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Praegusel ajal, mil arhitektuurimaastik
on üha enam liikumas standardiseerumise
poole,
on
päevakajaliseks
küsimuseks
muutunud kasutusest välja langenud hoonetele
uue funktsiooni leidmine. Tihtipeale on
sellised ebastandardsed hooned osa meie
ehituspärandist. Paraku on Eestis tänase
seisuga ligi veerand ehituspärandist kehvas
või lausa avariilises seisukorras. Üldjuhul
soovitakse ehituspärandit päästa ja korrastada,
kuid erinevate nõudmiste, vahendite ning
üleüldise visiooni puudus on seda takistanud.
Tüüpiliselt asuvad sellised hooned hääbuvates
maapiirkondades ning kannavad mahajäetuna

negatiivset imidžit. Ehituspärandi unustamist,
teisisõnu aeglast lammutamist, peetakse
üldise kuvandi parendamise eesmärgil heaks
alternatiivseks lahenduseks, aga kas see peaks
nõnda jääma?
Käesolevas magistritöös on asukohana võetud
fookusesse Lihula linn ning täpsemalt Lihula
viinavabriku vare. Magistritöö eesmärk on leida
jätkusuutlik lahendus Lihula viinavabrikule ning
pakkuda Lihula linnale positiivne väljavaade,
seda
nii
hääbuvale
miljööväärtuslikule
keskkonnale kui ka üleüldistele linnaelanike
arvu kahanemisest tingitud kõrvalnähtudele.
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Lihula linnusemägi

Adaptiivne taaskasutus
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Vana
sisu
asendamine
uuega
võimaldab säilitada olemasoleva ümbritseva
keskkonna ning pakkuda seeläbi täiendavaid
ruumiprogrammilisi võimalusi, mis vana
sisuga varasemalt võimalik polnud.

Parasiit on sekkumine, mis toetub väga
konkreetsele sümbioosile uue mahu ning
vana hoone vahel. Tähtis on, et uue mahu
lisamine oleks selgelt loetav ning eristatav
vanast mahust,

Kõrgustesse minnakse pigem tihedas
linnakeskkonnas või juhul, kui hoone
omapära ja konstruktiivne seisukord seda
võimaldavad. Korruste juurde lisamine annab
võimaluse säilitada olemasolev hoone tänava
tasandil, mis aitab hoida aja jooksul tekkinud
ajaloolist keskkonda,

Vastandumine on sarnane teistele
parasiitlusvormidele, sest see eristub selgelt
vanast hoonest ja mõlemad hooned on
tugevas sõltuvuses teineteisest. Uue mahu
vastandamine vanaga loob head tingimused
uuteks funktsioonideks, sest täiendavad
funktsioonid saavad olla eraldiseisvad.
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Katmine nõuab olukorda, kus vana struktuur
on niivõrd habras ja väärtuslik, mille puhul
otsene sekkumine hoonega ei ole võimalik.
Vana struktuuri katmine ning toomine
tänapäevasesse ruumi võimaldab päästa vana
struktuuri oma originaalsetes tingimustes.

Põimimine
on
variatsioon
parasiithoonest, kus konkreetne erisus
funktsionaalse jaotuse osas puudub. Pigem on
tegemist praktiliste kaalutlustega, kus kohati
on vana hoonet asendatud või täiendatud
uuega. Olemuselt eeldab taktitundelisemat
lähenemist objektile.

Uus väljast, vana seest puhul on
eesmärk iganenud fassaad asendada
tänapäevasemaga, mis aitab siseruumi
kvaliteete ja väärtusi päästa.

Siirdamise puhul säilitatakse vana
hoone elemente ning kompositsioone,
mida on hiljem võimalik kasutada uue
hoonega integreerimisel või ehitamisel. See
lähenemisviis on mõistlik eelkõige olukorras,
kus vana hoonet on tunduvalt vähem säilinud.
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Siidrikoja ülesehitus

KASVUHOONE
Viinavabriku kasvuhoonesse paigutamine
võimaldab kaitsta viibavabrikut ja luua
katuse alla ilmastiku eest kaitstud ruum.

MURUKATUS
Murukatus aitab visuaalselt kergendada
suurt katuse mahtu, seda eriti just
linnusemäelt vaadeldes.

VAADELDAVUS
Võimalus tagada viinavabriku selge
vaadeldavus nii siseruumist kui ka õuest

PERIMEETER
Uued
funktsioonid
on
paigutatud
viinavabrikut ümbritsevasse perimeetrisse.

KUREERITUD VARE
Viinavabriku vare siidrikoja keskmes aitab
ajaloolisel kihistusel esile tõusta ning olla
vahendajaks ruumielamuste kureerimisel.

AVATAVUS
Avatavad aknad baari osas võimaldavad
hooajalist multifunktsionaalset kasutust.

KONSTRUKTIIVNE ASPEKT
Perimeeter on üles ehitatud post-plaat-tala
konstruktiivsele süsteemile.

