne ja 
loode suunas avaneb vaade Haapsalu 
lahele. Kinnistu suurus on tegelikult 
89623m2, kuid sellest sobiks ehitamiseks 

2985m2 suurune Kiltsi tee poolne tükk 
(mis ka kaardil siniseks on viirutatud). 
Sellise tüki laius on umbes 45m ja pikkus 
99m. Parkimiskohti oleks bussijaama 
parklas 50 autole, ka kinnistule võimalik 
rajada parkla.

1. Raudteejaam
2. Bussijaam

Kinnistu
Naabermajad
Muru
Veesilm
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Kiltsi 

0 20m10

Kinnistu Õhtu kallas 4 asendiplaan

1, 2



Õhtu kallas 4 krundi 
analüüs
Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Tuleks lisada esinduslikum ligipääs, kuigi 
auto- ja jalakäijate teed olemas. Asub 
raudteejaama ja bussijaama läheduses

Parkimisvõimalused Hea Bussijaama parklas 50 kohta, võimalik 
lisada parkimiskohti ka kinnistule

Krundi suurus Hea 89623m2, millest hoone ehistamiseks 
sobiks 2985m2 suurune tükk Kiltsi tee 
ääres  

Esinduslikkus Hea Vajab esinduslikumat sissepääsu

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea 100% üldkasutatav maa. Hoone 
peaks olema madal, et mitte varjata 
merevaadet

Ümbrus Hea Lage mereäärne ala, ida pool 
kõrghaljastus, piirkonnas madalad 
puithooned
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Vaade Õhtukallas 4 kinnistule bussijaama 
poolt. Bussiga Haapsallu tulijatele on ka 

see koht väga mugavalt ligipääsetav.

Tulevasest Riigimajast saaks nautida  
imelist merevaadet.

Avar asukoht

Vaade merele



Kokkuvõte
Kõik välja pakutud kinnistud on 
esinduslikes piirkondades ja sobivad 
Rigimaja rajamiseks. Arvestades elanike 
liikumistrajektoore, uut linnakeskust ning 
teisi Haapsalu olulisi hooneid on kõige 
sobivam koht Haapsalu Linnavalitsuse 

kõrval Posti 34a kinnistu. Hetkel on 
kinnistu linnavalitsuse halduses ja seal 
paikneb laste mänguväljak ning haljasala. 
Kohe kinnistu ees, Posti tänava ääres, on 
linnaliini bussipeatus. 
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151





Järvamaa Riigimaja
Ann Kristiin Entson, Keiti Lige



Paide Maavalitsuse hoone
1. Krundi täisehitus: 43.18 %
2. Hoonealune pindala: 847.7 m2

3. Netopindala: 2339.3 m2

4. Brutopindala: 3286.3 m2

5. Ehitise kasulik pind: 2903.9 m2

6. Ehitise alune maa: 1437 m2

7. Ehitise maht: 10348.0 m3

8. Hoone ehitusaasta: I osa 1962, II osa 1978 
9. Korruselisus: I osa 2 korrust, II osa 4 korrust
10. Kelder: jah
11. Ol.olev parkimiskohtade arv 8(idapool), 5( põhjapool), ~7-10 ( läänepool),3 

(lõunapool)
12. Lisad: krundil paiknevad garaaž+autopesula
13. Töötajate arv hetkel ~50 inimest ( 23 maavalituses)

Praegune Järva maavalitsuse hoone I osa 
valmis 1962. aastal. Hoone valmis EKP 
Paide komiteele, ehitise tellijaks oli EKP 
Keskkomitee ja  selle ehitajakas oli Paide 
MEK. Rajoonide liitmise tulemusena 
suurenes töökohtade vajadus ning 1978. 
aastal valmis Paide KEK-i ehitamise 
tulemusena hoone juurdeehitis. 

Peale Eesti iseseisvumist läks hoone 
Täitevkomiteele. Kuna Kaitseliidul tuli 
Paide Haigla ruumidest välja kolida, 
üüriti neile Paide maavalitsuse III 
korrus. I ja II korrus olid Maavalitsuse 
sotsiaalosakonna kasutuses. 

1993. aasta augustis toimus hoones 
plahvatus ning hoone vajas taastamist. 
Samal ajal tegutses Maavalitsus aga 
peamiselt Pikk tn 2 hoones, kuid hoone 
tagastati omanikule ja Maavalitsus 
vajas uut asupaika. Peale plahvatust 
lõpetas Kaitseliit Rüütli tänava ruumides 
tegutsemise ning Maavalitsusele 
anti krediiti hoone taastamiseks ja 
kõikide oma üksustega sinna hoonesse 
kolimiseks. 

Hetkel on Maavalitsuse hoones vähem 
Maavalitsuse töötajaid kui rentnikke. 

Esikaane foto autor: 

Foto paremal:EKP Paide Rajoonikomitee hoone juurdeehitis, EPM FP 295:277, Eesti 

Põllumajandusmuuseum, http://muis.ee/museaalview/1238166

Paide riigimaja | olemasolev hoone
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Maavalitsuse hoone peale plahvatust

Maavalitsuse hoone peale plahvatust

foto, Paides asuva Vainu t. 8 hoones toimunud 

plahvatuse ja tulekahju tagajärjed 23.08.1993.a., 

PM F 2730:1, Järvamaa Muuseum, http://muis.ee/

museaalview/971676

foto, Paides asuva Vainu t. 8 hoones toimunud 

plahvatuse ja tulekahju tagajärjed 23.08.1993.a., 

PM F 2730:2, Järvamaa Muuseum, http://muis.ee/

museaalview/971677

Foto on Paides asuva Vainu t. 8 hoones 
toimunud plahvatuse ja tulekahju 
tagajärjed 23.08.1993.a

Foto on Paides asuva Vainu t. 8 hoones 
toimunud plahvatuse ja tulekahju 
tagajärjed 23.08.1993.a

Paide riigimaja | olemasolev hoone
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Maavalitsuse hoone taastamine

Hetkeseis

foto Paide Rüütli tänav 25 1995, PM F 

2731:11, Järvamaa Muuseum, http://muis.ee/

museaalview/1720262

foto Paide Rüütli tänav 25 1995, PM F 

2731:11, Järvamaa Muuseum, http://muis.ee/

museaalview/1720262

Fotol on Paides asuva Vainu tn 8 hoones 
toimunud plahvatuse ja tulekahju 

tagajärjed 23.08.1993.a.



1. Maavalitsus
2. Raekoda/Linnavalitsus
3. Vallavalitsus
4. Paide Politseijaoskond
5. Paide kohtuhoone; Eesti Töötukassa Järvamaa osakond; Maksu- ja Tolliameti 

Paide teenindusbüroo
6. Bussijaam
7. Kaubamaja
8. Pank
9. Spordihoone
10. Paide Gümnaasium
11. Paide kultuurimaja
12. Postkontor
13. Haigla

Olulised teed
Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht

1

1

Linnaplaan
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Asendiplaan

1. Maavalitsuse hoone - 865m2

2. Pesula - 98m2

3. Garaaž - 455m2

4. Idapoolel 8 parkimistkohta
5. Läänepoolel 5  parkimiskohta
6. Lõunapoolel 3 parkimiskohta
7. Põhjapoolel 4 parkimiskohta
8. Rüütli alajaam

Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Munakivi
Muru
Krundipiir - krundi pindala 3328m2

Paide riigimaja | olemasolev hoone
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Maavalitsuse hoone koridor

Maavalitsuse hoone köök

Kitsad, pikad ja üsna pimedad koridorid.

Töötajatele ühiskasutatav köök.

Paide riigimaja | olemasolev hoone
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Üks näide Järva maavalituse töötaja 
kabinetist.

Maavalitsuse hoone talveaed

Järva maavalituse kabinet

Talveaed asub kahe hoone vahelises alas.



Hoonesse pääseb kolmest erinevast 
uksest. Hoone koosneb kahest 
erinevast majast, mis on ühendatud 
kahekorruselise juurdeehitisega. Kahe 
hoone kõrguste vaheks on 0,8m. 
Peauksest sisse astudes avaneb 
üsna pisike fuajee koos järelvalveta 
garderoobiga. Esimesel korrusel 
asuvad pikal koridoril paiknevad 
kabinetid. Lisaks kabinettidele ja 
fuajeele on hoone vanemas tiivas 
suure pindalaga arhiiv. Koridorid on 
üsna kitsad ja pimedad.

I korrus

0 105

Fuajee - 63m2

Bürood - 338m2

Tualetid - 23m2

Hoiuruumid - 84m2

B

B

A A

Paide riigimaja | olemasolev hoone
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Teisele korrusele pääseb kolmest 
erinevast trepist. Peamiselt asuvad 

ka sellel korrusel bürooruumid ja 
mõningad arhiiviruumid, abiruumid 
ja serveriruum. Sel korrusel paikneb 

ka saal, kus hetkel toimuvad abielude 
registreerimisi ja muid suuremaid 

üritusi. Sel korrusel paikneb 4 tualetti.
Kahe hooneosa vahele jäävas 

juurdeehituses paiknevad talveaed ja 
suitsuruum. 

II korrus

0 105

Saal - 37m2

Bürood - 280m2

Tualetid - 24m2

Hoiuruumid - 147m2

Puhkeruum - 41m2

B

B

A A



Paide riigimaja | olemasolev hoone

Kolmandal korrusel on 
esinduslikumad ja suuremad 
kabinetid, kus asub ka Maavanema 
kabinet. Lisaks kabinettidele 
paiknevad ka 2 nõupidamisruumi 
ning 1 ooteruum, kus töötab 
Maavanema sekretär. Teises maja 
tiivas paikneb pööning, kus asub 
ventilatsiooniruum. Pööninguosa 
laed on aga liialt madalad, et seda 
pidevalt kasutada. 

