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„Kes 17. oktoobri hommikul Tallinna 
turule tulid, need vaatasid hirmu ja 

jälestusega seda pilti, mis nad seal nägid ja ei 
või seda elu otsani unustada. Seal, kus muidu 
igal hommikul elav liikumine ja tungimine 
oli, kus söögi aineid osteti ja müüdi, seal 
lamasid surnu kehad, mehed, naised ja lap-
sed läbi segamini oma vere sees, ära purus-
tatud peade, ära lõhutud ihudega ja et kivine 
põrand verd vastu ei olnud võtnud, siis oli 
see madalamate kohtade peale suurteks loi-
kudeks kokku valgunud. Umbes 200 inimese 
verd oli sinna valatud... ja ühegi inimese sulg 
ei suuda seda ahastust kirjeldada, mis nendel 
päevadel Tallinnas tunti.“1

Tulistamine Tallinna Uuel turul 1905. 
aasta 16. oktoobril on jätnud Eesti ajaloo-
teadvusse sügava jälje. 1931. aastal püstitati 
Estonia teatri ette tulistamise ohvritele mäles-
tusmärk, mille avamise juures oli ka tollane 
riigivanem Konstantin Päts.2 Nõukogude ajal 

viidi mälestusmärk Rahumäe kalmistule ja 
tema paigale püstitati ohvritele uus monu-
ment. Taasiseseisvunud Eestis toimus Rahu-
mäe kalmistul president Lennart Meri osavõ-
tul mälestusteenistus, kus kõne pidanud Jaan 
Kross nimetas turul langenuid „Eesti omariik-
lusvõitluse ohvrite kaugeks eelsalgaks“.3

Kirjandusklassikasse on 16. oktoobri 
sündmus jäädvustatud „Tõe ja õiguse“ III 
osas, kus romaani peategelased Kristi ja Ind-
rek toimuva sündmuse keerisesse satuvad ja 
Kristi turul haavata saab.

Ajalookirjutuses on tulistamisele Tallinna 
Uuel turul tagasihoidlikumalt tähelepanu 
pööratud. Taasiseseisvunud Eestis ei ole sel-
lel teemal ilmunud veel uurimuslikku artiklit 
ning ka varasemal ajal on seda teemat käsit-
letud suhteliselt vähe. Senistest kirjutistest 
tuleb kindlasti ära märkida Mihkel Martna 
1907. aastal ilmunud raamatut (autor esineb 
varjunime all Jürisson) „Punased aastad Ees-

Tulistamine Uuel turul. Ott Kangilaski illustratsioon 
„Tõe ja õiguse“ III osale 1954. a. Repro

1 Aja märgid. Lendleht viimase aja sündmuste kohta. Tallinn, 1905, lk. 5. – EAA, f. 854, n. 2, s. 2193.
2 Meeleolurikas aktus Uuel turul. – Rahva Sõna, 09.06.1931, nr. 123.
3 Presidendi  kantselei  pressiteenistuse  teade 29. oktoober 2000 – http://vp1992-2001.vpk.ee/est/ateated/Ame-
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tis 1905–1906“,4 kus esitatakse umbes lehekül-
jepikkune kirjeldus turul toimunust, mis on 
paigutatud revolutsioonisündmuste konteksti. 
Kuigi tegu ei ole ajalooteadusliku uurimuse, 
vaid kaasaega kirjeldava poliitilist eesmärki 
kandva raamatuga (viiteaparatuuri puudu-
mine raskendab ka teose kontrollitavust), oli 
autor revolutsioonisündmustest osavõtja, mis 
tähendab küll erapoolikust, kuid ka olustiku 
väga head tundmist. Lisaks raamatus kasuta-
tud kirjalikele allikatele, mida autor kohati 
on tsiteerinud, oli Martnal võimalus ka kaas-
aegsetelt informatsiooni koguda, ning seda 
ajal, mil sündmusest ei olnud veel palju aega 
möödunud. 1930. aastal ilmus ajakirjas Klas-
sivõitlus Hans Pöögelmanni artikkel „Eesti 
töörahva verine pühapäev (Tallinna Uueturu 
tapatalgud 16. okt. 1905. a.)“.5 Turul aset 
leidnud sündmuse kirjeldamisele on artik-
lis vähem tähelepanu pööratud kui Martna 
1907. aasta raamatus. Autor on keskendu-
nud eelkõige eelloole ja põhjuste analüüsile. 
Artikli üldpilti kujundab selgelt ideoloogiline 
vaatenurk, mille järgi nähakse sündmust töö-
rahva võitlusena klasside kaotamiseks. 1955. 
aastal ilmus Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Toimetistes Hillar Saha artikkel „1905. aasta 
oktoobri veretöö ohvrite nimekiri“. Lühike 
artikkel kajastab tõepoolest vaid hukkunute 
arvu ja nimesid, sündmust ennast ei ole üldse 
kirjeldatud. Artiklis on nimeliselt kindlaks 
tehtud 86 hukkunut ning ära märgitud veel 
4 hukkunut, keda nimeliselt kindlaks teha 
ei õnnestunud.6 Sündmusest ei ole saadud 
mööda minna ka 1905. aasta revolutsiooni 
üldkäsitlustes, kuid neis esitatud konkreetse 
sündmuse kirjeldused on jäänud tagasihoid-
likuks, mis on ka mõistetav raamatute väikest 
mahtu ja laia uurimisteemat arvesse võttes.7

