Tartu raekoja torni paigaldati kellamäng ehk
kariljon 2001. aastal ja esimest korda kõlas
see jõululaupäeval. 18 pronkskellast koosnev
löökpill telliti Saksamaalt Karlsruhe kellatehasest. Kellamängu renoveeriti ja laiendati
2016. aastal – Hollandi kuninglikust valukojast
telliti 18 uut kella juurde ja samas tehases häälestati saksa kellad
ümber, et need uutega kokku kõlaksid. 34 kellaga instrumendi
avamispidustused toimusid 28. oktoobril 2016. Tartu raekoja
kellamäng on kujunenud linna oluliseks sümboliks. Selle
helide saatel tähistatakse rõõmu- ja leinapäevi, rahvusvahelisi
ja riiklikke sündmusi. Kellamänguga on tervitatud Tartu linna
külastavaid diplomaate ja ilmestatud festivale.

Tartu vapp on kujunenud linna keskaegsest pitserist. Võti ja mõõk värava
kohal on nii Tartu piiskopkonna kui ka
linna kaitsepühakute Peetruse ja
Pauluse atribuudid.

16. sajandi lõpus oli
Lõuna-Eesti Poola võimu
all. 1584. aastal annetas
kuningas Stefan Bathory
Tartule lipu.

Fakte Tartu raekoja
kellade kohta:
•

Tartu raekoja kellamäng on Eesti kolmest
kellamängust vanim ja suurim

•

suurim kell kaalub 96 kg, väikseim 8 kg

•

kellamängu kogukaal on 2,6 tonni

•

kariljoni kellad on valatud pronksist, mille sulamis
on umbes 80% vaske ja 20% tina

•

praegusest suuremat või raskemat kellamängu
Tartu raekoja torni konstruktsioon välja ei kannataks

Linnapea ametiraha
(kunstnik Ene Valter)

Tartu Linnavalitsus 2020
Tekst: Kaur Alttoa, kujundus ja fotod: Kalle Paalits, trükk: Ecoprint
ajalooline joonis raekojast: Johann Christoph Brotze
www.tartu.ee

Tartu raekoda

Raekoja kellamäng

V

õlvitud keldrikorrusel oli vangla. Turvalisuse huvides eraldas konge välisseinast koridor. Piki hoonet kulges kloaak
ehk mustusekanal, kuhu suubusid eri korrustel paiknevate
käimlate šahtid. Esimese korruse vasakpoolses tiivas olid samuti
vanglaruumid. Parempoolses tiivas – seal, kus 1922. aastast
alates on tegutsenud apteek – paiknes aga vaekoda. Selleks, et
koormatega saaks kaalu juurde sõita, olid taga- ja külgfassaadil
väravad, mille jäljed jäid nähtavaks ka pärast kinnimüürimist.
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artu võib oma pika ajaloo üle uhke olla. Nüüdses linnapildis
seda kuigi palju ei taju, sest sõjad ja hävingud on teinud
oma töö. Nii meenutavad keskaegse Tartu hiilgust üksnes
toomkiriku varemed, Jaani kirik ja väheldased linnamüürilõigud.
Tõeline katastroof oli aga 1775. aasta tulekahju, milles hävis pea
kogu kesklinn.

T

raditsiooniliselt on ühe ajaloolise linna keskmeks ikka
turuplats koos raekojaga – nii ka Tartus. Raekoja plats on
pärinud oma kuju keskajast. Esmapilgul võib see tunduda
pisut kummalisena, sest see polegi nagu korralik väljak, vaid
pigem üks ülilai tänav. Tegelikult ongi: keskajal oli see ühtaegu
nii kauplemiskoht kui ka ühendustee piiskopliku Toome ja
Emajõe vahel. Väljaku jõepoolses otsas on ikka olnud sild,
selle vastas teisel küljel aga raekoda. Keskajal oli siin kahekorruseline torniga hoone, mille ees kulges kuue sambaga
võlvgalerii. 17. sajandi algul põlenud raekoja kohale ehitati
1688.–1693. aastal linnavalitsuse jaoks uus barokse torniga
hoone koos pilastrite ja kolmnurkfrontooniga. Põhjasõjas
1708. aastal tugevasti kannatada saanud ehitist korrastati küll
niipalju, kui hädapärast tarvis, kuid rohkemaks polnud linn
suuteline. Lõplikult hävis hoone 1775. aasta tulekahjus.