III korrus

0 105

Ooteruum - 55m2

Nõupidamisruumid/saal - 80m2

Bürood - 97m2

Tualetid - 13m2

Hoiuruumid - 373m2

Puhkeruum - 12m2

A A

B

B
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Neljandal korrusel ei paikne 
kabinetid. See korrus on mõeldud 
puhkamiseks ja ajaveetmiseks või 

suurte nõupidamiste jaoks. Siin asub 
leiliruum koos pesu-ja riietusruumiga. 

Olemas on ka pisike kööginurk ja 2 
abiruumi. Ka sel korrusel paikneb 

ventilatsiooniruum.

IV korrus

0 105

Nõupidamisruumid/saal - 105m2

Tualetid - 9m2

Hoiuruumid - 72m2

Puhkeruum - 50m2

A A
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0 105

Lõikel on näha teise korruse suur 
arhiiviruum, mis ulatub läbi kahe korruse.

Lõige A-A

Lõige B-B
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Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Lähim bussipeatus on sajakonna 
meetri kaugusel ja majaees piisavalt 
parkimiskohti

Parkimisvõimalused Rahuldav Parkimiskohti on umbes kolmandikule 
töötajatest

Hoone suurus Hea 93 töötaja kohta on 36,5 m2

Esinduslikkus Kasin Hoonel puudub esindulik sissepääs

Invasõbralikkus Kasin Puudub lift, invatualett ja puuduvad 
pandused või trepironijad

Energiatõhusus Rahuldav Fasaadi on uuendatud

Ruumide seisukord Hea Viimane remont oli ilmselt 90ndatel

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Kasin Igal töötajal on oma ruum ja neid ei 
vahetada omavahel

Ruumide rendivõimalus Rahuldav Eraldi sissepääsu loomine võimalik

Vastuvõtuala Kasin Praegu puudub, kuid ruum selleks on 
olemas

Ühissaal Rahuldav Olemas, aga asub sissepääsust liiga 
kaugel

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea Muinsuskaitsenõudeid hoonele esitatud 
pole. Ehituspiirangud puuduvad.

Analüüs
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Maavalitsuse hoone koridor

Avatud kontor

Hetkel paiknevad maavalituse kabinetid 
pika koridori ääres. Koridoril ei paikne 
aknnaid, on vaid uste mattklaasiga osad, 
mis aga ei anna koridori piisavalat valgust 
ja koridorid mõjuvad hetkel ahistavalt. 

Uues riigimajas eemaldatakse kitsad 
koridorid ja luuakse avatud kontorite 
süsteem, mis annab ruumile avatuse ja 
loob töötamiseks vabama keskkonna. 
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Avatud kontor võimaldab töötajatel 
omavahel kiirelt ja lihtsalt lävida. Samuti 

on avatud kontoris lihtne töökohti ümber 
paigutada, kui tekib tarvidus töögruppide 

moodustamiseks või aruteludeks. 

Suhtlusteed praeguses hoones

Suhtlemisteed avatud kontoris

Kuna kabinetid on pikale koridorile 
paigutatud, on need suhteliselt 

eraldatud. Nii on raskendatud töötajate 
omavaheline suhtlus ja paratamatult on 

eri üksused eraldatud. 
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Maavalitsuse hoone arhiiv

Riigihoone teenindussaal

Maavalitsuse ainsasse 1.5 korruse 
kõrgusega kõige esinuslikumasse ruumi 
on hetkel paigutatud arhiiv. 

Arhiiv paigutatakse hoones ümber 
ning endisesse arhiivi ruumi luuakse 
riigihoone teenindussaal, kus asub tööle 
4 teenindajat. 
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Kõikidele poolkorruste treppidele 
lisatakse pandus ning riigimaja 

kõrgemasse mahtu lisatakse lift, mis 
teenindab kogu hoonet. Nii on ka 

liikumispuudega inimestel võimalik 
hoone igasse ossa ligipääseda. 

Kahe hooneosa vaheline trepp

Trepile lisatud pandus

Eri tasandeid ühendavad praegusel hetkel 
vaid trepid, mistõttu on invaliididel majas 

liikumine raskendatud
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Maavalitsuse praegune sissepääs

Riigimaja sissepääsud

Hetkel on Maavalitsusel üks avalik 
sissepääs, mis avaneb Rüütli tänavale.  
Seda sisspääsu kasutavad nii hoone 
töötajad kui külastajad. Sissepääs jääb 
Keskväljakult tulles nurga taha. 

Rüütli tänava sissepääs muudetakse 
töötajate sissepääsuks. Vainu tänavale 
luuakse uus sissepääs, mis teenindab 
riigihoone külastajaid. Uus sissepääs on 
tunduvalt märgatavam, selle ette on 
loodud uus väljak, mis suunab inimesi 
hoonesse. Samuti on Keskväljakult 
hoonele lähenemine lihtsustatud ja 
kaugemalt väljapaistvam. 
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Vainu tänava poolsesse ossa luuakse uus 
väljak ja kõik hoone külastajad sisenevad 

hoonesse sellest sissepääsust. Koos 
uue väljakuga on riigimaja tunduvalt 

esinduslikum ja silmatorkavam. 

Maavalitsuse esine praegu 

Riigimaja  uus väljak

Hetkel on maavalitsuse sissepääs 
peidetud kahe hooneosa vahele ja on 

külastajatele raskesti märgatav.
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I korrus

Riigihoone üheks omaduseks peaks 
olema esindulikkus. Selleks luuakse 
hoone lõunatiiva tänavapoolesse külge 
uus sissepääsu portaal. Sissepääsu 
juurde luuakse avar fuajee koos 
garderoobi ja ooteruumiga. Kõrge laega 
arhiiviruumist saab teenindusruum. 
Avalikku ja rendipindade tsooni 
eraldab kiipkaardiga avatav uks, mis 
viib ristkasutuspindadega bürooalasse. 
Samuti eraldab põhjapoolses tiivas 
paiknevat piiratud ligipääsuga ala 

avalikust tssonist kiipkaardiga avatav 
sissepääs. Piiratud juurdepääsuga alas 
paiknevad rendipinnad riigi halduses 
olevatele asutustele. Bürood on üles 
ehitud avatud plaaniga, kus keskel asub 
ühisköök ja koosolekuruum. Selline 
meetod kaotab ära kitsad ja pimedad 
koridorid. Põhjapoolsesse tiiba on 
paigutatud lift, mis läbib 4 korrust. Kuna 
kahe hoone vaheline kõrgus on 0.8m, 
seega on trepi asemele  paigutatud 
pandus. 

1. fuajee - 75 m2

2. teenindusruum - 78 m2

3. vastuvõturuum - 14 m2

4. vastuvõturuum - 13 m2

5. vastuvõturuum - 13 m2

6. tualettruum - 11 m2

7. tualettruum - 11 m2

8. sissepääsu koridor - 15 m2

9. puhkeruum - 60 m2

10. fuajee - 50 m2

11. liftišaht - 7 m2

12. bürooala - 59 m2

13. köök - 36 m2

14. koosolekuruum - 8 m2

15. tualettruum - 9 m2

16. arhiiv - 13 m2

Avalik ala
Piiratud ligipääsuga ala
Rendipinnad
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I korruse plaan
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II korrus

17. koridor - 59m2

18. koosolekuruum - 36m2

19. bürooala - 47m2

20. bürooala - 47m2

21. köök - 23m2

22. puhkeala - 16m2

23. suitsuruum - 12m2 

24. bürooala - 254m2

25. köök - 6m2

26. koosolekuruum - 8m2

27. tualettruum - 9m2

Teise korruse põhjapoolne tiib on sama 
planeeringuga, mis esimesel korrusel. 
Lõunapoolne tiib on planeeritud startup
ja ristkasutusega büroopindadele, 
mis on samuti avatud planeeringuga. 
Sealgi asub kööginurk ja eraldatud 
koosolekuruum.

Avalik ala
Piiratud ligipääsuga ala
Rendipinnad
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II korruse plaan
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III korrus

28. bürooala - 110m2

29. köök - 43m2

30. kabinet - 16m2

31. kabinet - 16m2

32. kabinet - 16m2

33. koosolekuruum - 24m2

34. kabinet - 30m2

35. tualettruum - 2m2

36. serveriruum - 13m2

37. pööning - 291m2

38. ventilatsiooni ruum - 87m2

Kolmandal korrusel paiknevad 
põhjapoolses tiivas kinnisema 
planeeringuga kabinetid. Vältimaks 
kitsast koridori on teisele poole 
paigutatud avatud kontori süsteemiga 
büroopind. Lõunatiiva pööningul asub 
serveriruum ja ventilatsiooniruum.

Avalik ala
Piiratud ligipääsuga ala
Rendipinnad
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III korruse plaan
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Paide riigimaja | ettepanekud

1. Rüütli 25, Maavalitsus
2. Tallinna 18, Paide kohtuhoone (vajaks juurdeehitust)
3. Tallinna 4, reformimata riigimaa
4. Aiavilja 2, ühe hoonega krunt, ettenähtud teine maht (olemasolev 

detailplaneering)

Lisaks praegusele Maavalitsuse aadressile 
Rüütli 25 pakume välja ka muud 
võimalikud asukohad. Järva Maavalitsuse 
hoone on tulevaseks riigimajaks sobilik  
nii mahu kui planeeringu poolest, mida 
on võimalik uutele nõuetele kohandada. 
Hoone ainsaks suuremaks puuduseks 
on paiknemine peatänavast eemal, 
jäädes siiski vaid minutilise jalutuskäigu 
kaugusele keskväljakust. 

