LISALUGEMIST SKA ASUKOHAST JA TEMA KOLIMISTE EPOPÖAST
Valdur Talts, akadeemia palgal 26. aprill 1993 kuni 1. juuli 2014, edasi turvatöötaja Kase 61 objektil
alates 1. juulist 2014 tänaseni

Eesti Valitsuse 1992. aasta 15. aprilli määrusega
„Eesti Sisekaitse Akadeemia kohta” saime endale
200 x 700 meetri suuruse krundi koos seal asunud
endise Nõukogude Armee Ehitusvägede Tallinna Kõrgema Poliitilise Sõjakooli rajatiste ja varadega. Allpool
ülevaade akadeemia asukoha ümbruse ajaloost ning
rohkem juttu VaR artikli kolimiste epopöast.

Nõukogude Liidu loodeosas levinud maju oli hakatud
kutsuma Soome- ehk kontributsioonibarakkideks.
Need elamud olid eelkõige mõeldud sõja ajal kodu
kaotanud kohalikele peredele, aga paraku paigutati
neisse elama hoopis Venemaalt siia tehastesse ja
raudteele tööle toodud inimesi, samuti Nõukogude
Liidu sõjaväelasi. Sarnast üksikut ja seni ümber ehitamata kilpmaja võib veel näha Keilas Pargi tänaval
ja rohkem on neid säilinud Kloogal (loe lisaks http://
maaleht.delfi.ee/news/eestielu/arhiiv/unustatud-majad-uhesuguste-majade-pikad-read?id=60900197).
Aastal 1988 algatas Tallinna linn projekti eri ametkondade töötajatele kooperatiivkorterite ehitamiseks eelnimetatud piirkonna kõduelamute asemele.
Sealhulgas oli toonaste ENSV kolme haridussüsteemi
õpetajate elamute ehitamiseks määratud Haljas
tee, Kuslapuu, Papli ja Lehise tänavatega piiratud
ala. Sinna planeeriti kaks neljakordset korterelamut,
esialgselt kokku 96 korteriga, hiljem hakati seda arvu
vähendama. Ise mäletan selleks ajaks liidetud ENSV
Hariduskomitees töötamise ajast, et sealsete rõhuvalt
võõrkeelsete elanike väljaviimiseks võeti Komitee uue

Mis siin varem on olnud?
Krunt asub praeguse haldusjaotuse kohaselt Pirita
linnaosa Maarjamäe asumis, üldisema määranguga
Kosel või ka Pirita-Kosel Kase tänav 61. Maarjamäe
asum ise laiub alates Purde tänavast Kase tn ümbrust
ja Kose teed järgides kuni Tallinna laheni.
Pärast Teist maailmasõda ehitati Maarjamäele,
alates Urva tänavast akadeemia territooriumi suunas,
Soomelt NSV Liidule sõjakahjude katteks valmistatud
monteeritavate puitkilpmajade kvartalid. Oli 2-korruselisi korterelamuid, kuid enamik olid ühepere- või ka
paarismajad, milles paiknes kaks eraldi sissekäiguga
korterit. Seesuguseid, valdavalt ühekorruselisi ja

Kahele perele mõeldud Soome tüüpi barakk
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elamispinna fondist paari järgmise aasta jooksul ära
kogu haridussüsteemile Tallinnasse eraldatud elamispind. Küllap nii ka kõikidelt teistelt projekti kaasatud
ministeeriumitelt, aga meie jaoks seisnes asja kurbloolisus faktis, et paraku elas selles rajoonis vaid üks
haridussüsteemis töötav õpetaja!
Akadeemia esimeste aastate töötajad kindlasti
mäletavad veel selle kõdurajooni lammutamist. Huvitava seigana püsis viimane barakk lausa kuni uute
elamute tema naabrusse jõudmiseni. Ühe allpool
nimetatud akadeemia veterani sõnul kasutasid seda
selgelt lõunamaalaste välimusega elanikud ja toona
olnud see üldteada olevalt salaviina müügikoht. Ärihuvid on siiski kõige püsivamad!
Seoses nõukogude võimu lõppemisega haihtus
ka õpetajatele kodude rajamise projekt, kusjuures
eri ametkondade kuludega olid juba valmis ehitatud kommunikatsioonide trassid ja teed. 1991. a
juulis andis Tallinna abilinnapea Irina Raud ülesande
töötada välja Maarjamäe elamukvartali detailplaneerimise uus projekt. Seejärel läkski kogu see rikkus
kinnisvara arendajatest ärimeeste kätte, kes asusid
sinna uusi eramuid ehitama.

käisid tutvumas SKA 14-hektarilise territooriumiga.
Võite kindla peale arvata, mis eesmärk sellel külastusel oli! Nõukogude armeelt ülevõtmise ajal asusid territooriumil veel Loode Väegrupi Ehitusvalitsuse 1382.
sõjaväeehitussalk (s/o 69727), mis loodi sõjakooli
ehitamiseks, ent tegi ka muid üldehitustöid Nõukogude Liidu maaväe, õhukaitse ja lennuväe objektidel
ning Tallinna mereväebaasi raadiotehnilise jaoskonna
74. vaatlusrajooni (s/o 63840), raadiolokatsioonluure
pataljon. Viimaste luurajate asupaik oli Kase tn ja
Sarapiku tn nurgal asuv nüüdne SKA territooriumi osa
ja seal oldi siis kuni 1994. a jaanipäevani. Alal asusid
olme- ja laohooned, maapealne pommivarjend ning
ajakirja artikli juures olev kahekordne puust Soome
tüüpi kasarmubarakk, mida olen ise veel enne lammutamist näinud.

