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TÖÖSTUS JA ARHITEKTUUR

Funktsioon: tükipõlevkivi punker (����–����), korruseidläbiva katseretordi paiknemiskoht (����–����) 

Restaureerimisel-rekonstrueerimisel jätta loetavaks torni erinevad kasutusetapid. 

TORN
Säilitada torni maht, eksponeeritud paekivist kandevseinad ja 

katusekuju. Juurde- ja pealeehitused, kui neid ei ole eksisteerinud 

enne ���� aastat, ei ole lubatud. Idast ja lõunast torni vaadeldavust 

piiravaid hooneid mitte planeerida. Pinnasetase viia ehitusjärgsele 

nivoole, rajada drenaaž. Lahtised metalldetailid fassaadidelt 

ettevaatlikult eemaldada ning ladustada. Põhjaküljel paiknev 

teraskonstruktsioon säilitada ning konserveerida. Metallist tööstusa-

gregaate ja treppe säilitada maksimaalselt oma kohal, vajadusel 

nende kinnitusi tugevdada.

Trepikojamahu katusekuju taastada vastavalt ehitusjärgsetele 

fotodele kõrgemal kujul ja mansardina. Betoonkaldpind maksimaal-

selt säilitada.

SEINAD
Konserveerida paekivist müüritis, eemaldada välisperimeetris 

kivisid kahjustamata võimalikult suures ulatuses tsementmört ning 

asendada see külmakindla lubimördiga. Murenenud kivid asen-

dada tervetega.

KATSERETORT
Jätta loetavaks korruseidläbiva katseretordi kunagine paiknemine. 

Esimesel korrusel alles oleva retordi alumise osa võib eemaldada 

ning ladustada mujal.

RUUM
Sekundaarsed vahelagede asukohad säilitada vähemalt kahe 

korruse osas. Säilitada maksimaalselt korruste avatud planeeringut. 

Vahelagede kandvad konstruktsiooniosad säilitada, vajadusel 

tugevdada.

TREPP
Betoonist sisetrepp säilitada, vajadusel renoveerida. Külje-piirete  

kujundusel lähtuda IV vabrikus säilinud näidistest. Pudenev sise-

krohv eemaldada.

AVAD
Avada fassaadil sümmeetriliselt paiknevad, kuid kord suletud 

aknaavad. Akende lisamine, kinnimüürimine või aknaavade suuruse 

või asukoha muutmine ei ole lubatud. Akende materjali, jaotuse ning 

profiilide osas järgida originaalakende eeskuju.

KATUS
Katusekonstruktsiooni võib asendada.

Katusekattematerjalina kasutada siledaid diagonaalpaigutusega 

asbestivabu kiudtsementplaate (suurusega �� x ��cm). 

VALVURIMAJA
Taasluua ühendus krundi põhjaküljel oleva valvurimaja ja torni 

vahel. 

ÜHENDUS LINNAGA

TÄNAVATE VÕRK

ÜHENDUS VKG PEAMAJAGA

Õlitorni kasutuselevõtt äratab tähelepanu nii Kohtla-Järve linnakodani-

kes, aga köidab ka turistide tähelepanu, tänu millele muutub ka linn 

ise atraktiivsemaks. Siinkohal on oluline luua võimalik ühendustee 

linnakeskuse ning VKG õlitorni ala vahel. Olles Kohtla-Järve linna-

keskuses, peab olema tagatud mugav ning lihtne tee, mis suunaks 

inimesed edasi õlitorni juurde.

Vastavalt linna uuele planeeringule on linnakeskusest rahvapargi 

suunas planeeritud kergliiklustee. Teele jäävad mitmed kultuuri- ning 

sporti edendavad keskused, nt kultuurikeskus, loomemaja, uus kun-

stikool, spordikeskus, staadion ning park. Pikendades kergliiklusteed 

kuni õlitorni alani tekib jalutamise võimalust pakkuv promenaad. Antud 

lahendusega on õlitorn promenaadi abil ühendatud linna südamega 

ning on avatud külalistele. Loome-ning aktiivseid tegevusi pakkuvad 

keskused on omavahel seotud ning linn funktsioneerib tervikuna. 

Vaadeldavast õlitornist asub idasuunas ligikaudu 

���m kaugusel VKG peahoone. Kahe hoone vahel 

otsene ühendustee hetkel puudub. Projekti 

ettepanekuks on luua kergliiklustee, mis ühendab 

VKG administratiivhoonet õlitorniga. Tagatakse kiire 

ning otsene juurdepääs peamajast torni juurde ja 

vastupidi. Antud lahendusega jääb õlitorn kandma 

kahte erinevat ülesannet. Oma 

eksterjööriga ning eksponeeritavate detailidega 

säilitab õlitorn oma tehaselikku ilmet, kuid olles 

ühendatud peamajaga saab nüüdsest õlitorn kanda 

ka esinduslikku funktsiooni. 