Sestap pakume välja ka võimaluse 
kolida riigimaja aadressile Tallinna 18, 
kus praegu paikneb kohtuhoone ja 
mõningad riigiasutused. Kuna sealne 
olukord on kitsas, vajaks sinna kolimine 
ka juurdeehitust. 
Viimaks on võimalus riigimaja ehitada 
veel kruntidele aadressiga Tallinna 4 ja 
Aiavilja 2.

Olulised teed
Riigimaja võimalikud asukohad
Maavalitsuse asukoht

Riigimaja võimalikud asukohad
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Aiavilja 2 krundil paikneb praegusel 
hetkel kaubandussihtotstarbega 
eraomanduses hoone ning krundi Pärnu 
tänava poolsele otsale on kehtestatud 
detailplaneering 1346m2 suurusele 
ärihoonele. Riigimaja vajaks inimeste 
paigutamiseks vähemalt 2350m2 
pinda. Kui luua 4-korruseline 600m2 
põhjapindalaga hoone, on tingimused 
rahuldatud. 

Hoone paikeneb tiheda liiklusega 
ja rohkesti kasutatava Pärnu tänava 
ääres. Läheduses paiknevad 
Paide Gümnaasium, spordihoone, 
kultuurikeskus ning kaubanduspinnad. 
Igapäevaselt külastab seda piirkonda 
rohkem inimesi, kui praeguse 
Maavalitsuse ümbrust. See krunt tuleks 
jagada kaheks osaks, lisada uus maht 
ning teha uus detailplaneering. 

1. Pood
2. Paide Gümnaasium
3. Spordihoone
4. Pärnu tänav
5. Aiavilja tänav

Aiavilja 2
Krundi piir pindalaga 3136m2

Muud hooned
Riigimaja võimalik asukoht maks. lubatud pindalaga 600m2, 3-4 korrust
Muru
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Tallinna 4 krunt on praegusel hetkel 
reformimata riigimaa. Paide linn on 
andnud sisse taotluse selle erastamiseks, 
kuid taotlus on rahuldamata. Kui 
luua  krundile 3-korruseline  785 m2 
põhjapindalaga hoone, on etteantud 
tingimused täidetud. Sel juhul on krundi 
täisehituse protsent 22.6%. Krundile on 

võimalik ehitada ka madalam maht, kuid 
muinsuskaitse nõuded seda ette peaksid 
nägema.
Hoone paikeneb linna keskväljaku  
vahetus läheduses ühe linna peatänava 
ääres. Antud asupaik on Paides väga 
tsentraalne ning tiheda liikuvusega ala. 

Tallinna 4
Krundi piir - krundi pindala 3464m2

Muud hooned
Riigimaja võimalik asukoht
Muru

1. Väike-Aia tänav
2. Tallinna tänav
3. Ühekorruselised hooned
4. Kahekorruselised hooned
5. Kelder
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Kokkuvõte

1. Järva Maavalitsuse hoone ei ole praegusel hetkel väga esinduslik. Hetkel ei 
ole keskväljaku poolt tulles hoone märkamine lihtne. Hoonele tuleb rajada 
esinduslik väljak ja uus sissepääs Vainu tänava poolsesse ossa, mis muudaks 
riigimaja palju silmatorkavamaks ning selgemini välja paistvaks. 

2. Hoones pole praegusel hetkel täidetud invanõuded, vaja on lisada lift 
põhjapoolsesse tiiba ning treppidele lisada pandused, et oleks võimalik liikuda 
hoone ühest osast teise. 

3. Praeguses on hoones ei ole ruumid hästi ristkasutatavad. Tuleb teha ruumides 
ümberpaigutusi, igale korrusele lisada ühiskasutuses nõupidamisruume ning 
puhkealasid, ka vaikseid ruume, kus on võimalik segamatult telefonikõnesid 
või videokonverentse pidada. Samuti on vajalik luua avalikku alasse 
vastuvõturuume, kus on võimalik eri ametite töötajatel inimesi vastu võtta ja 
konsultatsioone osutada. 

4. Hetkel on hoone vastuvõtuala kõrvalise Rüütli tänava sissepääsu juures, mis 
on aga liiga väike. See sissepääs peaks teenindama vaid piiratud sissepääsuga 
ala. Vajalik on uus sissepääs Vainu tänava poole. Hoone lõunapoolsesse tiiba 
luuakse uus esinduslik vastuvõtuala, kus praegusel hetkel paikneb arhiiv. Samuti 
luuakse sinna eraldiseisvad ruumid konsultatsioonide tarvis.

5. Rendipindadele luuakse eraldi sissepääs. 
6. Jalgratastele oleksid tarvilikud uued parkimisvõimalused.
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Põlvamaa Riigimaja
Anne Kaljas, Lauri Läänelaid, Liisa Peri



Põlva riigimaja | Olemasolev hoone 

Põlva Maavalitsuse hoone
1. Krundi pindala: 5346,0 m2

2. Krundi täisehitus: 43.18 % 
3. Hoonealune pindala: 667 m2

4. Netopindala: 2078.7 m2

5. Brutopindala: 3286.3 m2

6. Ehitise kasulik pind: 1749,8 m2

7. Ehitise alune maa: ...
8. Ehitise maht: 10348.0 m3

9. Hoone ehitusaasta: 1997, ümberehitus 2013 
10. Korruselisus: 4 korrust + kelder
11. Ol.olev parkimiskohtade arv: 23
12. Töötajate arv: ~70 inimest

Praeguse Põlva Maavalitsuse hoone 
vorm on võrdlemisi lakooniline. Kaks 
tiiba ja neid ühendav keskne trepikoda. 
Kummaski tiivas kahel pool koridori 
suuremad ja väiksemad bürooruumid. 
Büroode suuruse ja liigenduse määrab 
peamiselt akende paigutus fassaadil.

Hoone üks tugevamaid külgi on 
tõenäoliselt tema asukoht, mis on 
esiteks väga väärika vaatega ja teiseks 
Põlva visuaalsele tsentrile ka küllaltki 
lähedal. Võõrale bussijaamas tema 
asukoha juhatamine ja leidmine ei tohiks 
valmistada olulisi probleeme.  

Esikaane foto autor: Anne Kaljas. Foto paremal: Jana Kraus. 
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Garaažid leiavad seni võrdlemisi 
juhuslikku kasutust.

Senised tuletõkketsoonid ei oma praktilist 
väärtust: kuna uksed käivad väga raskelt 
lahti, ei vaevuta neid tihti korralikult 
sulgema. Samuti lõhuvad tuletõkkeuksed 
plaanilist selgust. Liigendatud ruum ei 
võimalda avaraid trepikodasid kasutada 
ühtlasi puhkealana. 

Keldrikorruse garaažiboksid

Õnnetud tuletõkkeuksed

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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Maavalitsuse saal asub kolmandal 
korrusel. Sinna jõudmisel on kitsaskohaks 

trepikoda ja tuletõkkeuksed. Jättes 
kõrvale ruumide esinduslikkuse 

küsimuse, puuduvad kolmandal korrusel 
ka koosviibimistel vajalikuks osutuvad 

tualettruumid.

Neljandale korrusele pääseb ainult 
külgmisest trepikojast. Väga madalad 
laed, hämar koridor ja väikesed aknad 

loovad võrdlemisi ebasõbraliku 
töökeskkonna.

III korruse saal

IV tühi bürooruum

Fotode autor: Anne Kaljas. 



Hoone üks peamisi probleeme 
on pikad ja hämarad koridorid. 
Ventilatsiooninõuded ja hoone 
planeering on teinud koridorid ka 
väga madalaks. Valgusest, mis tuleb 
suurtest külgtrepikodade akendest, 
ei piisa kahekümnemeetrise koridori 
valgustamiseks. Bürooruumide 
praegune paigutus ei võimalda 
töötajate omavahelist suhtlemist. 
Sarnase plaanilahendusega korrused  
võivad külastajal ka segi minna.

III korruse koridor

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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Keldrikorrusel asuv puhkeruum 
on kolmanda korruse töötajatest 
liialt kaugel ja keldris töötavatele 

inimestele jälle liialt külje all.

Puhkeruum

Fotode autor: Anne Kaljas. 



I Korrus

0 10m5

Fuajee - 53m2

Nõupidamisruumid - 21m2

Bürood - 216m2

Tualetid - 13m2

Abiruumid - 12m2

Majja saab siseneda võrdlemisi 
anonüümselt, puudub esinduslik 
vastuvõtuala. Ei ole infoletti ega 
sekretärilaua kohta, seepärast tuleb 
igal külalisel majaplaanilt ise leida õige 
ametiasutus. Majas orienteerumine 
on sirgete koridoride tõttu lihtne, 
kuid korrused võivad omavahel 
segi minna. Puudub invasissepääs 
ning samuti ei leia fuajeest ühtki 
istekohta, et korraks jalga puhata või 
ametnikuga kohtumist oodata.

A A

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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Hoone teeb pisut segaseks 
büroopindade kohati kaootiline 

liigendamine. Seda ilmestab ka uste 
paigutus antud lõikel. Samuti on saal 

hoone kolmandal korral - avaliku 
ürituse toimudes, tuleb külalised läbi 

juhtida maja tööalast. 