Akadeemia üleviimise esimesed katsed
Kuna SKA suurt territooriumi ihkasid endale elamuehituse arendamiseks ärimehed, siis juba alates
1993. a suvest käis akadeemiast üle esimene selle
ümberkolimise katsete laine, mis algas Paldiski
kesklinna, nn Pentagoni õppe- ja majutuskompleksi
pakkumisega. Selle Paldiski Nõukogude armee allveelaevnike õppekeskuse koosseisus oli ka eraldi asuv
tuumareaktoriga varustatud õppestend tuumaallveelaevade meeskondade väljaõppeks. See paiknes
praeguse Paldiski linna administratiivpiiride ida-

Aga see ala sobiks ju elamuehituseks!
Nüüd siis jõuame akadeemia esimeste aastateni, mil
endise Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva (EÜE) kauaaegse tippjuhi firma Mendelson & Ko ehitusärimehed

Paldiski tuumaallveelaevnike õppekeskus 1994. aastal. Filmiarhiiv
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poolsel äärealal. Hiljem lisandus olemasolevale veel
teinegi, kaasaegsema reaktoriga varustatud stend ja
sealseid hooneid tuntakse tänaseni Paldiski endise
tuumaobjektina.
Paldiski õppekeskuse imposantne keskmine
korpus ja kaks pikka külghoonet olid toonase tava
järgi kaitstud katusel asuva mehe pildiga! Seda tänaseks lammutatud hoonekompleksi käisid vaatamas
rektor Eduard Raska ja kantsler Feliks Angelstok, neist
viimane mäletab hoonete toona veel hästi säilinud
seisukorda. Allveelaevnike peatse lahkumise tähtaja
lähenedes olnud märgata metallikrattide tegemiste
jälgi ning paraku tuli pea terve Paldiski linna küttesoojus peagi suletavate tuumareaktorite jahutusveest. Lisaks leidis juhtkond, et probleemiks kujuneb
tunnitasuliste õppejõudude kaasamine Tallinnast
ning ega uusi kadettegi tõmba riigi äärealale õppima
asumine.
Hiljem on selgunud, et akadeemiale oli veel pakutud mitut asukohta, millega seotud lobitöö õnneks
töörahu huvides akadeemia töötajateni ei jõudnudki.
Näiteks olevat räägitud Tallinna Spordiinternaatkooli
kompleksist, mis osutus liiga väikeseks.
Olin just 1993. a kevadtalvel SKA-sse tööle asunud,
kui levisid jutud, et SKA uueks võimalikuks asukohaks
pakutakse 720 õpilasele ehitatud üsna uut põllumajandusliku kallakuga kutsekeskkooli nr 40 hoonete
kompleksi Kosel. Koolil oli lisaks 28 eriala- ja üldainete kabinetile 6 erialalaboratooriumi ja õppeköök

ning 240-kohaline söökla, raamatukogu, 386-kohaline
aula, võimla ja lasketiir. Lisaks oli koolikompleksis
kolmekohaliste tubadega 360-kohaline ühiselamu,
kõrval asusid veel uued korterelamud. Aastal 1989 oli
kool saanud uueks nimeks Kose Põllumajanduskool
ja selle viimase ehitusjärgu koosseisus just valminud
Kose spordimaja koos ujulaga. Hiljem on hoonetel
olnud muid kasutajaid (https://et.wikipedia.org/wiki/
Kose_Teeninduskool - cite_note-Vald-1).
Põllumajanduskooli kompleksi sobivust SKA jaoks
püüti muuseas põhjendada asjaoluga, et kooli peahoone alla oli rajatud Eesti NSV kõrgema juhtkonna
majutamiseks mõeldud umbes 2500 m² suurune
varjend, toonase tsiviilkaitse mõistes siis ENSV valitsuse linnatagune juhtimiskeskus. Selles on kokku 144
ruumi ja nende seas ka umbes 120 ühiselamutoa
tüüpi kambrit. Tõenäoliselt selle uue kooli rajamine
toimuski ainult selleks, et valitsuse juhtimiskeskuse
olemasolu varjata!?
Selline avarate võimalustega ja alles 1983. a
rajatud õppekompleks näis suuresti SKA vajadustele
sobivat. Kohapealsete oludega käisid 1996. a suvel
tutvumas SKA majandusjuhi Sergei Filini sõnul koos
temaga rektor (12.91–06.98) Eduard Raska ja kantsler Karl Arusoo. Kompleksi üldine seis polevat olnud
paha, aga keldriruumides olnud üsna kõrge veetase.
Samas oli selge, et kompleks ei kindlustaks SKA-le
arenguvõimalusi, eriti vähene majutuskohtade arv
(neid jätkunuks vaid meie 185 esmakursuslasele ja

Uhke spordihoone kooli kõrvale ehitas hiljem sinna asunud kõrgkool Audentes
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Kose kutsekeskkooli hooned 1997. aastal. Foto: Ivo Kruusamägi, Vikipeedia
ehk ka järgmisele vastuvõtule 3–4 aastasest õppeajast!). Kohe aga kerkis jälle üles küsimus, kuidas
peamiselt Tallinnas elavaid õppejõude ja töötajaid
kaasata. Akadeemikuid lohutati, et hommikul viib nad
kohale ja õhtul toob tagasi eribuss. Eriti ei sobinud
selline lahendus paljudele mittekoosseisulistele õppejõududele, kelle ainete päevakoormus oli tihti 2–4
tundi, ning põhitöökoht ministeeriumides, ametites ja
Tallinna kõrgkoolides. Suuresti just töötajate liikumispiirangute ja keldriruumide uputuse tõttu langes ära
SKA kolimine linnast 40 km kaugusel asuvasse Kose
alevikku.
Paraku ehitusärimeeste ambitsioonid SKA territooriumi järele ei kadunud, vaid hoopis suurenesid
sedavõrd, kuidas eramajade ehitusjärg vähehaaval
lähenes akadeemia territooriumile. Sajandivahetuse
paiku siiski tundus, et katsed akadeemiat Kase tn-lt
eemaldada oleksid nagu vaibunud. Seetõttu korraldas
rektor (08.98-11.03) Heiki Loot sügiseks 2003 Kase tn
õppelinnaku arhitektuurikonkursi. Konkursile laekus
3 tööd, neist paari maketti saab näha ajakirja VaR
1/2019 (6) ajaloo rubriigis trükitud artikli juures.

