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Juske sügavam huvi selle ajaloosündmuse vastu on saanud alguse tema pere valduses 
olevast Estonia teatri garderoobinumbrist. Juske vanatädi oli parasjagu teatris 
„Kratti“ vaatamas, kui pommitamine algas. Ta jõudis põgeneda varjendisse, aga 
kasukas jäi garderoobi ning number tema kätte.

Perekonnafotod on hea allikas selliste sündmuste uurimiseks.

Jaanuar-veebruar 1944: Leningradi blokaadist läbimurdmine, lahingud Narva jõel, 
Eesti poisid Narva rindel.
Märtsis järgnesid linnade pommitamised, mis kujutasid endast terrorirünnakuid.

6. märtsil pommitati Narvat, mis oli selleks ajaks sõjategevuse tõttu tühi. 
Peale pommitamist oli Narvas veel palju taastamiskõlbulikke varemeid, aga 
1950ndate aastate alguses võeti vastu poliitiline otsus, et tuleb alustada uuelt lehelt.
Raekoda õnnnestus päästa, kuna Moskvale valetati, et seal loodi Töörahva kommuun.
Praeguseks on säilinud Raekoda, osad elamud, vanad bastionid, Kreenholmi 
kompleks jm.

9. märtsil oli Tallinna kord. Pommitamine toimus ca. 19-21.30, osales 240-300 
lennukit.

Esimene pommituslaine tekitas suurimad purustused. Kokku visati alla umbes 3000 
pommi, mis tõid endaga kaasa tulemered. Tuli hävitas rohkem kui pommid.
Vanalinnast hävis ca. 10%. Toompea pääses purustusteta.
Suurem osa purustusi oli agulites. Ennesõjaaegne city suuresti säilis – Roosikrantsi 
tänav, Vabaduse väljak jm.
Oli 757 ohvrit – 586 tsiviilisikut, 50 sõjaväelast ja 121 sõjavangi. Militaarobjekte ei 
pommitatud, vaid peamiselt elurajoone.
Esimesed pommid kukkusid Harju tänavale, kus asuvas kinos Amor linastus 
parasjagu üks populaarne saksa mängufilm. Kino sai pihta ja hävis.

Juske teine vanatädi oli öelnud oma vanematele, et läheb Amorisse, aga ta ei saanud 
sinna pileteid ja läks teise kinno. Ahastuses vanemad otsisid teda Amorist ja 
palvetasid Raekoja platsil põleva vaekoja kõrval, et nende laps oleks pääsenud.

Nigulistel läks paremini kui mitmel teisel Teises maailmasõjas pihta saanud kirikul. 
Enamik võlve oli veel peale pommitamist alles, aga kuna taastamistööd venisid 
aastakümneid, tuli ikka lõpuks uued võlvid ehitada.

Kullassepa ja Niguliste tänava nurgal oli hoone, mis sai vähe kannatada, aga mis 
lammutati ja tänavajoon tõmmati laiemaks. Nüüdseks on kunagine tänavajoon 
markeeritud. Kohati tehti tänavad nõukogude ajal kuni kolm korda laiemaks.



Sõpruse kino ees, kus nüüd asub purskkaev, lammutati ka ära taastamiskõlblikud 
varemed.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kohal asus keskajal lõbumaja Punane 
klooster.

Raekoda põles ka osaliselt. Tornikiiver süttis põlema. Tuul puhus Harju tänavalt 
põlevad tukid, mis süütasid nii vaekoja, kui ka Raekoja torni. Vana Toomas kukkus 
alla. Praegu on tornitipus kolmas Vana Toomas. Pole täpselt teada, mis püüstis 
halvimast Raekoja ehk kuidas tulele piir suudeti panna.

Vaekoja tagant läks varasemalt Teenri tänav.
2009. aastal kaevati välja vaekoja alusmüürid. Boriss Dubovik pakkus välja, et nende 
müüride peale võiks teha kuni 50 cm kõrguse pingi, aga välikohvikute pidajad olid 
sellele vastu.
Juske ettepanek – uus ja täpsem märgistus vaekoja asukohale. Mõnele lähedalasuvale
majaseinale tahvel vaekoja looga.

1896 toimus Uue turu avamine. Teater ehitati turu äärde. Teatri alumisel turupoolsel 
korrusel olid kaubanduspinnad.
Turuhoone sai pommitamisel kannatada ja see lammutati.

Estonia teatri taastamisel osalesid mh Saksa sõjavangid.
1948. aastal viidi turuplats linna südamest Keldrimäele.
Estonia teatri Pärnu maantee poolne fassaad lõhuti maha ja teater tehti 10 meetrit 
laiemaks. Kaubanduspindu sinna muidugi ei soovitud.

Peale sõda kaaluti ka Endla ja Vanemuise vanade hoonete taastamist, olid isegi 
vastavad plaanid olemas, aga lõpuks lasti need hooned ikkagi vastavalt 1961. ja 1959.
aastal õhku.

Peeter Suure kujust saadi metalli nii EV müntide vermimiseks kui ka Reaali poisi 
valamiseks.