Lõige A-A

0 10m5

Fuajee 
Nõupidamisruumid/saal 

Bürood 
Abiruumid 



Kolmanda korruse põhjatiivas 
asub saal ning väiksemad 
nõupidamisruumid. Torkab silma 
büroopindade kohati äärmustesse 
kalduv liigendamine, mille tulemuseks 
on kitsad ja keeruliselt planeeritavad 
kontorid. Samuti on korruselt puudu 
tualetid.

II korrus

III korrus

0 10m5

Bürood - 276m2

Tualetid - 15m2

Abiruumid - 13m2

Suur ja väike saal - 90m2

Bürood - 193m2

Abiruumid - 45m2

A A

A A

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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Neljandale korrusele ei pääse 
majakesksest trepikojast, vaid eraldi 
trepikojast läänetiiva otsas. Samuti 

on katuseaknad liiga väikesed, et 
valgustada korralikult kontoreid või 

nende vahele jäävat koridori. Teisest 
küljest avaneb neljanda korruse 

suurematest ruumidest väga ilus 
vaade alla Põlvale.

Keldrit kasutatakse garaažina eelkõige 
talvel, muul ajal on ruumid kasutuses 

tehnika ja teinekord lihtsalt kola 
hoidmiseks, mille jaoks majas muidu 

ruumi pole. 

IV korrus

Keldrikorrus

0 10m5

Bürood - 180m2

Tualetid - 4m2

Abiruumid - 124m2

Nõupidamisruumid - 18m2

Bürood - 50m2

Tualetid - 4m2

Abiruumid - 124m2

A A

A A



1. Kesktänav
2. Autoparkla 23 autole
3. Kõrvalhoone

Põlva Maavalitsuse hoone alla jääv 
krunt on praegu piisavalt suur, et anda 
tulevikus ruumi ka juurdeehitusele.     
Samas tuleks juurdeehituse mõju 
hoone arhitektuursele tervikule väga 
hoolikalt läbi mõelda. Kõige mõistlikum 
oleks juurdeehitus lisada ühekordse 

hoonetiiva või eraldi hoonena senisest 
Maavalitsusest idapoole jäävale 
murulapile. Silmas tuleks pidada, et 
säiliks senine vaade Kesktänavalt üles 
mäkke ja et uus hoone(-tiib) ei hakkaks 
varjutama olemasolevate kontorite 
vaadet ja päikesevalgust.

Asendiplaan
Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Muru
Krundipiir

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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1. Põlva Haigla
2. Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa
3. Töötukassa
4. Vallavalitsus, Linna Haldusteenistus, Kultuuri ja huvikeskus
5. Bussijaam
6. Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja
7. PRIA Põlvamaa büroo

Üldiselt pole Põlva riigiasutused kuigi 
suurel territooriumil laiali, aga nad ei 
paikne ka kõik sama tee ääres, mis 
teeb nende leidmise võõrale inimesele 
tõenäoliselt keerukamaks. Plaanile 
märgitud kolmest bussipeatusest on kaks 

Maavalitsuse hoonele suhteliselt lähedal 
(ca 100m) ja seetõttu ei tohiks bussiga 
liiklejatel hoone üles leidmisega olulisi 
probleeme tekkida.

Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht
Bussipeatused

1

1

Linna plaan

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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Analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Lähim bussipeatus on sajakonna meetri 
kaugusel

Parkimisvõimalused Rahuldav Parkimiskohti on umbes kolmandikule 
senistest töötajatest

Hoone suurus Rahuldav 70 töötaja jaoks piisav, kuid olulist 
laienemisvõimalust ei ole

Esinduslikkus Hea Hoone on väga väärika välimusega ja 
asub kaunil künkal

Invasõbralikkus Kasin Puudub lift, invatualett ja uksed on liiga 
kitsad

Energiatõhusus Kasin Lõunapoolsed kontorid vajavad suvel 
korralikku jahutust

Ruumide seisukord Hea Viimane remont aastal 2013

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Hea Planeering lubab ruume lihtsasti jagada

Ruumide rendivõimalus Rahuldav Eraldi sissepääsu loomine võimalik

Vastuvõtuala Kasin Praegu puudub, kuid ruum selleks on 
olemas

Esinduslik saal Rahuldav Olemas, aga asub peasissepääsust liiga 
kaugel

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea Muinsuskaitsenõudeid hoonele esitatud 
pole. Ehituspiirangud puuduvad.

Põlva riigimaja | analüüs



209



Et tuua elu ka praegu võrdlemisi 
hämaratesse maja koridoridesse võiks 
siseseinad asendada klaasseintega. 
Klaasseinad toovad ka asutuse 
terviklikkuse paremini esile.

Koridoride valgusolukord

Põlva riigimaja | olemasolev hoone
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Lift

Et seni poolkorrustena tõusva hoone 
kõikidele korrustele pääseks ligi ka 

liikumispuudega töötajad, võiks 
praeguse keskse trepikoja kõrvale 

paigutada kahele poole avanevate 
ustega lifti.



Põlva riigimaja | ettepanekud

Põhiline ettepanek majaga seoses 
on teenindusala viimine hoone 
keldrisse seniste pooltühjana seisnud 
garaažibokside asemele. Sinna on 
võimalik luua eraldi sissepääsuga 
klienditeenindussaal, mis on lihtsasti 
ligipääsetav ka liikumispuudega 
inimestele. Seejuures jääb mäenõlvalt  
vaatajale hoone välisilme suuresti 
samaks. 
Suur teenindussaal jaguneb kaheks: 
madalama laega teenindusala  ja läbi 
kahe korruse ulatuva laega valgusküllane 

ja avar ooteala. Kandvate seinte raskus 
on viidud üle raudbetoonpostidele. 
Senine sissepääs jääks kasutamiseks 
ainult ametnikele. 
Teine suurem muudatus on lifti lisamine 
senise keskse trepikoja kõrvale, mis samuti 
tähendab kandvate seinte asendamist 
postidega. Nii lift kui senine peatrepikoda 
on külalistele ligipääsetavad ainult koos 
ametnikest saatjatega.

1. Lift
2. Teenindussaal
3. Kohtumis- ja koosolekupinnad

Keldrikorrus
Avalik ala - 149 m2

Suletud ala - 290 m2
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Ettepanekud. Keldrikorruse plaan

1

2

33

0 10m5



I korrus

Esimese korruse suurimaks muutuseks 
on läänetiiva büroode asendamine 
esimese korruse õhuruumiga. See 
tagab teenindussaalile vajaliku avaruse 
ja ühtlasi parandab esimesel korrusel 
toimuvat õhu liikumist. 
Teise korruse kabinetid oleks võimalik 
omavahel ühendada ning seeläbi pisut 
kompenseerida õhuruumiga kaotatud 
büroopinda. 
Varasema peasissekäigu kõrvale saab 

paigutada madala laega lisasaali, mis on 
külastajatele kergemini ligipääsetav kui 
kolmanda korruse suur saal. 
Esimesele korrusele on ka lisandunud 
invatualett.
Vajadusel saab esimese korruse 
põhjatiiva viimased ruumid muuta 
eraldi sissepääsuga ligipääsetavaks 
rendipinnaks, mis võiks toimida ka näiteks 
banketisaali või ajutise toitlustuskohana.

Suletud ala - 324 m2

Rendipinnad - 65 m2

Põlva riigimaja | ettepanekud

1. Teenindussaali õhuruum
2. Avatud kontorid
3. Töötajate sissepääs
4. Väike saal
5. Rendipind
6. Vajadusel lisatud uus sissepääs
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Ettepanekud. I korruse plaan
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Teise korruse kontorid on koridori poolt 
klaasseintega. See võimaldab töötajatel 
tajuda maja natuke ühtsemana, näha 
ennast ühe töötajana suurest kollektiivist 
ja mitte ainult üksiku ametnikuna. Samuti 
toob see praegu väga madalatesse 
koridoridesse rohkem loomulikku valgust. 
Vastse lifti ette trepikotta on paigutatud 
diivan, kus on samuti võimalik ametnikel 

kohtuda klientidega, kui nad seda mingil 
põhjusel ei saa teha all teenindussaalis. 
Koosolekuruumid ja suuremad kabinetid 
on viidud põhjatiiba, kus nad on eemal 
vaiksetest tööruumidest. Samuti on 
selles tiivas tualetid, mille asukoht on 
jäänud muutmata.

II korrus
Suletud ala - 443 m2

Põlva riigimaja | ettepanekud

1. Liftiesine puhkenurk
2. Tööruumid
3. Koosoleku-, seminari- ja puhkeruumid
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Ettepanekud. II korruse plaan
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Lõige A-A

Piki liftišahti tehtud lõiget on näha läbi 
kahe korruse ulatuvat teenindussaali 
õhuruumi.
Bürookorruste hämarate koridoride 
valgustamiseks on büroode 
mittekandvad seinad asendatud 
klaasseintega. See muudab maja oluliselt 
elavamaks ning koridorid vajavad vähem 

kunstlikku valgust. Enamus uksi saab 
asendada lükandustega, mis veelgi 
avardab koridore.
Olgugi et lõikel on rendipinnad ette 
nähtud neljandale korrusele, mis praegu 
peamiselt tühjalt seisavad, peaks 
ruumide kasutuse määrama ikkagi 
konkreetne vajadus.