mingi suvalise ehitisega, kuid allolevast P. Järvelaidi
artiklist (Lisa 1) saame teada tema tellitud SKA uue
õppelinnaku ideekavandi saamisloost, kus see nägemus ongi osana välja pakutud ehitamiseks endise
Kalevi vabriku territooriumile (vt Lisa 2).
Rektor (06.05-06.10) Priit Männiku ajal eelmainitud ehitusärimeeste ja ärihai Oliver Kruuda huvid
endiselt kattusid. Nimelt oli O. Kruuda omandanud
endise Kalevi Kondiitritoodete Vabriku ja Tallinna Piimakombinaadi hooned ja nendega kaasnenud suure
territooriumi Pärnu mnt ääres. Selleks ajaks olid
tema rendipinnale „toimetatud” (toonaste nimedega)
Politseiameti ja Põhja Politseiprefektuuri ametnikud
ning lisaks ehitas O. Kruuda eraldi hoone ja sisustas
selle Piirivalveameti töötajatele. Neid seovad senini
pikaajalised ja tänaseks kuuldavasti ebasoodsad
rendilepingud, kuid fotol tänaseni näha olevat ja
vaid parklaalana kasutatavat vaba territooriumi oli
Kruudal veel piisavalt, mis võiks nagu kenasti sobida
SKA-le uute hoonete ehitamiseks! Samale alale oligi
P. Järvelaid kontrakäiguna RKAS plaanidele tellinud
(2005) SKA oodatavatele arenguvajadustele vastava
kompleksi eskiisprojekti.

Ja siis algas nn Kalevi periood

Siis saabus Muraste periood

Paraku katsed akadeemiat kuhugi ümber paigutada
jätkusid. Endine rektori kt (11.03-06.05) Peeter Järvelaid saatis mitme meievahelise vestluse kokkuvõttena
enda meenutused, mida ajaloolise tõe huvides pean
vajalikuks selle artikli lisana eraldi ära tuua. Temagi
rääkis Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) julmast survest
koos Siseministeeriumi juhtkonnaga (toonane siseminister Margus Leivo, nagu varem mainitud ehitusärimees T. Mendelsongi, kuulub rahva seas kutsutud nn
EÜE maffiasse!).
Huvitava seigana ilmus VaR 4/2005 numbris uhke
klaaspalee foto, millel allkiri „Arhitektide nägemus
SKA uuest õppelinnakust”. Kuna foto ilmus 1. aprilliga
dateeritud leheküljel, mõtlesin esialgu, et tegu on

Kui peaminister Andrus Ansip käis 2005. a detsembris
koos Riigikogu riigikaitse komisjoni esimehe Jaanus
Rahumägi ja siseminister Kalle Laanetiga SKA-s, andis
ta viimasele ülesande teha kuluarvutused nii praeguse Kase tn kompleksi arendamiseks kui ka uue rajamiseks. VaR 1/2006 numbris ilmunud kirjutise järgi
sellel kohtumisel täpsemast asukohast veel ei räägitud. Seejärel üsna varsti, 2006. a aprillis ja oktoobris,
arutas SKA nõunike kogu akadeemia arengusuundi,
s.h juba kolimist hoopis Murastesse.
Juba mõnevõrra varem liikusid SKA-s (kuulu)
jutud sinna kogu akadeemia väljaehitamisest. Seega
oli nüüd siis tõsiselt kõne alla võetud juba nõukaajal
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Kalevi ala linnulennult
Muraste asukoha idee oli siiski töötajate seas üsna
tõsiseltvõetav. VaR 4/2008 kirjutab hilisem emeriitprofessor Andres Talvari tõemeeli, et „ees ootab
Muraste”! Need selgete vastusteta ajad muutusid
segadust tekitavalt kiiresti ja juba sama aasta SKA ajalehe detsembri numbris kirjutab haldusdirektor Aivo
Viilol, et „kolimine Murastesse on kavas alles mitmete
aastate pärast”. Lisaks Muraste ehituspiirangutele
jõudis Eestis kätte 2008 alanud majandusliku surutise
ehk nn „masuaeg”, mis kustutas akadeemia Murastesse asutamise initsiaatorite järjekordsed lootused …

Murastes asunud ENSV Ministrite Nõukogu Autobaasi puhkeala hoonetesse 1995. aastal üle toodud
Piirivalvekooli (PK) asukoht. Olemasolnud hoonete
renoveerimise järel ja 2002 valminud uue õppehoonega PV kool liideti akadeemiaga (2006) ja juurde
ehitati spordikompleks koos treeningdepooga ning
teenistuskoerte ja -koerajuhtide õpetamiseks vajalikud ruumid (2007). 2010 viidi sinna üle kogu äsja
moodustatud politsei- ja piirivalvekolledž. VaR 4/2011
kirjutab lehetoimetaja Rein Vaher, et projektibüroo
Talone OÜ koostas Siseministeeriumi tellimusel juba
aastal 2006 kulude eelkalkulatsioonid, mille järgi
maksnuks Kase tn kompleksi renoveerimine 200–400
ja Muraste väljaehitamine 662 miljonit Eesti krooni!
Akadeemia õnneks selgus, et see territoorium
asub Euroopa Liidu Natura alade loetelus koos
kaasnevate (ehitus)piirangutega, mis ei lubanud puid
langetada ega suuri kive nihutada. Kui ehituspinna
kokkuhoiuks loodeti ehitada kõrghoone, siis ka sellele
selgus kõrguse piirang – mitte kõrgemaks kui kõrval
asuv paekallas! Ületamatuks takistuseks osutus aga
erakruntide ja mereranna vahel asunud kitsa juurdepääsu tee laiendamise võimatus. Uljamad ideed olid
seotud uue tee läbimurdmisega Suurupi paepangalt
alla otse kompleksi juurde. Paraku selgus, et ka paekallas on looduskaitse all!
See järjekordne oht SKA liigutamiseks Kase tn-lt,
seekord lausa Tallinnast välja, ei jätnud töötajaid ega
eriti üliõpilaskonda ükskõikseks. Meie üliõpilasesindus korraldas jaanuaris 2007 üliõpilaste seas sellekohase uuringu, millele vastasid 216 üliõpilast. Uuringu
vastuste kokkuvõte avaldati VaR nr 2,2007 numbris,
mille järgi Murastesse kolimise vastu oli 78%, selle
poolt 6% ja ükskõikseid veel 16%. Kuna oodati vaid
argumenteeritud vastuseid, siis kokkuvõttes loetleti
kokku 37 vastuargumenti, toetavaid mõtteid oli antud
8 juhul ja erapooletuid vaid 4, needki stiilis: hakkan
lõpetama, mul kama!