ARHITEKTUURNE KONTSEPTSIOON
Kohtla-Järve õlitorni kontseptsiooni väljatöötamisel püüdsime lähtuda põlevkivi 

tööstuse kõige olulisemast elemendist-põlevkivist endast. Analüüsides põlevkivi 

liikumist jõudsime järeldusele, et põlevkivi läbib kaks suunda. Kivi liikumise 

esimene suund on horisontaalne, liikudes maapõuest torni suunas. Teine suund on 

vertikaalne, kus kivi liigub torni alumistelt korrustelt üles. Need kaks liikumist– 

horisontaalne ja vertikaalne, said meie lahenduse läbivaks ideeks. 

Esimese õlivabriku torn on oluline Eesti alade põlevkivitööstuse 

ajalugu kajastav hoone, restaureerimisel tuleb võrdselt väärtustada 

nii tema tööstusajaloolist kui arhitektuuriajaloolist positsiooni. Torni 

ajaloolises kasutuses on eristatavad kaks peamist etappi: aastatel 

����–���� seisnes tema peamine funktsioon tükipõlevkivi punkrina 

ja aastatel ����–���� korruseidläbiva katseretordi paiknemiskohana. 

Restaureerimisel-rekonstrueerimisel ei ole primaarne hoone ehitus-

järgsesse seisu tagasi viimine, vaid temal aja jooksul lasunud erine-

vate funktsioonide loetavaks jätmine ning võimalusel eksponeer-

imine. Originaaltarindeid ja detaile peab maksimaalselt säilitama, 

sealjuures arvestama materjalide säästva kasutuse põhimõtteid. Kõik 

kompromissid originaalmaterjali asendamisel peavad olema põhjen-

datud ning läbi viidud vaid äärmisel vajadusel.

ÕLITORN

ASENDIPLAANI LAHENDUS
Külaline pääseb õlitorni alale nii liiklusvahendiga, kui ka jala 

Järveküla tänavalt. Alasse jääv väiksem ehitis võetakse kasutusse 

kohvikuna, mille juurde on planeeritud ka väliterrass. Kontseptsiooni 

kohaselt on lahenduse juures olulised kaks liikumissuunda. Õueala 

lahendus jäljendab põlevkivi horisontaalset 

liikumist - kivi liikumist maapõuest suunaga torni poole. Võimaldam-

aks õues puhkamist ja pikniku pidamist on alale planeeritud muru-

kattega astmestik. Ühtlasi eraldab astmestik õlitorni ala naaberk-

rundist, tekitades sel viisil 

privaatse õueala. Muutmaks hoovi veelgi aktiivsemaks on territoo-

riumile planeeritud ka nn tehnopark ehk ala, kus on eksponeeritud 

tornist ning tehase territooriumilt säilitatud suured objektid- detailid, 

mis tootmisprotsessis kunagi olulised olid.

VAADE LÕUNAST �:��� VAADE LÄÄNEST �:��� VAADE PÕHJAST �:��� VAADE IDAST �:��� LÕIGE A-A �:��� LÕIGE B-B �:���

I KORRUS GARDEROOB �:��� II KORRUS GALERII �:���
Sisearhitektuurse lahenduse peamisteks märksõnadeks on 

hubasus, kasutajasõbralikkus, demokraatlikkus, põnevus. 

Ruumide sisustus eeldab paindlikkust, nt galerii vahetata-

vad eksponeerimispinnad või buffet-korrus, mis sobib 

erineva formaadiga üritustele nagu nt VKG töötajate austa-

mine või köögikunsti tund ettevõttes töötavate naiste jaoks. 

Buffet võib toimida ka avatud kohvikuna. Mööbel on 

tänapäevane ja värviline. See peab välja nägema selgelt 

uue sisse toodud elemendina, mis kontrasteerub torni 

arhitektuuriga. See rõhutaks omakorda vana paekivi seinte 

väärtuslikkust ning omapärasust. Lastele pakub huvi 

„mitteakadeemiline“ keemiaklass, kus saab teha keemilisi 

katseid, kittel seljas nagu päris teadlased. 

III KORRUS RAAMATUKOGU �:��� IV KORRUS KEEMIAKLASS �:��� V KORRUS BUFFET-KOHVIK �:���

SISEARHITEKTUURNE KONTSEPTSIOON

ASENDIPLAAN �:���

eterniit sileplaadid

lõigatud paekivi