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad

Põlva riigimaja | ettepanekud



219

Ettepanekud. Lõige A-A
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Lõige B-B

Läänetiiba risti lõigates on näha, et 
keldrikorrusele ligipääsu luues tuleb 
maapinda vaid pisut allapoole tuua.  
Madal kalle on aga eriti oluline eakatele 
külastajatele ja liikumispuuetega 
inimestele.
Teise korruse büroodel avaneb nüüd  
võimalus poolavatud koridorist heita 
pilk all saalis toimuvale. Ja teistpidi on 
kodanikel võimalus näha, kas ja kuidas riik 

nende heaks tööd teeb. 
Suvel üle kuumenema kippuvaid 
lõunapoolseid büroosid on nüüd korruse 
võrra vähem, kolmanda ja neljanda korra 
ruumide probleemi aitaks ehk vähendada 
salužiide kasutamine.
Ülejäänud korruste põhiliseks muutujaks 
on lükandustega klaasseinad, mis 
elavdavad koridore.

Avalik ala
Suletud ala
Rendipinnad
Eemaldatud pinnasekiht

Põlva riigimaja | ettepanekud
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Ettepanekud. Lõige B-B
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Kokkuvõte
Praegune Maavalitsuse hoone on toimiv 
büroohoone, mida viimati remonditi vaid 
mõned aastad tagasi. 
Hoone peamiseks probleemiks võib 
ilmselt lugeda ikkagi ruumipuuduse, 
mis ka praegu avaldub põhiplaani 
liigses killustamises. Seda on võimalik 
natuke leevendada teenindussaali 
viimisega keldrisse ja avatud büroode 
kasutamisega, aga siiski vaid piiratud 
mahus. Tõenäoliselt vajaks uus riigimaja 
uut pinda senise hoone kõrvale. 

Teine vana hoone suurem probleem 
on vähene invasõbralikkus. Ka seda 
on vähemalt teoreetiliselt võimalik 
lahendada poolkorrustel peatuva lifti 
ja väiksemate muudatustega ruumide 
planeeringus, aga hoone liikumispuudega 
inimesi siiski ei soosi.
Maavalitsuse hoone riigimajaks ümber 
kujundamine analüüsis esitatud kava järgi 
eeldaks kindlasti veel ekspertarvamusi 
teiste spetsialistide käest. 

Põlva riigimaja | kokkuvõte
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Valga Riigimaja
Reelika Reinsalu, Jarmo Vaik



Valga riigimaja | olemasolev hoone

Valga Maavalitsuse hoone

Esikaane foto autor: Arvo Meeks. Foto paremal: Valga pangahoone 1991, foto autor J. Vali..

Saksa Laenu– ja Hoiupanga e. saksa 
panga hoone Leich– und Sparkasse 
on üks Valga linna vanimaid hooneid. 
Hoone projekt valmis 1912. aastal. 
Neoklassitsistliku juugendlike suge-
metega ehitise projekteeris tuntud Riia 
arhitekt Wilhelm Ressler. Kaastöötajaks 
oli Eestis hiljem tuntuks saanud 
arhitekt Herbert Johanson (projekteeris 
näiteks koos Eugen Habermanniga 
Riigikogu hoone Toompea lossi hoovil). 
Tänavajoonele ehitatud hoone on 
hoovipoolse blokiga. Väga plastilise 
kujundusega on tänavafassaadi keskosa, 
joonia stiilis paarissammastega, 
klassitsistliku kolmnurkviiluga ja selle 
pinnal ornamenteeritud raamistuses 
ovaalaknaga. Rõhtsa hoonekehami 
juures on püstliigendust loovad piklikud 
aknad, mis on kujunduslikult liidetud 
vertikaalis.
1919. a. Vabadussõja ajal asus hoones 

Eesti 3. jalaväerügemendi ja 3. diviisi 
staap kindral Põdra juhtimisel, samuti 
Ameerika Punane Rist.

Eesti Vabariigi päevil asus II korrusel 
endise saksa panga järglane Valga Laenu  
ja Hoiukassa, hilisema nimetusega Laenu 
ja Hoiu Ühispank. 1930. keskel asus seal 
ka Valga Ühispank.
I korrus oli äride päralt, neist tuntumad 
olid Voldemar Neumanni ja Paul Saretoki 
ärid. III korrusel asusid tõenäoliselt 
eluruumid, kuid 1936. aasta linna ärijuhi 
järgi on Kesk 15/17 aadressil kirjas ka neli 
advokaati: A. Kasak, Th. Villa ja E. Õsso. 
Laenu ja Hoiu Ühispank tegutses 1939. 
aastani. Panga eesotsas seisis kaupmees 
August Tuurmann.

Allikas: Juzar, Mari. Ajalooline Valga. Lk. 
30-31

1. Ehitusaasta: 1912 a.
2. Ehitise alune pindala: 1069 m2

3. Netopindala: 3330.5 m2

4. Brutopindala: 4362.6 m2

5. Ehitise maht: 16160 m3

6. Korruselisus: I osa 3 korrust, II osa 4 korrust
7. Kelder: jah
8. Lift: ei
9. Energiamärgis: C
10. Krundi pindala: 4014m2

11. Krundi täisehitusprotsent: 33,3
12. Olemasolevate parkimiskohtade arv: 29
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Tegemist Valga linna ühe vanima 
hoonega, mis valmis 20.sajandi 
algupoolel. Neoklassitsistliku juugendlike 
sugemetega ehitise projekteeris tuntud 
Riia arhitekt Wilhelm Ressler. Hoone lasi 
ehitada Saksa pank. 
1992. aaastast asus selles majas 
Valga Maavalitsus. Hoone on riiklik 
arhitektuurimälestis.

Eesti Vabariigi päevil asus siin endise 
saksa panga järglane Valga Laenu– ja 
Hoiukassa, 1930. keskel asus siin Valga 
Ühispank. Nõukogude algaastatel 1940-
41 asusid selles majas vene sõjaväelaste 
korterid. 1944–1991. aastal oli hoone 
sõjaväe valduses. I korrusel asus söökla.

Valga pangahoone 1984.a

Esimene plaan hoonest

Foto autor: Peeter Säre. 
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Praeguseks on renoveeritud ka hoone 
fassaad (2006).

Valga Maavalitsuse hoone Kesk tänav 
12 asub linna keskse tänava ääres ja on 
selle poole oma juugendklassitsistliku 

fassaadiga.

Valga Maavalitsusehoone 2004. aastal

Hoone linna kesktänava ääres

Foto autor: J. Vali.

Foto autor: Timo Arbeiter. 
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Vaade trepikojast teisele korrusele.

Vaade trepikojast esimesele korrusele.

Interjöör

Interjöör
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Esimese korruse koridoris vaade Väikse 
saali uksele ja kohvikule.

Teise korruse aatrium.

Interjöör

Interjöör
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Linna plaan
Olulised teed
Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht
Bussipeatused

1. Politsei- ja piirivalveamet
2. Valga linnavalitsus
3. Muinsuskaitseamet
4. Põllumajandusamet
5. Postkontor, Swedbank kontor
6. VII Päeva Adventistide Kogudus
7. Peetri-Luke kogudus
8. Jumalaema Kaitsmise Kogudus
9. Jehoova kuningriigisaal
10. Jaani kirik
11. Valga muusikakool
12. Valga raekoda
13. Kultuuri- ja huvialakeskus
14. Lasteaed Buratino
15. SEB kontor
16. Valga muuseum
17. Valga gümnaasium
18. Valga turg
19. Issidori peakirik
20.Siili keskus
21. Valga põhikool
22. Valga keskraamatukogu
23. Valga Sport AS
24. Valga rongi- ja bussijaam
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Asendiplaan

1. Maavalitsuse hoone I osa, 3k
2. Maavalitsuse hoone II osa, 4k 
3. Garaaž, 1k
4. Konteiner, 1k
5. Elamu, 4k
6. KK alajaam, 1k
7. Elamu, 5k
8. Sidehoone, 3k

Valga Maavalitsuse hoone
Teised hooned
Muru
Kõnnitee
Krundi piir
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Riigimajja peaks prognooside kohaselt 
paigutuma 88 töökohta. Hetkel töötab 
hoones ligikaudu 50 inimest (28 
maavalitsuses).

Vastuvõtu alaks on ruumi, lift puudub, 
kuid trepironija on võimalus. Lifti ei 
saaks rajada muinsuskaitse tõttu. Samuti 
peaks lifti puhul rajama mitu, kuna 
ühest korpusest teise on samal korrusel 
keeruline liikuda.

Lihtsama juurdepääsu võimaldamiseks 
saaks otsema sissepääsu rajada, 
mis kaotaks ruumi mitteotstarbelise 
kasutamise. Ruumi laed kõrged, koridorid 
liiga avarad ja palju ruumi raiskamist, 
siiski vastavalt oma ajale, hästi säilinud ja 
esindusliku välimuse/sisemusega.

Pindade rentimisvõimalus hetekel 
puudub, kuna tööpinda vajatakse ja 
kasutatakse 100% mahus. Ainukese 
lisana võimalik renoveerida keldrikorrus 
ja sellele mingi funktsioon anda.

Hoones paiknevad asutused:
1. Keskkonnainspektsioon
2. Sotsiaalkindlustusamet
3. Valgamaa Arengu- ja planeeringu- osakond
4. Maa-amet
5. Perekonnaseisuamet
6. Omavalitsusliit
7. Muinsuskaitseselts
8. Haridus- ja sotsiaalosakond

Ruumiprogramm
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Fuajee/vastuvõtuala
Nõupidamisruumid/saal

Bürood
Tualetid

Abiruumid/ladu
Puhkeruum

I korruse plaan

0 10m5

A

A
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II korruse plaan

0 10m5

Fuajee
Bürood
Tualetid
Abiruumid/ladu

A

A
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Fuajee/vastuvõtuala
Bürood
Tualetid

Abiruumid/ladu
Puhkeruum

III korruse plaan

0 10m5

A
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Keldrkorruse plaan

0 10m5

A

A

Tualetid
Abiruumid/ladu
Puhkeruum
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Bürood
Tualetid

Abiruumid/ladu

IV korruse plaan

0 10m5

A

A
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Lõige A-A

Lõige B-B

Vastuvõtuala
Bürood
Abiruumid

Abiruumid
Puhkeruum

0 10m5
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Aspekt Hinnang  Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Bussipeatus on 100m 
ulatuses. Hoone ees ja taga on 
parkimisvõimalusi. Asub linna 
kesktänaval.