Esimene Ida-Virumaale kolimise plaan
Eelnevaga said nagu ammendatuks Tallinna elamuehituse ärimeeste katsed SKA-d Kase tn-lt ärandada, kuid 2010 kevadel kerkisid esile Narva kandis
Narva Futura uusarenduse rajooni omaniku Priit
Kotkase ärihuvid. Virumaalasest siseministri Marko
Pomerantsi moodustatud Ida-Virumaa arendamise
töörühma koosseisu kuulus ainsa ärimehena just P.
Kotkas. Septembris valitsuses kinnitatud Ida-Virumaa
tegevuskava kohaselt oli „siseministeerium valmis
kaaluma valitsemisala asutuste ümberpaigutamist
Ida-Virumaale”, samas akadeemiat otseselt veel ei
mainitud. Küll aga leiame 2011. a Riigikogu valimiste
eel Reformierakonna turvalisuspoliitika programmist „… alustada uue sisekaitseakadeemia rajamist
Ida-Virumaale”.
Selle kolimise saaga edasine käik on väga kujundlikult kajastatud 2012. a 6. septembri Eesti Ekspressi
numbris 36 avaldatud artiklis „Parteide rahastaja
ootab sisekaitseakadeemia kolimist oma krundile”. EE
artikli juurde paigutatud ajaliste tegevuste skeemilt
näete ärimees P. Kotkase lobitööd (loe annetusi!)
koalitsioonierakondadele ja sellele järgnenud IRL ning
Reformierakonna koalitsioonilepingusse kirjutatud
lubadust „kaalume uue sisekaitseakadeemia kolimist
Ida-Virumaale”. Kuna see ei olnud otsustav formulee-
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Enne raha, siis koalitsioonileping ja “isamaaline ots
KAS JUHUSLIK KOKKULANGEVUS? Pärast sponsortoetuse saamist asusid IRL,

Reform ja sotsid toetama sisekaitseakadeemia kolimist Ida-Virumaale.
Siseminister Marko Pomerants
(IRL) moodustab Ida-Virumaa tegevuskava töörühma. Ainsa ettevõtjana kuulub sinna Priit Kotkas, kes
arendab Vaivara vallas kinnisvaraprojekti Narva Futura.
Aprill 2010

Riigikogu valimised. Pärast valimisi
koostab Narva Futura tutvustuse,
mille kohaselt on uude arenduspiirkonda oodatud ka “suuremad
piirkondlikud ja üleriigilised õppeasutused”. Kontaktisik on Priit Kotkas.

Priit Kotkas
annetab IRLile
umbes 13 000
eurot.
Oktoober

September
Valitsus kiidab heaks Ida-Virumaa
tegevuskava 2014. aastani. Selle
kohaselt on “siseministeerium valmis
kaaluma valitsemisala asutuste
ümberpaigutamist Ida-Virumaale”.

Märts
Jaanuar 2011

Priit Kotkas
annetab sotsidele
6400 eurot ja
Reformierakonnale
10 000 eurot.

Priit K
valmiv
tuurib
Jäntt
Ida-Vi
(pildil
Mai

Aprill

IRL ja Reformierakond sõlmivad A
Ansipi kolmanda valitsuse koalits
nilepingu. See lubab: “kaalume uu
sisekaitseakadeemia rajamist Ida
maale”. Praegu tegutseb kool Talli
Murastes, Paikusel ja Väike-Maarj

Eesti Ekspressi uurimus ärimees P. Kotkase ja valitsuskoalitsiooni koostööst
Sisekaitseakadeemia teisaldamiseks Narva, 6. september 2012

Parteide
rahastaja ootab
sisekaitseakadeemia
kolimist oma
krundile

ring, siis skeemil on hästi välja toodud selle ärimehe
peaministrile saadetud SKA üliõpilasesinduse kirjale
järgnevad tegemised alates Soome arhitektidelt
vastas tema nõunik Mihkel Lees: „Valitsus ei ole veel
tellitud SKA uue hoone eskiisi ja selle asendiplaani
otsustanud, et SKA viiakse Ida-Virumaale”.
koostamisest tema Narva Futura krundile.
Rektor L. Tabur kohtus eraviisiliselt kõikide parlaOtsustamise kiirendamiseks pöördub ta Vaivara
mendierakondade juhtide ja saadikugruppide esinvallajuhtide vahendusel siseminister Ken-Marti Vaheri dajateg,a selgitamaks, et SKA Ida-Virumaale üleviipoole, mispeale ministeerium teatab valitsusele, et
mine tähendaks õpetamise kvaliteedi olulist langust.
SKA ehitus Ida-Virumaale nõuaks ligi 100 miljonit
Prognoositavad olid raskused õppejõudude kaadri
krooni. Seda hinnangut peetakse ebamõistlikuks ning
üleviimisel või kohapealt leidmisel ning põhjendatud
ministeerium tellib uue (loomulikult vähendatud!)
kartused olid seotud oodatavate raskustega kadetkulude kalkulatsiooni, mis esitataksegi valitsusele üle
tide vastuvõtu komplekteerimisel. Lisaks tõi meedia
70 miljonilise investeeringuna. Ka see suutäis käib
omaltpoolt välja võimalikud probleemid sisekaitselise
riigieelarvele üle jõu ning tehakse ettepanek veelkord õppeasutuse Venemaa piirist laskekaugusel asumianalüüsida SKA kolimiskulusid.
sega ning Tallinna avaliku korra turvalisuse võimaliku
Kogu selle Narva kolimise tsükli ajal rektoriks
vähenemisega. Kõik see, ja lisaks kindlasti veel palju
olnud (06.10-06.15) Lauri Tabur koos oma meesmuudki, tingis valitsuse otsuse arendada akadeemiat
konnaga pidi korduvalt koostama ja esitama asjaga
oma Kase tn krundil. 2016 saadi ehitamiseks Euroopa
tegelenud Riigi Kinnisvara AS-le uusi ja uusi ruuLiidu struktuurifondide toetusest raha, korraldati
mide vajaduste plaane, mis ilmselt pidid akadeemia
akadeemiale uue suure õppekompleksi rajamiseks
Enne valimisi
annetas
Priit
Kotkas poliitikutele
Nüüd
ootab ta vali
ruumivajadusi
vähendama,
loe: ehitust
odavdama.
arhitektuurivõistlusheldelt
ja sõlmiti raha.
selle ehitise
projekteeSiseministeeriumi
SKA asukoha töörühma
koosseisu
rimisleping.
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Reklaamtahvlil on kirjas mobiilinumber, mis kuulub Priit Kotkasele.
Helistan ja ütlen, et tahaksin rääkida
sisekaitseakadeemiast.
Kotkas on kohe päri: “Mis saab mul