Teatri väljaku kandis asus Puhkide funktsionalistlik ärihoone. See lammutati maha, 
kuigi pommitamisel sai see hoone vähe kannatada.

Narva mnt nurgal hävis kunstimuuseumi hoone.

Viru hotelli ehitus algas 1968. aastal.

Kohvik Narva hoone valmis 1939. aastal. See ehitati kunagisse Härjapea jõe ürgorgu.
Ka see põles pommitamise tõttu. Stalini ajal tehti juurdeehitus Pronksi tänava poole.



Kompassi agul oli valdavalt 18. sajandist. Sellel oli halb kuulsus, seal asus palju 
kõrtse.
Katariina II käsul pidid eesti neiud sundkorras tatarlastega abielluma. Tatarlased on 
meie vanim moslemikogukond.

Kompassi asumis asus ka Pühtitsa abiklooster, mis langes 1958. aastal 
ateismiprogrammi ohvriks. See programm nägi ette kirikute ja kloostrite 
vähendamise kõikjal.
Kannikese poe maakivist vundamendis on ilmselt selle abikloostri kivid.
Ametlikult toodi abikloostri lammutamise ettekäändeks Lomonossovi – nüüdse 
Gonsiori – tänava laiendamine.
1970ndatel aastatel lammutati Kompassi asumi säilinud hoonestust veel.

Nali – endine Võllamägi on nüüd Võlamägi (Swedbank).

Kosmose kino müüris kinni kunagise Vaestepatuste tänava sihi.
Tänavate struktuur on Tõnismäe kandis kõvasti muutunud.

Osa praegusest Uuest Maailmast põles ka pommitamise tõttu väga lagedaks.
Koidu tänavale ehitati hulganisti stalinistlikke hooneid, mis kujutasidki endast uut 
maailma vana puithoonestuse kõrval.

Enne Teist maailmasõda oli Kentmanni tänav K.Pätsi tänav. Sõja ajal kandis see 
lühikest aega H.Göringi nime, siis oli see jälle Pätsi tänav, peale sõda pandi uus nimi.

Rävala puiestee oli nõukogude ajal Lenini puiestee, kuna 1950ndatel aastatel püstitati
praeguse Välisministeeriumi ette Lenini kuju.

Sakala tänav ulatus vanasti EKA vana kinnistuni ehk oli palju pikem kui praegu.
Tänane Rävala pst oli kohati Sakala tänava all.

Tartu mnt ja Maakri tänav algasid mõlemad ühest punktist Estonia puiesteel.

Sünagoogi varemed A.Laikmaa tänava ja Rävala pst nurgal olid taastatavad, aga 
otsustati seda mitte teha.

Tallinna pommitamise ajal oli juhuslikult reidil sakslaste ööhävitajate eskadrilli laev, 
millelt juhiti nende lennukite tööd.
Ööhävitajad suutsid pardatulega alla tulistada 20-30 nõukogude lennukit.
Tallinna õhutõrje löödi esimese pommituslainega rivist välja, aga enne seda suutis ka 
õhutõrje pommitajatele kahju teha.
Veebruaris oli toimunud Helsingi pommitamine. Soomlastel olid NL-ilt omastatud 
trofeelennukid. Nendega pommitasid soomlased Leningradi kandis maanduvaid 
Tallinnat pommitanud lennukeid. Lisaks tulistati NLi pommitajaid lähedal asuvalt 
Soome rindelt. Seetõttu jäigi teine pommituslaine palju nõrgemaks. Ainult 60 



lennukit tuli uute pommidega tagasi. Need olid lennukid, mis olid uued pommid 
võtnud peale Moskva kandis.

Pommitamises hävis 50% elamispinnast.
Tallinnas oli tollal 133000 elanikku.
Kuna anti õhuhäire, jõudis enamik varjenditesse (nt bastioni käikudes, keldrites).

On olemas täpsed nimekirjad selle kohta, kus ja kui suured purustused olid.

Kadriorus põles lagedaks Vase tänava kant.

On säilinud haruldane film Harald Perten`ilt aastast 1944.

Sikupilli = Lasnamäe vanalinn..))

Paljud inimesed lahkusid peale pommitamist linnast ja läksid sugulste juurde maale. 
Peavarjuta jäänud inimesi majutati ka koolidesse jm.

Rahvusarhiivi kodulehel on vaadatavad hiljuti välja tulnud salvestised Pätsist, 
Tõnissonist ja Underist.

25.märtsil pommitati Tartut. Pommitati ka Tapat ja Pärnut.
See kõik oli süstemaatiline terrorilaine.

Pommitajatele loodi müüt, et Kuldses Lõvis Harju tänaval oli mingi eriline Saksa 
väejuhatuse kokkusaamine.
Samas stiilis – NL tegi fotosid pommitatud Tallinnast ja Narvast ning näitas neid 
Nürnbergi protsessil kui saksalaste poolt tekitatud kahjusid.

Pommitamine ei murdnud vastupanu. Ei täitnud seega oma eesmärki.

Konspekteeris Liina Steinberg