Parkimisvõimalused Rahuldav Hoone ees mõeldud 
Maavalitsusele 3 parkimiskohta. 

Hoone suurus Hea 3330,5m2; töötajaid 50, ühe 
inimese kohta 66,6m2.

Esinduslikkus Rahuldav Fassaad on esinduslik, kuid 
vastuvõtuala ja esimene korrus 
ei ole.

Invasõbralikkus Kasin Ei ole lifti, ega invatõstukit.

Energiatõhusus Rahuldav C-energiamärgis. Esimesel 
korrusel sundventilatsioon, 
teistel korrustel ventilatsioon 
puudub.

Ruumide seisukord Hea Renoveeritud siseruumid.

Ruumide ristkasutusvõimalus Kasin Peamiselt kinnised 
bürooruumid.

Ruumide rendivõimalus Hea Ei ole pinda renditud välja.

Vastuvõtuala Rahuldav Asub esimese korruse 
aatriumis, kuid raskesti 
ligipääsetav.

Ühissaal Rahuldav Kaks väikest saali.

(Juurde-)Ehitusvõimalused Kasin Hoone on kaitsevööndis ja 
muinsuskaitse all.

Analüüs
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I korrus

1. Fuajee. 40,7m2

2. Fuajee. 42,3m2

3. Koridor. 30,6m2

4. Koridor. 42m2

5. Koridor. 38,7m2

6. Koridor. 10,1m2

7. Kabinet. 22,3m2

8. Kabinet. 21,2m2

9. Büroo. 49,7m2

10. Saal. 40,2m2

11. Saal. 40,2m2

12. Saal. 40,2m2

13. Saal. 40,2m2

14. Tuulekoda. 6,3m2

15. Tualett. 6,4m2

16. Invatualett. 4,8m2

17. Koridor. 31,8m2

18. Trepikoda. 31,7m2

19. Trepikoda. 27,9m2

20. Büroo. 68,4m2

21. Büroo. 39,9m2

22. Puhkeruum. 15,7m2

23. Büroo. 48m2

24. Tualett. 1,7m2

25. Tualett. 2m2

26. Eesruum. 4,3m2

27. Tualett. 7,2m2

28. Koridor/šaht. 10,2m2

29. Trepikoda. 9,3m2

30. Tualett. 3,4m2

31. Tualett. 3,1m2

32. Tualett. 4,2m2

Avalik ala 
Piiratud ligipääsuga ala 
Rendipinnad - 464m2

Esimese korruse peasissepääs hoonesse 
on viidud keskele, kus edasiselt toimub 
hargnemine. Ees asub 4 töötajaga 
teeninduslett ning kolm teenindusboksi. 
Paremal ja vasakul on inimeste 
teenindamiseks mõeldud rendipinnad

Hoone tagumises tiivas on koha/
lauapõhine rendipind. Esimese korruse 
tualetid on ümber paigutatud ning maja 
kolmandale evakuatsioonitrepi asemel 
on loodud pool korruseti peatuv lift.
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Ettepanekud. I korruse plaan
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Tüüpkorrus
Piiratud ligipääsuga ala - 832m2

Tüüpkorrus on lahendatud avatud 
büroo ja kinniste kabinetidega. Kinniseid 
kabinette on 7, millest 2 on kahe 
töökohaga. Üldkasutatavaid koosoleku 
ruume on 3. Avatud büroo osa on 
lahendatud seitsme töölauana, mida 

saavad kasutada 4 inimest korraga.  
Tüüpkorruse järgi on lahendatud ka 
tagumise tiiva neljas korrus. 2-4 korrus on 
ainult riigimaja töötajatele (84 inimest).

1. Avatud büroo. 38,1m2

2. Koosoleku ruum. 35,3m2

3. Avatud büroo. 34,6m2

4. Avatud büroo. 35,9m2

5. Avatud büroo. 103m2

6. Koosoleku ruum. 35m2

7. Trepikoda. 17,8m2

8. Puhkeruum. 12,6m2

9. Eesruum. 8,6m2

10. Tualett. 1,9m2

11. Tualett. 2,1m2

12. Tualett. 3,6m2

13. Puhkeruum. 16,6m2

14. Fuajee. 97,6m2

15. Trepikoda. 35,9m2

16. Kabinet. 21,2m2

17. Avatud büroo. 78m2

18. Trepikoda. 29,9m2

19. Hoiuruum. 10m2

20. Koridor. 5,8m2

21. Tualett. 2,5m2

22. Tualett. 2,8m2

23. Tualett. 2,5m2

24. Liftiruum. 10,3m2

25. Koridor. 23,7m2

26. Hoiuruum. 9,1m2

27. Tualett. 5m2

28. Kabinet. 17,2m2

29. Kabinet. 24,3m2

30. Kabinet. 25,4m2

31. Koosoleku ruum. 28,5m2

32. Kabinet. 23,4m2

33. Kabinet. 12,2m2

34. Kabinet. 12,8m2

35. Koridor. 2,7m2

Valga riigimaja | ettepanekud
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Ettepanekud. Tüüpkorruse plaan
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Kokkuvõte
Valga Maavalitsuse hoone on 
arhitektuurimälestis, mistõttu on see 
ka kaitsevööndis ja muinsuskaitse all. 
Kultuurimälestiste riiklik register ütleb, 
et sellele leevendusi ehituse osas ei 
tehta. See paneb paika olukorra, kus 
konkreetne hoone ei pruugi olla sobilik 
Valgamaa riigimajaks.
Tegime ettepaneku lifti võimalikuks 
asukohaks, mis saab teenindada hoone 
eri tasapindu. Pakume välja vajadusel ka 
invatõstuki lisamise treppidele
Alates teisest korrusest algab 
piiratud läbipääsuga ala toimivate 
büroopindadena, kus kodanikel 
igapäevaselt vajadust liikuda ei 
ole. Pakume välja variandi, kus 
arhiiv ja võimalikud säilitamis- ja 
hoiustamispinnad viime keldri korrusele, 
mis on olemasoleval hetkel kasutuseta ja 
täis ebavajalikku materjali. 
Esimese korruse saalide vahelised 
kergseinad võiks asendada lükandustega, 
et anda ruumide kasutamisele suurem 
paindlikkus.
Hoone on piisavalt esindusliku välimuse 
ja sisemusega, mistõttu lisakulutusi 

see ei nõua. Siiski näeme, et esimese 
korruse interjöör on siseviimistluselt 
ärritavate kontrastidega ja vajaks 
sisetöid esimese korruse avaliku osa 
ulatuses. Ligipääsetavuse osas asendaks 
olemasoleva sissepääsu ukse aknaga 
ja vastuvõtualas asetseva akna 
asendada uksega, mis juhiks kliendi 
otse vastuvõtuletti ja rentniku otse oma 
üüripinnale. 
Esimesel korrusel on paigaldatud 
sundventilatsioon, kuid seda on vaja 
rakendada ka teisele korrustele. Teise 
korruse laed on piisavalt kõrged, et 
paigaldada ripplage.
Ristkasutatavad alad saaks planeerida 
seni kasutuna seisvatele aladele.
Töötajatele jääks uues majas pinda 
2684m2 ja üüripinda jääks 464m2. Ühe 
töötaja kohta oleks pinda ca 30,5m2.
Hoonele on mõeldud vaid 3 
parkimiskohta Maavalitsuse hoone 
külastajatele. Kergesti ligipääsetavale 
tagahoovi platsile on võimalik lisada kuni 
26 uut parkimiskohta, mis oleks mõeldud 
ainult töötajatele.

Valga riigimaja | kokkuvõte
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Võru  Riigimaja
Jekaterina Klišova, Mihkel Aan
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Võru Maavalitsuse hoone
1. Krundi pindala: 2131,9m2

2. Krundi täisehitus: 48% 
3. Hoonealune pindala: 1022,0m2

4. Netopindala: 2442,0m2

5. Brutopindala: 3464,0m2

6. Ehitise kasulik pind: 1749,8m2

7. Ehitise alune maa: muinsuskaitse ala
8. Ehitise maht: 12212,0m3

9. Hoone ehitusaasta: 1937, juurdeehitis 1960 
10. Korruselisus: 3 korrust + kelder
11. Ol.olev parkimiskohtade arv: 8
12. Töötajate arv: 25 inimest

Funktsionalistlik, linna peaväljakut 
kujundav esindushoone. Ehitatud endise 
hobupostijaama kohale kvartali nurgale 
1937. aastal, arhitekt H. Kuvasto. Ümar 
nurk loob sujuva ülemineku Tamula 
järve poole viivale puiesteele. Hiljem 
tehti juurdeehitis piki  Jüri tänavat. 
Akendevaheliste liseenidega on fassaadile 
antud vertikaalrütm, peasissepääsu 

kujundab hall graniitkrohvkattega 
portaal.  Plaanilahendus on 
koridorsüsteemis.Hoones on 2192,4m2

suletud netopinda ja kasulikku pinda. 
Sellest 1470,3m2 hõivavad hetkel Võru 
Maavalitsus, Tarbijakaitseamet, KIK ja 
Keskkonnainspektsioon ja välja üürida on 
722,1m2.
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Fotol on näha olemasolev vastuvõtulaud.
See asub esimesel korrusel, trepi all.