piirkonna uut keskust. Selleks on ta investeerinud “miljoneid eurosid”.
6 üldnimetust NarProjekt kannab
va Futura. Järgmise 30 aasta jooksul
peaks sinna elama asuma kuni 15 000

tuspark. Seni pole aga õnnestunud teha
ühtegi tehingut.
Samal ajal käib äri paar kilomeetrit eemal, kus asub riiklik Narva logistika- ja tööstuspark. Selle tegevjuht Teet

sus”

IRLi riigikogu fraktsioon teatab “isamaalisest otsusest” – sisekaitseakadeemia tuleb
viia Ida-Virumaale. Kolimist toetavad ka osa
reformiste ja sotsid.
Siseministeerium esitab valitsusele uue
memo, mille kohaselt akadeemia ehitamine
Ida-Virumaale maksaks üle 70 miljoni euro.

Kotkase tellimusel
vad Soome arhitekbüroos Cederqvist &
ti sisekaitseakadeemia
iru uue hoone eskiis
l) ja asendiplaan.
Aprill

Andrus
siooue
a-Viruinnas,
jas.

Juuni

Märts 2012

Vaivara vallavalitsus
soovitab siseminister KenMarti Vaherile (IRL) sisekaitseakadeemia jaoks Priit
Kotkase arendust.

Siseministeerium esitab valitsusele memo, mille järgi sisekaitseakadeemia ehitus Ida-Virumaale
maksaks ligi 100 miljonit eurot. Riigikontroll peab plaani ebamõistlikuks.

Valitsuse nõupidamisel
läheb vaidluseks. Kolimist
toetavad IRLi ja mõned
Reformi ministrid. Vastu
on rahandusminister
Jürgen Ligi. Peaministri
nõunik, erukindral Ants
Laaneots (pildil)hoiatab,
et eestlased ei pruugi
minna Ida-Virumaale õppima. Pealegi
kuluks akadeemia tuhat kadetti ära Tallinna
kaitseks võimalike massirahutuste puhul.
Valitsus otsustab jätkata akadeemia
kolimise analüüsi. See peab valmima tänavu
sügisel.

tn ehitusprotsess oli juba algatatud ning probleemid
olid ka meie õuel baseeruva kiirreageerimise üksusele uue kodu leidmisega. Ja nii avaldabki VaR 7,2014
kauaoodatud rõõmusõnumi: „Valitsus otsustas, et
akadeemia jääb Pirita-Kosele”!
Selle viimase akadeemia ümberpaigutamise katse
käigus toimunuga on praegused akadeemikud kenasti
kursis ja mul puudub vajadus hakata seda teemat
rohkem arendama. Üldlevinud arvamuse kohaselt
olid poliitikud SKA üleviimise aktsiooniga lootnud
Ida-Virumaalt koguda täiendavaid valijahääli, mille
kaotust tuli ju kuidagi kompenseerida. Kase tn-le
jäämise hinnaks sai akadeemiale pandud kohustus
ehitada Narva uus õppe-, treening- ja majutuskeskus
koos spordikeskuse ja ujulaga, kusjuures viimane
antakse ka linna elanike kasutusse. Kuuldavasti oli
selle Kase tn ehitisele lisaks Narva praktikabaasi

FOTOD ARNO MIKKOR / ÄRIPÄEV

itsuselt otsust
jonit eurot.

FOTOD VALLO KRUUSER, TIIT BLAAT
ehitamise ettepaneku välja käinud juba
Lauri Tabur
esimese Narva kolimise kampaania menetlemisel …
Siseminister Andres Anvelt oli selles protsessis
nagu kahe tule vahel: koalitsiooniministrina pidi ta
ajama valitsuse asja, samas ta aga tundis politseikolledži endise direktorina akadeemia olukorda ja
usutavalt oli oma südames meiega. Võimalik, et tema
erruminekut põhjustanud tervisehäirete kujunemisele lisas tilgakese akadeemia huvide eest seismine?
Igatahes seoses uue kompleksi valmimisega on SKA
ümberkolijate ambitsioonid lõppenud!
Et ükski lahendus pole lõplik, siis juba praegusel uude kompleksi kolimisel on selgunud eesootav
ruumikitsikus ja SKA edaspidiseks arenguks vajalike
täiendavate ruumide või isegi hoonete planeerimise vajadus, s.h majutuskohad tsükliõppes kaug- ja
magistriõppe kadettidele, samuti SKA korraldatavatest mitmepäevastest kursustest osavõtjatele, ka puuduvad väljas sportimise võimalused. Siinkohal oleks
kasulik uuridaSAADAME
alljärgnevat
P. TALLINNAST
Järvelaidi kirjutist,
kus
PIIGAD
NARVA? Tulevased
maksuja tolliametnikud
sisekaitseakadeemia
aktusel 31.ehitusmaaugustil 2012.
tema
ajal koostatud
eskiisprojekti hoonete
hud on ettevaatavalt planeeritud oluliselt suuremagutatav,” vastab Kotkas. Mahtu aka- erakonda. Aga mitte Edgar Savisaart,
tena kui praegu valmival ehitusel (nt 16-korruseline
deemial on. Seal õpib üle 1000 kursan- vaid Vaivara parteirakukest, mis on
ühiselamu jms). Ilmselgelt
olivõimul.
kogu kolimiste epopöa
di, töötajaid on 260.
vallas
etappidel
mitmekordselt
nõutud
Kotkase arvates ei tohiks kolimine
“Kui sa ruumivajaduste
tahad kaasa rääkida, siis on
uute arvestuse
koostamise
just
raha taha jääda. Näiteks
on rohkelt
ka- kakseesmärk
võimalust.
Sa SKA
oled vajadusi
erakonna liige
sutamata euroraha
haridusja teadusvõi toetaja.”
kokku
suruda,
loe: ehituse
maksumust vähendada.

