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Linna tinglikud väravad on bussi-, lennu- ja raudteejaama hooned. Pidevalt muutuvas linnaruumis, 

kus muutuvad ka transpordivõimalused, võivad need aga minetada ajaloolise funktsiooni. 

Modernistliku vormiga Tallinna Balti jaama kompleks (peahoone ja lähirongide paviljon) valmis 

1960. aastatel, mil tekkis vajadus pakkuda reisijatele mugavamat teenindust, sest rongiliinid olid üle 

koormatud.  

Praeguseks on olukord muutunud, rongiliiklus on hõredam ning kogu jaamaga seotud tegevus on 

alates 2004. aastast koondatud peahoonesse. Lähirongide paviljon, mis tunnistati 1997. aastal 

kultuurimälestiseks, kaotas algse funktsiooni. Viimaste kümnendite jooksul on maja omanikud 

püüdnud hoone funktsiooni ümber mõtestada, et see sulaks vanalinna ja Kalamaja vahelisse 

linnaruumi. Balti jaama piirkond kujunes piiripunktiks, mis ei sidunud külgnevaid alasid, sest 

sealne väikeettevõtlus, kohvikud ja kioskid olid juhusliku iseloomuga, arvestamata pidevalt 

uueneva ja moodsa Kalamajaga. 

 

Tihe rongiliiklus 

 

1960. aasta statistiliste andmete kohaselt tehti Tallinnast üle 10 miljoni väljasõidu. Keskmiselt sõitis 

ühe ööpäeva jooksul rongiga 26 300 inimest, suveperioodil tõusis arv 32 000-ni. Sellele aitas kaasa 

vähene lennuliiklus ja autode elitaarne staatus, mistõttu reisijate transpordivaliku põhirõhk langes 

rongidele. Balti jaama ajalooline, Teises maailmasõjas kannatada saanud hoone ega olemasolevate 

ooteplatvormide hulk ei tulnud reisijate vooga toime. Esmalt, 1965. aastal, valmis „Lengiprotransi” 

projekti järgi lähirongide ootepaviljon (arhitektid: D. Abramkin, P. Ašastin, B. Votinov, E. 

Lohhanova ning insener-konstruktor I. Rõbin). Tegemist oli Tallinna Balti jaama suurema 

rekonstrueerimisprojektiga, mille käigus ehitati 1870. aastast pärinev historitsistlik jaamahoone 

(arhitekt Rudolf Otto von Knüpffer) ümber ning omandas 1967. aastaks modernistlikud 



tunnusjooned, laienedes vanalinnapoolsele küljele ootesaali võrra. Kaks üldmahtu ühendati kitsa 

ühekorruselise hoone abil, kus paiknesid nt eelmüügi kassad ja meditsiinipunkt.1 

 

Praeguseks on suuremal määral säilinud hoone eksterjöör, sest korduvalt muutunud kasutusviiside 

ja ruumipaigutuste muutumisega on paljud siseruumide originaaldetailid hävinud. Säilinud on 

ootepaviljoni siseseinte ja tugipostide looduskivist plaadistus. Välisviimistluses domineerivad 

suured ajaloolise jaotusega klaaspinnad kõrvuti heleda looduskiviga; platvormi varikatuse 

toetuspostid on kaetud keraamilise plaadiga. Paviljoni väline ilme oli mahult ja materjalide poolest 

enne renoveerimisprotsessi suhteliselt heas seisukorras. Purunenud või kahjustatud plaadid 

korrastati. Paljud niiskusest tulenevad kahjustused (nt kupli otsad, platvormide-poolne varikatus) 

said ehitustööde käigu likvideeritud, kahjustatud pinnad ja viimistlusplaadid parandati või asendati 

võimalikult sarnaste materjalidega. Suuremate probleemide allikaks oli maa sees purunenud 

kanalisatsioon, mis põhjustas hoone ümber pinnase vajumist. Muret tegid ka vananenud elektri-, 

soojustus- ja ventilatsioonisüsteem, mis nõudsid kohati suuremat tähelepanu kui hoone 

arhitektuuriajalooline kihistus.  

 

Avara ruumi kinniehitamine ja uuesti avamine  

 

Linnalähirongide paviljonis paiknes 12 piletikassat, puhvet ja sanitaarsõlmed. Avar ja valgusküllane 

ruudukujuline saal (20 x 20 m), mida osaliselt valgustasid kuplialused aknad – need on tänaseni 

säilinud –, oli kaetud õhukeseseinalise raudbetoonist kaksikkumera võlvkoorikuga, mis toetus 

neljale postile. Selline katuselahendus oli 1950. aastate suurmood ning on seni paviljoni üks 

olulisem väärtus. Otsest analoogi Eestis pole, kõige lähedasemaks võib pidada Narva 

mööblivabriku tootmistsehhi (1960–1962), milles oli kasutatud silinderkoorikute rida (12 x 24 m). 