PUHVER
Viinavabriku ümber tekib aktiivne
puhvertsoon, mis loob õhuruumi uue ning
vana vahel.
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Matsalu piirkond

Haapsalu
51 km
36 min

Tallinn
127 km
1h 27 min
Matsalu rahvuspark

Matsalu laht

RMK Penijõe

Lihula siidrikoda

Virtsu
23 km
18 min

Lihula raba

Pärnu
57 km
42 min

vaatetorn
majutus
loomakasvatus
haritav maa
matkatee

Tootmisprotsess
istandused

kokkuost
kohalikelt

tooraine

loomadele söödaks

jääkprodukt
3-14 päeva

mahla pressimine

käärimine

siider

laagerdumine
vein

brändi
konjak
kuid - aastaid

villimine

valmis toode

Loodusturism

Lihula üks tugevusi on tema asukoht,
kus juba muinasajal olulised liikumisteed on
tänaseks maanteed. Lihula paikneb LääneEesti suuremate keskuste ristumiskohas,
mis omab võimalust siidrikojaga pakkuda
uut nišši Lihulas ning püüda mööduv liikleja
kinni. Olerexi fenomen on oluline märk
sellest, kuidas Lihula ei suuda eristuda ning
silma paista, sest peamine fookus langeb
maanteeäärsetele asutustele ning piirkonna
suuremale toidupoele.

Lihula üks suur potentsiaal on
loodusturism.
Suur
osa
Lääneranna
vallast kuulub Matsalu rahvuspargi alla,
mille Penijõe RMK keskus asub mõne
kilomeetri kaugusel Lihulast ja on ühendatud
matkarada pidi Aegviidu suunal. Lisaks on
Matsalu rahvuspargis veel teisigi väiksemaid
matkaradasid. Matsalu lahte ümbritsevad
mitmed vaatlustornid, mis on sihtkohaks
paljudele
ornitoloogidele
ja
muudele
loodushuvilistele. Lihula siidrikojal avaneb
võimalus end siduda loodusturimiga, et seeläbi
pakkuda turistile terviklikumat elamust, kuid
teisalt luua ka parem ühendus RMK Penijõe
ning Lihula vahel.

Turismi potentsiaal

destilleerimine

laagerdumine

Lihula paiknemine

Turismi on võimalik vaadelda hääbuva
piirkonna päästerõngana, mille abil oleks võib
olla oluline võimalus Lihula ja Lääneranna
valla üleüldise imidži paremaks kujundamisel.
Lihula tsentraalne asukoht, lähedus Matsalu
rahvuspargiga ning rikas kõrtsikultuuri
ajalugu loovad selleks head tingimused. .
Turismi arengu võimendamisega on võimalik
luua eeldusi, mis aitaksid nii Lihula hääbuvat
ehituspärandit kui ka kohalikku ettevõtlust.
Ükski süsteem ei saa toimida eraldiseisva
elemendina, vaid vajab nii kohalike
kogukondade, kohaliku omavalitsuse kui ka
investorite koostööd.

Alkohol ja kogukondlikkus
Magistritöö arhitektuurne sekkumine
näeb ette luua endise viinavabriku varemete
ümber Lihula siidrikoja, mis aitaks tagasi
tuua alkoholi tootmise elemendi Lihula
linna. Seeläbi on võimalik taastada tänaseks
hääbunud Lihula kõrtsikultuuri ning luua
sotsiaalne ruum, mis aitaks erinevaid osapooli
kokku tuua. Tooraine saab olla kasvatatud
piirkonnas või isegi Lihulas ning jääkprodukt
suunatud loomadele söödaks.
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Ehituspärand & Lihula
923.84 €
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Lääne-Eesti
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Lihula linn

RMK Matsalu Penijõe
136 // 6%

1872 in
1189 in

Trahter Birgit
371 // 21%

Olerex
603 // 34%
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1970
1979
1989

1000

Lihula mõis 99 // 6%

Kultuurikeskus
128 // 7%
COOP 414 // 24%

Eesti hääbuv ehituspärand

Kahanev Lihula

Olerexi fenomen

Ligi kolmandik meie ehituspärandist on väga kehvas või
lausa avariilises seisukorras. Paratamatult nähakse seetõttu
ehituspärandit pigem probleemina kui võimaluste allikana.

Lihula elanikkond paratamatult kahaneb ning
kinnisvara hinnad püsivad stabiilselt madalana. Säärastel
protsessidel on nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed
tagajärjed. Kinnisvarainvesteeringud on riskantsed, üldine
ruumiimidž kannatab ning võib see mõjuda negatiivselt
elanike kohatunnetusele

Lihulas on peamisteks tõmbekohtadeks kujunenud
peatänaval asuv toidupood ning linnapiiril asuv Olerexi tankla
- ka põhimaantee ääres asuv trahter on olulisem sihtkoht.
Lihula puhul on oluline leida nišš, mis võimaldaks siduda ja
parandada erinevaid kahanemisest tingitud kõrvalnähtusid.