ministeeriumile alluval sihtasutusel
Archimedes.
Kotkas toonitab, et kolimist toetavad kõik suured parteid.
“Me peame Narva suhtes ennast
liigutama,” räägib Kotkas. “Me peame
ja
mõtlema, kuidas see ala ära eestistada.
kombiTäna sinna ükski ugri ei lähe. Mina ei
hataja.
ole multikulti pooldaja. Eesti Vabariigis
üüb
ei ole ruumi multikulti piirkondadele.”
Kotkast häirib, et akadeemia juhtkond on kolimise vastu avalikult sõna
võtnud.
Postimees teavitab valitsuste vahetusega tekkinud
“Siuksest õppeasutusest eeldaks
Kotkaskonfliktist,
küsib ruutmeetri
eest
31
eu21. november 2016
isamaalist lähenemist. Ma ei taha tarrot. “Aga mina pean peret ka toitma,”
gutada sel teemal. Lõppeks on see vaütleb mees selgituseks.
7
litsuse otsustada.”

Tema
d Eve
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“Sinna ükski ugri ei lähe”

Iga suurem kinnisvaraarendus vajab

Toetad parteid, saad

Mida sponsorlus ettevõtjale annab?
“Võimaluse ettepanekuid teha ja
kaasa rääkida.”
Kui parteidele raha ei annaks, siis
ideid ei toetataks?
“Ma ei oska öelda.”
Sõbralikult alanud intervjuu toon
on muutunud. Kotkas vaatab mind pettunult. Ta läks aastaid aastaid tagasi
Narva äri ajama ja tunneb ennast nüüd
rahvuslasest regionaalpoliitikuna.
“Mina idealistliku kodanikuna eeldasin, et sina Eesti Vabariigi kodanikuna tahad kaasa aidata Ida-Virumaa hõlmamisele.”
Küsin edasi. “Järgmisel aastal on
taas valimised. Parteisid toetad?”
“Kui võimalust antakse, siis suure
tõenäosusega.”

LISA 1
SISEJULGEOLEKUHARIDUSE RUUMILISEST MÄÄRATLUSEST EESTIS. VÄIKSEID LISANDUSI SISEKAITSEAKADEEMIA KÄSUTUSES OLEVA MAA-ALA
KOHTA
Professor Peeter Järvelaid, Kasahstani Zetisu Riikliku Ülikooli prorektor arendus- ja innovatsiooni alal

Erastamisest, omaaegsest ärastamisest ja
ajaloolisest järjepidevusest

Sisekaitseakadeemia ja Riigi Kinnisvara
AS-i (RKAS) tegevus

Huvitaval kombel, kui räägitakse Sisekaitseakadeemia kasutuses olevast maa-alast, siis enamikus
kontsentreerutakse alati umbes 14 hektarilise ristkülikukujulise (200x700 meetrit) maatüki krundile
Tallinna Pirita linnaosas – aadressil Kase tänav 61.
[1] Pole kahtlust, et see maatükk on viimase veerandsajandi jooksul olnud kõrgendatud tähelepanu
all nii nende inimeste jaoks, kelle südameasjaks on
olnud meie sisejulgeoleku alase hariduse jätkusuutlikkus, aga samal ajal on seda krunti ihaldanud ikka ja
jälle inimesed, kes akadeemias on ikka saladuslikult
„huvirühmadeks” nimetatud, sest nende tõeliselt
asjast huvitatute nägusid on ajaloolisele pildile jäämisest kiivalt püütud eemal hoida või siis neid vahel
ka lausa retušeeritud, kui nad juhuslikult oma näo ja
nimega mõnele pildile jäid aastatel 1991-..., kuid soovisid kiivalt varjata seda, kelle huve nad Sisekaitseakadeemia ümberpaigutamise vaidluses tegelikult esindasid. Keskseks dokumendiks, mida kõik autorid seni
on kasutanud Sisekaitseakadeemia omandusse läinud
kinnisvara olukorra kirjeldamiseks – on Eesti Vabariigi
Valitsuse määrus 15. aprillist 1992, millega anti loodavale akadeemiale üle nõukogude armee ehitusvägede
kõrgema poliitilise sõjakooli veel lõplikult valmimata
uue campuse territooriumil asunud hooned, rajatised ja vara.[2] Kuid antud teema ajaloolise fooni
mõistmiseks tuleks üle lugeda ka publikatsioonid, mis
mille on enne 1991. aastat kirjutanud inimesed, kellel
kindlasti polnud endal mitte mingeid varalisi huvisid
antud küsimuses. On olemas ühe ohvitseri uurimus,
kus me saame teada, millised olid tegelikult varad ja
eelkõige maa-alad, mis oleks võinud 1992 üle minna
Sisekaitseakadeemia käsutusse, kui neid asju oleks
aetud palju täpsemalt (nii varasem keskus kui harjutusväljakud tänasel Harjumaal). Selle kinnisvaraga on
pikem lugu, sest Nõukogude armeele läksid ka alad,
mis kunagi olid olnud Eesti Kaitseväe ja selle õppeasutuste käes, samuti alad, mis olid 1940–1991 olnud
tollase siseministeeriumi käsutuses.