2001. aastal ehitas AS Talrand JVR projekti järgi ootepaviljoni ümber kaubanduskeskuseks ning 

kupli alla kerkis muinsuskaitseametiga kooskõlastatult seintest lahku ehitatud teine korrus. Sellega 

kadus hoone avarus ja valguseküllus. 2016. aastal koostatud eritingimuste kohaselt tuli 

kahekorruseline juurdeehitis likvideerida. Ühest küljest oli see muutunud ohtlikuks 

konstruktsiooniks, teisest küljest rikkus paviljoni arhitektuurset tervikut. 

 

Kaubaread tegid vähemärgatavaks hoone pikisuunas läbitavuse (väljapääsudega linna ja perroonile), 

varjatuks jäi originaalpõrand, mis aja jooksul tugevalt kulus. Säilitada õnnestus sellest vaid pool. 

                                                 

1 A. Saveljev. Tallinna Balti jaama rekonstrueerimine. - Ehitus ja Arhitektuur, 1/1964, lk 43–46. 



Algselt sakmelise paigutusega kassad saali külgedel ei ole säilinud, alles on vaid jaotuspostid, mille 

abil saab aimata ühel küljel paiknevate kassade hulka ja suurust. Peamiseks minimalistlikuks 

viimistlusmaterjaliks oli looduskivi. 

 

Tänaseks on taastatud ajalooline hajus valgustus – saali valgustamiseks ehitati sile kooriku sisepind 

ning karniisitagustesse paigutati ühtlaselt valgustid. Karniisid toetusid marmoriga viimistletud 

postidele. Paljusid 1960. aastate moodsaid materjale (nt alumiinium, klaasplaat) viimistluses ei 

kasutatud, sest need polnud hoones otstarbekad ning piiranguid seadis ka eelarve. 

 

Nii ootepaviljoni projekteerimisaegsetel akvarelljoonistustel kui ka vanematel fotodel on näha linna 

poolt hoone ees arvestatavat tühja ruumi, mis teeb sellest maamärgi. Seda vaadet varjasid 

kioskiread, mis nüüd tuli eemaldada, et taasluua linnaruumiline terviklikus, mis on kõnealuses 

piirkonnas oluline. 

 

Go Kinnisvara, kellele kuulub Balti jaama paviljon, alustas renoveerimistöid eeldusega, et hoone 

uus funktsioon saab olema seotud avalikkusega. Raske on kujutada ette suletud ruumi vanalinna ja 

Kalamaja vahel, kus avaliku ruumi mõiste norm. Tänaseks on lähirongide saalist saanud üks 

atraktiivseimaid üüripindu, kus on korraldatud eri sorti üritusi ning reklaamlausena kasutatakse 

väljendit „loo, mida tahad”.2 Hoone funktsionaalse säilimise eelduseks on asukoht – Kalamaja ja 

vanalinna vaheline ala –, mis on tänaseks üks moodsamaid Tallinna linnaruumis. Sellele lisandub 

maja enda lugu ja, nagu enamik perioodilisi väljaandeid on rõhutanud, vaksali eripärane atmosfäär. 

 

Fotod 

1. Vaade lähirongide paviljonile 1970. aastatel. Foto Eesti Arhitektuurimuuseum. 

2.  Ooteruumi sisevaade 1998. aastal. Foto Peeter Säre, Eesti Arhitektuurimuuseum. 

3.  Ooteruumi sisevaade, esiplaanil kassade vahepostid. Fotod Aivo Kallas 

4. ja 4B Vaade ootepaviljonile kaarakendekarniisi rõdult.  

Ootepaviljoni arhitektuuriajalooliselt väärtuslik kuppelkoorik ja kaaraknad.  

5. Ootepaviljoni nullkorrusele viiv trepistik, kus paiknevad abiruumid. 

 

 

 

                                                 
2 Uus sündmuspaik – ajalooline linnalähirongide paviljon. - http://www.baltijaam.ee/uus-sundmuspaik-ajalooline-

linnalahirongide-paviljon/ (vaadatud: 7.12.2017). 

http://www.baltijaam.ee/uus-sundmuspaik-ajalooline-linnalahirongide-paviljon/
http://www.baltijaam.ee/uus-sundmuspaik-ajalooline-linnalahirongide-paviljon/


 