kaitsevöönd

linnusemägi

Lihula mõis

Lihula siidrikoda
Noortekeskus

Lihula mõisapark
Lihula siidrikoda

Lihula siidrikoda

kultuurikeskus

Jaani kõrts

Lihula vanima asustuse
muinsuskaitseala

COOP toidupood

keskus
Lihula gümnaasium

Olerexi tankla

ristmikud

en. raudteejaam
"KEKi mägi"
tootmisala

tähtsam koht/hoone

Lihula kaks mäge

Lihula muinsuskaitseala

Problemaatilised hooned peatänava ääres

Lihula jaguneb oma olemuselt kolmeks põhiliseks
piirkonnaks: Linnusemägi (kus asub Lihula mõis), KEK’i mägi
(tänane tootmisala) ja keskus, kuhu on koondunud põhilised
avalikud funktsioonid. Raudteejaama ja ristmikute kaks
väiksemat piirkonda on minevikus üks fookuspunkte olnud,
kuid täna on need pigem tähelepanuta jäänud.

Lihulas on kehtestatud üks suur terviklik vanema
asustuse muinsuskaitseala, mille eesmärk on kaitsta
linnusemäel olevat Lihula mõisa, arheoloogilisi leide ning
linnuse vare. Sama oluline on ka Lihulale iseloomulik
peatänav, mis hoiab Lihulat koos. Peatänav pärineb oma
struktuuriga juba 17. sajandist, kuid tõenäoliselt on Lihula
peatänav veel varem tekkinud.

Lihulas on peatänava äärde koondunud vanem
hoonestus, mis on Lihulale iseloomulik olnud ning kannab endas
Lihula karakterit. Peatänava äärne struktuur on tänaseks
hääbumas ning neile hoonetele on vaja leida rakendust.
Magistritöös nähakse võimalust siduda potentsiaalselt
arenev turismimajandus hääbuva ehituspärandiga.

ümbersõidu ehitus
1970-ndate lõpp
Lihula siidrikoda

Lihula siidrikoda

Lihula siidrikoda

Jaani kõrts

Jaani kõrts

Rapla-Virtsu raudtee
1930 - 1968

Riigimaa
Eramaa

problemaatilised
hooned

Laiaks tõmbamine

Lihula tühermaastumine

Arengu suunamine

Lihula fookus tänapäeval koondub küll peatänava äärde,
kuid sellegipoolest on 20. sajandil olnud kaks arengusuunda,
mistõttu on Lihulat, nagu lõõtsa, laiali tõmmatud. See areng
on mõjutanud hõreda krundistruktuuri tekkimist Lihulas.

Lihula hõre krundistruktuur võimaldab tekkida
tühermaadel, mis on kasutuseta ning omavad tohutut
potentsiaali. Magistritöö üks eesmärke on leida Lihula
tühermaale kasutus. Ettepanek on rajada istandusi Lihula
siidrikoja jaoks - või suunata loomi sööma, et nendele
kruntidele rohkem kasutust leida. Seeläbi on võimalik
parendada üleüldist keskkonda ja tõsta kinnisvara hindu.

Lihula puhul on oluline, et siidrikoja tekkimine ei looks
tohutut eraldiseisvat keskkonda, vaid oleks võimalik suunata
ehituspärandi kaasamisega areng mööda peatänavat alla.
See võimaldaks paremini siduda ristmiku ja ka KEK’i mäe
piirkonda, mis muidu praegu on võrdlemisi eraldatud. On
tähtis, et tegevus Lihulas ei jääks linnusemäe keskseks.
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Vormikatsetused

Lihula viinavabrik

Adaptiivne taaskasutus

Protsess

Lihula viinavabrik räägib lugu pidevast kohanemisest
uute nõudmistega, tegu on ajas muutuva hoonega. Hoonet
on pidevalt täiendatud juurdeehitustega, mis on aidanud
viinavabrikul paremini säilida ja hoida tolleaegsetele elanikele
tähendusrikkana. Poleks põlengut olnud, oleksid seal täna
tõenäoliselt senimaani töökoda ning mõned korterid.
		

Parim viis, millegi säilitamiseks ja eluea pikendamiseks,
on leida sellele uus funktsioon. Adaptiivne taaskasutus
tegeleb olemasolevale uue funktsiooni leidmisega, mis aitaks
pakkuda paindlikumaid lahendusi meie hääbuvale ruumiidentiteedile. Olemasoleva hoone integreerimine uuega aitab
luua kontekstirikkamat ruumi, mille põhiline lähtepunkt on
uue taktitundeline sidumine vanaga.
		

Lihula viinavabriku taasmõtestamise puhul on olnud oluline
defineerida, kuidas üldse oleks kõige parem selle objektile
ruumiliselt läheneda. Tänases seisus varemetes viinavabrik
oma õrnas olekus ei ole kõige optimaalsem tänapäevaseid
seadmeid mahutama, mistõttu on vajalik teha viinavabrikule
laiendus. Selleks, et paremini mõista, millised lahendused on
võimalikud, pidasin oluliseks teha piisav hulk katsetusi, et jõuda
selgusele, kuidas arhitektuurse lahendusega edasi minna.
Valikus olid x-y-z-mahud, lõplikult osutus valituks z-lahendus.
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Ruumide eksplikatsioon
1
fuajee
2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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