Selge on see, et Sisekaitseakadeemia ajaloo jaoks
oleks vaja üle vaadata nii Eesti kõrgkoolide, aga ka
rakenduskõrgkoolide ja kutsekeskkoolide (-koolide)
uuendamise ajalugu peale aastat 1991. Laiema fooni
omamine näitab palju selgemalt, millises olukorras oli
akadeemia üldiselt, ja annab vastuse sellelegi, miks
ühel või teisel ajal olid Sisekaitseakadeemia juhid
päris suure psühholoogilise surve all, sest pidevalt tuli
taluda anonüümset survestamist, mis vaheldus juba
ka komisjonide otsustega, mis pidi andma otsustele
üheltpoolt suhteliselt anonüümsuse, aga samas suurema õigusliku tähendusega otsuse, mille tulemusena
Sisekaitseakadeemia pidi kindlasti loovutama enda
käsutuses olnud maatüki Pirita linnaosas Tallinna
linnas.[3]

Üks Sisekaitseakadeemia kinnisvara
arendamise episood, mis siiski ajaloo
jaoks päriselt kaduma ei läinud
Sisekaitseakadeemia ajaloos tasub meenutada
fakti, et neli esimest rektorit olid kõik juriidilise
haridusega (E. Raska, H. Loot, P. Järvelaid, P. Männik).
See tähendas, et juristidena pidid nad kõik saama
rohkem aru nende tehingute juriidilisest küljest, kui
seda oleks oma professionaalse tagapõhjaga suutnud mõista mõnda muud haridust omavad kolleegid.
Minu tulekuga Sisekaitseakadeemia juhiks 2003
algas kohe minugi jaoks – see kuulus varjatud surve,
kus Sisekaitseakadeemia kinnisvara küsimust püüti
vahel kiirelt lahendada. Seda tehti väga mitmel viisil,
vahel ka nii, et ilma ette teatamata marssis rektori
kabinetti RKAS-i mõni ametnik ja teatas, et „teema
tuleb ära lahendada ja küll ülejäänuga tegeleb juba
RKAS ja need, kes targemad.” Sel ajal oli juba kosta
nii koolidest, kõrgkoolidest, aga ka Siseministeeriumi
struktuurist (Politsei, Piirivalve jne), kuidas oma suure
kinnisvara loovutamise järel RKAS-ile ei saadud enam
kaasa rääkida ametkonna kinnisvara vajaduse arutelul. Minul juba lapsena perest saadud õiglustunne ei
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lubanud vastu võtta selliseid ultimaatumeid ja olles
nii pikka aega töötanud kõrghariduse valdkonnas, oli
minu jaoks kõige olulisem hariduse kvaliteet ja olin
nõus võitlema selle eest, et sisejulgeoleku valdkonna
haridus ei langeks hinnalise kinnisvara ümber tekkinud ažiotaaži ohvriks. Minu põhimõte oli lihtne, läbi
tuleb rääkida avatult ja nii, et kindlasti oleks igasugused sammud dokumentides fikseeritud kujul, mis
võimaldaks siis kokkulepete täitmist kontrollida ja
vajadusel lubaduste täitmist ka nõuda. Loomulikult
„mitteametlikes” läbirääkimistes olid salapäraste
kasusaajate esindajad mesimagusad, lubades kõike
– kui vaid seda ei peaks kirja panema. Mina seda
lubada ei soovinud ja nii valitses pidevalt õhus pinge,
mille põhjuseid ehk paljud ümbritsevad inimesed
päriselt tol hetkel ei suutnud mõista.

arhitektid OÜ (Tallinn, Niine 11), kelle projektijuht
Illimar Truverk võttis töösse SKA esitatud ruumivajaduse ja lubas panna selle siis paberile professionaalse
ESKIISPROJEKTINA, et oleks ka tellijale (RKAS, Siseministeerium) arusaadav, mis mahus hooneid oleks
vajalik ehitada. Ja kas need on ka tegelikult paigutatavad planeeritavale Kalevi maa-alale Pärnu maantee äärsetel kruntidel Tallinnas tänase Politseimaja
lähedal.
Arhitektid nägid suurt vaeva, et meie ruumivajadus sellele suhteliselt väiksele alale suruda. Eriti suur
probleem oli staadioniga, sest arhitektid ei eitanud,
et just sisejulgeoleku ala spetsialistide koolitamine
eeldab head spordikeskust ja neile küllaldasi võimalusi teha sporti ka väljas. Siin olid arhitektid valmis
planeerima üle Männikule suunduva raudtee silla
terviserajale, mis oleks avanud võimaluse kasutada
metsatukka selle raudtee ja Järvevana tee vahel.
Sinna oleks saanud rajada metsajooksurajad, mis
oleksid siis saanud ka akadeemia kadettide treeningu
kohaks. Kuid muljetavaldav oli arhitektide loodud
nägemus akadeemiast, mis pidi tulema ümmarguse
kujuga hoonetest (hoiduda teravatest nurkadest).
Täna saavad soovijad Tallinnas Kadrioru kohal Narva
maanteel näha kvartalit, kus taolise mõttega on ehitatud tumedast tellisest voolava kujuga elamud.