Hoone lõunaküljel asub parklana 
kasutatav siseõu ja rekonstrueerimise 
käigus lisatud invatõstuk, mis tagab 
liikumispuudega inimestele pääsu 
esimesele korrusele.

Fuajee

Hoov
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Korruste vahel liikumiseks tuleb 
kasutada treppe, lifti hoones ei ole. 
Liikumispuudega inimeste jaoks on 

olemas trepironija.  

Hoonele on iseloomulikud kitsad 
kontoritega külgnevad koridorid.

Trepid

Koridorid
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I korrus

Fuajee 

Bürood
Tualetid
Abiruumid
Puhkeruum

A A

0 10m5
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II korrus

Nõupidamissaal
Bürood

Tualetid
Abiruumid

Puhkreruum

A A

0 10m5
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III korrus

Nõupidamisruum
Bürood
Tualetid
Abiruumid
Puhkeruumid

A A

0 10m5
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Keldrikorrus

0 10m5

Tualetid
Abiruumid

Puhkeruum

A A
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Lõige A-A

Bürood
Abiruumid

0 10m5
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EV100 Avaliku ruumi 
programmi raames korraldatud 

arhitektuurivõistluse võidutöö 
asendiplaan. Võistlusala Võru 

keskväljak, autor Villem Tomiste

Uus väljak Maavalitsuse hoone ees
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1. Autoparkla 8 autole
2. Meelelahutusasutus klubi Tartu
3. Võrumaa Jaagomäe Toidukeskus
4. Katariina kiriku esine plats

Võru Maavalitsuse hoone asub Võru 
vanalinna muinsuskaitsealal. Temast 
edelasse jääb Võrumaa Jaagomäe 
toidukeskus, kagusse Katariina allee. 
Kirdes asub Võru Katariina kirik ja 
linnasüdamena taastatav Seminari 
väljak.

Asendiplaan
Krundi piir
Maavalitsus
Muud hooned
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1. Võru Linnavalitsus
2. Tartu Maakohtu Võru Kohtumaja
3. Bussijaam
4. Võru Katariina kirik
5. Võru Kesklinna kool

Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht
Bussipeatused

1

1

Linna plaan
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Analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Lähim bussipeatus on maja kõrval

Parkimisvõimalused Rahuldav Parkimiskohti on umbes kolmandikule 
töötajatest

Hoone suurus Hea Hoonesse mahub prognoositav arv 
töötajaid

Esinduslikkus Hea Hoone on väga väärika välimusega ja 
ajaloolises linnasüdames

Invasõbralikkus Kasin Puudub lift, invatualett ja uksed, koridorid 
on liiga kitsad

Energiatõhusus Kasin Lõunapoolsed kontorid vajavad suvel 
korralikku jahutust

Ruumide seisukord Hea Viimane remont aastal 2011

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Hea Planeering lubab lihtsasti ruume jagada

Ruumide rendivõimalus Hea Eraldi sissepääs olemas

Vastuvõtuala Kasin Praegu puudub, kuid ruum selleks on 
olemas

Esinduslik saal Rahuldav Olemas, aga asub sissepääsust liiga kaugel

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Kasin Hoone asub muinsuskaitsealal
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I korrus

Põhiline muutus võrreldes olemasoleva 
ruumiplaaniga on avatud vastuvõtuala 
lisandumine garaažide asemele. 
Hoonele on lisatud lift ning vaheseinte 
eemaldamisega on koridori muudetud 
avaramaks.

1. Vastuvõtuala ja teenindussaal
2. Suur saal
3. Ooteruum
4. Garaažid

Avatud ala 
Suletud ala
Rendipinnad
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II-III korrus
Avatud ala 
Suletud ala 
Rendipinnad

Põhiline muutus võrreldes olemasoleva 
ruumiplaaniga on avatud vastuvõtuala 
lisandumine garaažide asemele. 
Hoonele on lisatud lift ning vaheseinte 
eemaldamisega on koridori muudetud 
avaramaks.
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Raplamaa Riigimaja
Triin Vallner, Jaana Kraus
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Rapla Maavalitsuse hoone
1. Krundi pindala: 3720,8 m2

2. Krundi täisehitus: 53,93 % 
3. Hoonealune pindala: 2006,7 m2

4. Netopindala: 5908 m2

5. Brutopindala: 3286.3 m2

6. Ehitise kasulik pind: 1749,8 m2

7. Ehitise alune maa: ...
8. Ehitise maht: 1348.0 m3

9. Hoone ehitusaasta: 1974 ümberehitus 2014
10. Korruselisus: 4 korrust + kelder
11. Ol.olev parkimiskohtade arv: ...
12. Töötajate arv: ~97 inimest

Hoone ehitamist alustati 14.02.1969. 
Maja projekteeris arhitekt Helgi Margna, 
ehitaja oli Rapla Mehhaniseeritud 
ehituskolonn (MEK). 
Esialgu oli hoone avatud siseõuega, kuid 
varsti tehti sellele peale klaasist katus, 
sest siseõue põrand ei pidanud vett ja 
hakkas uputama selle all olevat suurt 
saali. 
Hilisemalt rajati hoonele ette liigenduv 
kolmekorruseline osa, mis on eraldatud 
vanast fassaadist  horisontaalse vahega. 
Maavalitsuse praegused tööruumid 
paiknevad peamiselt III ja IV korrusel.
II korrusel on kaks tööruumi perekonna-
seisu ametnikele, väike arhiiviruum ja 
abielude sõlmimise väike saal.

III korrusel on maavanema ja 
maasekretäri tööruumid eraldi blokina 
(2 töökabinetti + nõupidamiste ruum + 
sekretäri ruum + köök + WC koos duššiga)  
ning  8 töökabinetti.
IV korrusel on 12 töökabinetti ja  
nõupidamiste ruum).
Tööruumides on igas kabinetis pea-
miselt üks ametnik, v.a IV korrusel nn 
nurgaruumis nr 407 — 3 ametnikku. 
Kokku on Rapla Maavalitsuses hetkel 
22 teenistujat, tulevikus on oodata 97 
Riigimaja töötajat.
Hetkel rendivad RKASi käest ruume 
riigiasutused ja mõned firmad. Lisaks 
lühiajalised rentnikud ja saalide kasutajad.

Fotod paremal: www.ajapaik.ee
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Algne sissepääs hoonesse

Hoone pärast renoveerimist
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Praeguses Maavalitsuse hoones on juba 
praegu antud ruume erafirmadele rendiks, 
näiteks seal pikaajaliselt paiknenud 
lillepood. 

Sellel aastal valmis kunstikonkursi 
tulemina trepikäigu kõrvale ‘‘GRID’’, mis 
on EKA tudengite Tarmo Kübardi ning 
Sander Paljaku idee järgi valminud 2016. 
aastal. 

Lillepood

GRID
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Tunnetuslikult läbivaks elemendiks on 
mitmed pikad koridorid, mille kaudu 

pääseb kontoritesse.

Üheks meeldejäävamaks osaks antud 
Maavalitsuse hoone puhul olid selle 

ruumikad WC-d. 

Valitsevad koridorid

Luksuslikud WC’d
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Pärast RKASi alla minekut on majas 
tehtud suuremahulisi remonditöid, 
nimelt uue välisfassaadi rajamine 
ning sellega kaasnev akende vahetus, 
küttesüsteemi remont ja lifti ehitus. 
Hetkel käib majaesise trepi remont, 
mis pidi lõppema 2016. aastal 
juunikuus, kuid septembriseisuga on 
ehitus veel pooleli.

CO2 järgne projekt
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Hoones on klaasiga kaetud siseõu, 
mis algselt oli katmata, ent hiljem 

kaeti klaasiga, sest vesi hakkas 
allolevasse saali läbi imbuma. Selle 
tulemusel on tekkinud ‘‘palmimaja’’, 
mis on rohelisemaks oaasiks hoone 
keskel-ent näib suuresti kasutuseta. 
Ette võiks näha selle koha oluliseks 
kokkusaamispunktiks loomise ning 

aktiviseerimise. 

Siseõu
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1. Rapla Maavalitsus
2. Carestote OÜ, ööklubi, 2 korrust
3. Garaaž, 1 korrus
4. Rapla Konsum, 2 korrust
5. SEB Rapla kontor, 3 korrust

Rapla Maavalitsus asub linna südames 
ja tihedasti liigeldavas kohas. Lähedal 
poed (nt Konsum), Rapla kultuurimaja, 
Rapla ühisgümnaasium, Rapla turg, 
Hollywoodi plats, kus toimuvad laadad, 
SEB pank, Veterinaaria kliinik üle tee ja 

vahetus ühenduses läbi katusealuse on 
Madhouse klubi.
Bussipeatused pole väga kaugel hoonest,  
jäävad tulevase keskväljaku äärde. 

Asendiplaan
Maavalitsuse hoone
Naabermajad
Muru
Krundipiir, pindala 3596m 
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Kooli tänav
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1. Rapla Maavalitsus: Keskkonnaministeerium, Haridus-ja teadusministeerium, 
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium

2. Justiitsministeerium
3. Maksu- ja Tolliamet
4. Maaeluministeerium
5. Terviseamet
6. Kaitseliit
7. Riigimetsa majandamise keskus
8. Politsei- ja Piirivalveamet
9. Raplamaa haigla
10. Rapla Maarja-Magdaleena Kirik
11. Rapla Vallavalitsus
12. Rapla Ühisgümnaasium

Enamus riigihoonetest paiknevad hetkel  
üksteisele üsna lähedal, välja arvatud 
Politsei- ja Piirivalveamet. 
Praegune Maavalitsuse hoone asub 
linna suhtes heas asukohas, lähedal 
on transpordiühendused, tulevane 
keskväljak ning muu tarvilik. 