atastroofile järgnes intensiivne linnaehitus. Tartu hakkas
omandama oma praegust ilmet ja sai peatselt hellitusnime Emajõe Ateena. Esimene suurem ettevõtmine oli
uue ja väärika raekoja ehitus. Selle kavandas linna toonane
ehitusmeister Johann Heinrich Bartholomäus Walter, kes oli
Rostockist pärit ja Dresdenis ametit õppinud. Ta on jätnud
Tartu linnapilti märgatava jälje: tema projekteeritud-ehitatud
on nii nurgamaja aadressil Raekoja plats 8, linnamuuseumi
hoone Narva maanteel kui ka raehärra J. F. Telleri perekonna
matusekabel Vana-Jaani kalmistul. Raekoja algprojekt valmis
1778. aastal, nurgakivi pandi 1782. aastal. Hoone avati pidulikult
1786. aastal, kuid viimistlustööd kestsid veel 1789. aastani.

T

artu raekoda on ehitatud ajal, kui põhjamaadesse, sealhulgas Eestimaale hakkas jõudma varaklassitsism, mis
tõrjus välja senised barokk- ja rokokoovormid. Seda stiilide
heitlust on näha ka Tartu raekojas. Kolmekorruseline kõrge
kelpkatuse ja haritorniga hoone jätkab linnapalee traditsiooni,
mis barokiajastul Madalmaades välja kujunes; viimasest on
muide inspireeritud ka 17. sajandil ehitatud Narva raekoda.
1784. aastal valmis Dresdeni nn õukonnakirikust inspireeritud barokne torn, millele sekundeerib rokokoostiilis kartušš
peafassaadi viiluväljal. Seevastu seinte kujunduses, eriti aga
interjöörides on valdav tollal ülimoodne varaklassitsism.
Sama vormimaailma esindab ka peauks.

R

aekoda täitis korraga mitut ülesannet. Seetõttu on hoone
planeering äärmiselt kokkusurutud ja nii mõnigi kord
on pidulikkus olnud sunnitud taanduma ökonoomsuse ees.
Näiteks on tolle aja esindusarhitektuuris (sealhulgas mõisahoonetes) alakorrusel avar vestibüül, kust viib uhke trepp teise
korruse pearuumidesse. Tartus on vestibüülist täielikult loobutud ja kitsas trepikoda algab kohe välisukse juurest.

ae ruumid paiknesid kahel ülakorrusel, teisel korrusel
hargnesid pikikoridorist kohtutoad ja bürgermeistri
vastuvõturuum. Paraadseim ruum on kolmanda korruse parempoolses tiivas paiknev raesaal, mille rikkalik, kuid rohmakavõitu
stukkdekoor valmis Walteri töökojas. Urniga ampiirstiilis kahhelahi lisati 1835. aastal. Saali seinte mitmevärviline marmoreering
taastati 1980. aastal.

A

egade jooksul on raekoja hoone üle elanud palju muudatusi. Alumine korrus on täiesti ümber kujundatud ja
vaekoja ruumides on juba ligi sada aastat tegutsenud apteek.
Vasaku tiiva vanglaruumidest sai vahepeal pank, seejärel kohvik. Praegu on seal linnavalitsuse ja volikogu infokeskus ning
turistidele mõeldud külastuskeskus. Väiksemaid muudatusi on
tehtud ka teisel korrusel, kuid kõigest hoolimata on raekoda
säilitanud põhijoontes oma ajaloolise ilme.

R

aekoja ruumides töötavad tänini Tartu linnavolikogu ja
linnavalitsus. Linna on juhitud üle kahesaja aasta samadest ruumidest – kindel märk sellest, et Tartu on väärikate
traditsioonidega.