Eesti Vabariigi sisejulgeoleku asutuste
linnaku planeerimine Kalevi kommivabriku ja Tallinna Piimakombinaadi alale
Tallinnas (nn Kalevi maa-alale)
Sisekaitseakadeemia (Kase tänav 61) kinnistu
tuleviku üle peetud arutelul sai esitatud ka ettepanek,
et muuta arutelu senist suunda – vastupidi senisele
plaanile akadeemia äraviimisele senisest asukohast
koondada selle 14 ha suurusele alale nii Siseministeerium kui näiteks Kohtuliku Ekspertiisi Instituut jne.
Samuti kujundada sellele alale vajalik infrastruktuur,
mis andnuks võimaluse sisejulgeoleku valdkonna
inimeste täiendkoolituseks, nende sportlikuks arendamiseks ja nende tervise eest hoolitsemiseks. Aga
see jutt oli paraku kurtidele kõrvadele. Kuigi sel ajal
Siseministeerium (kantsler, asekantsler) pidevalt nagu
nõudsid lähteandmeid, et teha kindlaks Sisekaitseakadeemia võimalik ruumiprogramm ehk siis ruumivajadus, kui peaks minema Sisekaitseakadeemia
kompleksi planeerimiseks.
Ühel hetkel sai mulle selgeks, et siin me ei saa
olla vaid käsutäitja osas, vaid tuleb võtta enda kätte
initsiatiiv – arvutada ise välja võimalikult professionaalselt see akadeemia RUUMIVAJADUS. Oli ju teada
kurb kogemus, kui politsei ja piirivalve, loovutades
oma senised ruumid, seati tegelikult hiljem fakti ette,
et lihtsalt tuli oma töötajad paigutada uutel (tegelikult väga kallitel RKAS-i või eraomaniku üüripindadel)
ruumidesse, kus töötajatele jäi sageli suhteliselt vähe
ruutmeetreid, mida töötajad töö planeerimise käigus
ei osanud kuidagi ette kujutada. Kuid selleks, et see
ruumivajadus oleks ka VISUALISEERITUD ja seda just
professionaalsete arhitektide poolt, siis oli meil kindel
soov teha koostööd mõne tuntud arhitektuuribürooga, kelle plaane poleks siis hiljem Siseministeeriumis või RKAS-is nii lihtne tühiseks kuulutada. Nii saigi
võetud kontakti firmaga Agabus, Endjärv & Truverk

Milline oli see hoonete kompleks, mida
arhitektid siis meie ruumiprogrammi realiseerimiseks välja olid pakkunud?
A + B + C – ADMINISTRATIIVKORPUS (administratsioon, täiendõpe ning jagatuna õppekorpusega ka
üld-kasutatav plokk – kohvik ja raamatukogu).
D – LABORID ja GARAAŽID (õppeploki tagumisse
ossa jäävad laborid ning garaažid eraldi sissepääsudega. Samuti liigub siitkaudu ka teenindav transport.
Juhul kui hoone alla tuleb parkimine, siis siitkaudu ka
parklast väljasõit Pärnu maanteele.
E – ÕPPEKORPUS (tasemeõppe plokk – akadeemilisema suunitlusega ning seminaritüüpi klassiruumidega plokk. Teadus.
F – SPORDIHOONE (täismõõdus võimla, ujula,
aeroobika, võitluskunstide ja enesekaitse saalid) –
2 või 3 korrust (u 2000 ruutmeetrit)
G – ÜHISELAMU (16 korrust, 2200 kohta, üldpinda
u 20 000 ruutmeetrit)
H – 100 m + 200 m rajad. Väike 200-meetrine
staadion koos 100-meetrise jooksurajaga, vajaduse
korral mahub staadioni sisse mõni palliväljak või mõni
viskering
J – SILD TERVISERAJALE (Järvevana tee ja raudtee
vahel) Ülemiste järve suunas.
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Mis siis juhtus, selle arhitektide professionaalselt
välja arvutatud ja ka professionaalselt VISUALISEERITUD eskiisprojektiga? See on ilmselt järgnevate
põlvede ajaloolaste uurimisteema. Meie teame
praegu seda, et ilmselt oli see variant liialt kallis
huvirühmadele, kes ei soovinud taolisel kujul endale
võtta kohustust pakkuda Sisekaitseakadeemiale tõesti
ruumilahendust, mis mingilgi määral oleks katnud
neid vajadusi, mis sisejulgeoleku hariduse andmisel
juba olid olemas Tallinnas Pirita linnaosas asuval 14
ha suurusel maalalal. Kui teised sisejulgeoleku valdkonna asutused olid läinud RKAS-iga koostööle, ilma
sellise professionaalse toeta, siis olid nad kõik paljus
kaotanud.
Aastal 2019 avab Kase 61 kinnistul lõpuks uksed
uus akadeemia hoonete kompleks, kuigi ka see lahendus pole veel kaugeltki ideaalne, sest pole suudetud
lahendada akadeemia vajadusi terviklikult (sport,
majutus jne). Kontekstis tasuks kindlasti mäletada
nii akadeemias töötanud kolleege, kes oskasid ühel
hetkel vastu seista huvirühmade survele, ja arhitekte, kes oma professionaalse lähenemisega suutsid
esimest korda luua eskiisprojekti „Sisejulgeoleku valdkonna Tallinna hariduskampuse terviklahendus”. Ega
see pole olnud kindlasti asjata töö, sest kui kord tõstatub Sisekaitseakadeemia kampuse lõplik ruumiline
väljaarendamine Tallinnas Kase tänava 61 kinnistul,
siis tasuks ka nende arhitektide originaalseid ettepanekuid võtta töösse, kui juba võimalikke lahendusi,
mida saab siis vastavalt muutunud moele või vajadusele edasi arendada.
________________________________________
[1] 25 aastat turvalisemat Eestit. Sisekaitseakadeemia 1992-2017. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2017.
lk. 22-23.
[2] Samas, lk. 23.
[3] Päris huvitav oleks võrdlus ka tänase TTÜ
Mereakadeemia saatusega, sest kunagised NSV Liidu
ajal loodud merekoolid ühendati pidevas protsessis,
aga selle tulemusena vabaks jäänud kinnisvara tegelikult haihtus bürokraatide osavate manipulatsioonide kaudu, andmata mereharidusele sisuliselt mitte
ühtegi senti. Huvitav on jälgida sedagi, et komisjonid
hindasid merehariduse kasutuses olnud kinnisvara
perspektiivituks ja avariiohtlikuks, aga hiljem kui
need kinnisvarad juba peale mitmekordset omaniku
vahetust läksid eraomanike kindlasse omandisse,
osutusid need ka peale aastakümnete pikkust lagunemist olevat sedavõrd heas korras, et nendest sai välja
arendatud – ülikallid tänapäevased kinnisvara objektid (nt Mustakivi tee 25 asuv renoveeritud kõrgelamu
VEGA!).
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LISA 2
ESKIISPROJEKT KALEVI TERRITOORIUMILE SKA UUE ÕPPELINNAKU EHITAMISEKS
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