Olulised teed
Riigiasutused
Muud olulised hooned
Maavalitsuse asukoht

1

1

Linnaplaan
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Keldrikorruse plaan

Fuajee - 125.2 m2

Nõupidamisruumid - 0 m2

Rendipinnad - 218.6 m2

Bürood - 116.3 m2

Tualetid - 53.1 m2

Abiruumid - 601 m2

Puhkeruum - 23 m2

0 105

A A
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I korruse plaan

Fuajee - 407 m2

Nõupidamisruumid - 206.6 
m2

Bürood - 391 m2

Tualetid - 16.7 m2

Abiruumid - 83.7 m2

0 105

A A
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II korruse plaan

0 105

Fuajee - 100.7 m2

Nõupidamisruumid - 131.8 m2

Bürood - 582.3 m2

Tualetid - 14.1 m2

Abiruumid - 48.9 m2

Puhkeruum - 1769. 3 m2

A A
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III korruse plaan

0 105

Fuajee - 70.1 m2

Bürood - Xm2

Tualetid - 590.7 m2

Abiruumid - 63.23 m2

A A
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IV korruse plaan

0 105

Fuajee - 118.2 m2

Bürood - 663.4 m2

Tualetid - 19.9 m2

Abiruumid - 31 m2
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Lõige A-A

0 105
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Analüüs

Aspekt Hinnang Kommentaar

Ligipääsetavus Hea Lähim bussipeatus on sajakonna meetri 
kaugusel

Parkimisvõimalused Rahuldav Parkimiskohti on umbes kolmandikule 
töötajatest

Hoone suurus Hea On võimalus laienemiseks ning 
lisanduvate rendipindade loomiseks

Esinduslikkus Kasin Välimuselt on pigem büroohoonet 
meenutav.

Invasõbralikkus Hea Lift olemas, kaldtee viib peasissepääsuni 
ning uksed kahepoolselt avatavad. 

Energiatõhusus Hea Hoonele tehti CO2 järgne projekteerimine, 
on nullenergia-hoone. 

Ruumide seisukord Hea Viimane remont aastal 2014.

Ruumide 
ristkasutusvõimalus

Hea Planeering lubab lihtsasti ruume jagada.

Ruumide rendivõimalus Hea Eraldi sissepääse praegu palju, saab 
võimaldada

Vastuvõtuala Rahuldav Praegu puudub, kuid ruum selleks on 
olemas

Ühissaal Hea Olemas, asub sissepääsudele lähedal.

(Juurde-)
Ehitusvõimalused

Hea Muinsuskaitsenõudeid hoonele esitatud 
pole. Ehituspiirangud puuduvad.
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1. tualett 14.85m2

2. rendipind 45.48m2 (pood)
3. rendipind 38.76m2 (pood)
4. rendipind 139.37m2 (kohvik)
5. garaaž 93.44m2

6. soojussõlm 48.27m2

7. vent. ruum 30.36m2

8. vent. ruum 87.54m2

9. abiruum 14.58m2

10. rendipind 115.76m2 (pood)
11. rendipind 12.75m2 +m2

12. rendipind 22.69m2

13. rendipind 38.32m2

14. rendipind 22.29m2

15. rendipind 78.35m2

16. rendipind 11.47m2

17. rendipind 24.64m2 (pood)
18. rendipind 25.81m2 

19. tualett 21.3m2

20.tualett 26.59m2

21. abiruum 5.94m2

22. abiruum 5.51m2

23. tualett 2.16m2

24. lift 3.8m2

Soovime teha korruse kergemini 
ligipääsetavaks nii maja töötajatele 
kui ka rentnikele, seda soodustavad 
keldrikorruse arvukad sissepääsud. 
Näiteks on keldrisse planeeritud kohvik, 
mille sissepääs asub hoone lõunaküljel, 

avanedes elavale küljele Konsumi ja 
parkla poole.
Samas jäävad alles ka rendipinnad, 
kuhu tavakülastajale on ligipääs piiratud, 
tagamaks firmade privaatsust.

Keldrikorrus
Avalik ala  232,5 m2

Piiratud ligipääsuga ala / bürood  241.8 m2

Rendipinnad  455,7 m2

Avalik ala 25%

Piiratud ligipääsuga ala/
bürood 26%

Rendipind 49%
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Avalik ala  201,4 m2

Piiratud ligipääsuga ala/bürood  263,4 m2

Rendipinnad 623,6 m2

1. fuajee/vastuvõtuala 230.45m2

2. puhkeruum 37.4m2

3. rendipind 203.96m2

4. vent. ruum 14.5 m2

5. vent. ruum 15.86 m2

6. rendipind 11.69 m2

7. rendipind 63.94 m2

8. rendipind 112.99 m2

9. rendipind 26.58 m2

10. rendipind 15.94 m2

11. rendipind 27.38 m2

12. rendipind 39.83 m2

13. saal  43.02 m2

14. rendipind 32.82 m2

15. EL. kilp 4.05 m2

16. abiruum 10.44 m2

17. saal 160.92 m2

18. tualett 2.98 m2

19. tualett 3 m2

20. tuulekoda 20m2

21. tualett 2.46 m2

22. tualett 5.17 m2

23. tualett 3.04 m2

Esimene korrus on keldrikorrusest 
suletum.  Vaba ligipääsuga on riigimaja 
fuajee ja vastuvõtuala. Endiselt on jäetud 
rendipindadele eraldi sissekäigud. 

I korrus

Avalik ala 18.5%

Piiratud ligipääsuga ala/
bürood 24.2%

Rendipind 57.3%
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I korruse uus tsoneering
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1. kontor 256.35 m2

2. kontor 121.5 m2

3. kontor 161.76 m2

4. kontor 20 m2

5. koosolek 48.39 m2

6. köök/koosolek 56 m2

7.   kontor 38.8m2

8. koosole 78.6m2

9. lift 6 m2

10. abiruum 16,2 m2

11. vent. šaht 14,4 m2

12. kontor 17.66m2

13. kontor 17.13m2

14. kontor 18m2

15. kontor 26.87m2

16. tualett 6.6 m2

17. tualett 8.2 m2

18. tualett 2 m2

19. tualett 2 m2

Rajada uued büroopinnad maja 
välisperimeetrile; enam avatuna kui 
eelnevalt.
Luua suurem ühendus hoone keskel 
paikneva siseõuega, paigutades selle 
äärde hoonesse avatumad pinnad: 
koosviibimisruumid jmt, võimalusega 
seda enam avada rohke taimestikuga 
siseõuele. 

II-IV korrus
Avalik ala
Piiratud ligipääsuga ala/bürood
Rendipinnad

Rapla maavalitsus | ettepanekud
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Tekkivaid ühisalasid siseõue 
ääristavate akende äärde võiks enam 
sellele avada, soodustades suhtlust.

Hoone kasutus võiks jaguneda 
järgnevalt: avatud tsoon all, 
töötsoonid üleval

Siseõue avamine

Riigihoone jagunemine

Rapla maavalitsus | ettepanekud
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Mitmete sissepääsude olemasolu 
võimaldab suuremat paindlikkust 

pindade välja rentimisel.  

Sissepääsud pindadele

Soodustada koridoride avamist 
ühisaladele ning nende omavahelist 

sidusust. 

Kinnise koridori lõhkumine



Praegu olemasolevat hoonet on 
aastate jooksul ümber tehtud 
mitmel moel ning omavalitsuse 
kehtestamisel oleks tarvilik 
käsitleda, kuidas muuta välisilmet 
esindluslikumaks. 

Hoone esinduslikkus

Läbi aegade on käsitletud 
esinduslikkuse teemat läbi nn 
‘‘samba-arhitektuuri’’. 

Tuleks muuta fassaadi

Rapla maavalitsus | ettepanekud
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Kombineerida omavahel vana 
fassaad ning sellest üle põimuvad 

uuenduslikud elemendid. 

Ette võiks näha tänapäevaste 
vahenditega fassaadi muutmisi.

Uued elemendid 

Väheste vahenditega uus
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1. Hoonele on tehtud CO2 meetme järgne projekteerimine.
2. Hoone vastab liikimuspuudega inimese projekteerimise nõuetele.

Hoone sobib ümberehitamiseks, sest on 
võimalik sinna mahutada ära kohalikule 
omavalitsusele vajalikud 97 inimest ning 
kasutada lisaks rendipindu. 

Tehtud on juba CO2 nõuetele vastav 
planeering ning ehitus, hoone on null-
energiaga. 

Praegune hoone sobib invanõuetele 
kohandamiseks, hetkeseisuga olemas 
kaldtee peasissepääsust sisenemiseks 
ning hoones liiklemiseks on olemas lift. 

Avame keldrikorrusel inimestele 
külastamiseks poodide ning kohviku näol. 
Samuti on keldri-ja esimesel korrusel 
rohkelt rendipindu.

On suurendatud kasulikku pinda: 
vähendasime koridore ja laiendasime 
büroopinda ning ühisalasid. 

RKAS’i büroopindade ühisalad on 
koondatud põhiliselt ümber siseõu, seda 
ala elavdades.

Kokkuvõte
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