Käesoleva artikli eesmärk on peaasja-
likult allikatele tuginedes esitada senisest 

põhjalikum käsitlus tulistamisest Tallinna 
Uuel turul. Mikroajaloolise uurimusena on 
üritatud rekonstrueerida sündmust tema 
vahetu eel- ja järellooga, tagasihoidlikumalt 
on artikli piiratud mahtu arvesse võttes kajas-
tatud revolutsiooni laiemat tausta. Vaatluse 
alla on võetud, kuidas arenesid sündmused 
Tallinnas nii, et turule kogunenud koosoleku 
vastu saadeti sõjavägi. Samuti on esitatud 
kirjeldus turuplatsil juhtunust ning kajasta-
tud mõningaid vastukajasid, mille traagiline 
sündmus esile kutsus.

Eellugu

Enne 16. oktoobrit oli 1905. aasta revolut-
siooni sündmustes Tallinnas leidnud aset vaid 
üksikuid niivõrd traagilisi sündmusi, milles 
inimene elu kaotas. Nii oli juhtunud 14. jaa-
nuaril, kui sõjaväelaste ja tööliste kokkupõrkes 
Tallinna sadamas hukkus tööline,8 ning sellele 
järgnenud päeval, mil Mayeri keemiatehase 
läheduses toimunud kokkupõrkes hukkus 
mitu inimest.9 Mõlemal juhul olid streikivad 
töölised üritanud streiki kaasata töötavaid 
ettevõtteid ning sõjavägi saadeti neile vastu. 
1905. aasta jooksul tuli ette veel teisigi kokku-
põrkeid, mis lõppesid kehavigastustega, kuid 
kuni 16. oktoobrini olid eelnimetatud jaanua-
risündmused jäänud kõige traagilisemaks.

Tulistamine Uuel turul arenes erakordsel 
ajal ning erakordsetes oludes. 1905. aasta 
8. oktoobril oli Moskva-Kaasani raudteelii-
nil alanud raudteetööliste streik, mis mõne 
päevaga seiskas raudteeliikluse Moskvas 
täielikult. Kuna Moskva oli raudteetrans-
pordi sõlm, oli juba ainuüksi sellega halva-
tud impeeriumi normaalne toimimine. Kuid 
raudteelaste streik aina laienes uutele raud-
teeliinidele ja samal ajal puhkes keisririigis 
seninägemata ulatusega üldstreik, mis kaasas 

4 M. Jürisson [Mihkel Martna]. Punased aastad Eestis 1905–1906: Eesti revolutsioonilise liikumise ajaloolikud 
ja majanduslikud põhjused. Peterburg, 1907.

5 H. Pöögelmann. Eesti töörahva verine pühapäev (Tallinna Uueturu tapatalgud 16. okt. 1905. a.). – 
Klassivõitlus 1930, nr. 123–126, lk. 69–88.

6 H. Saha. 1905. aasta oktoobri veretöö ohvrite nimekiri. – ENSV TA Toimetised 1955, nr. 2, lk. 321–325.
7 T. Karjahärm, R. Pullat. Eesti revolutsioonitules 1905–1907. Tallinn, 1975; H. Moosberg. 1905.–1907. a. 

revolutsioon Eestis. Tallinn, 1955.
8 Teataja, 17.01.1905.
9 Revoljucija 1905–1907 v Èstonii. Sbornik dokumentov i materialov. Tallinn, 1955, lk. 31– 32.
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nii vabrikutöölisi, õpetajaid, teatrinäitlejaid, 
telegraafitöötajaid kui ka paljude teiste elu-
kutsete esindajaid.10 Kuigi erinevate ühen-
duste poolt esitati ka erinevaid majanduslikke 
nõudmisi, oli streigiliikumise peanõudmiseks 
üleüldistel valimistel valitava seadusandliku 
esindusorgani ellukutsumine.11

Tallinnasse jõudis raudteetööliste streik 13. 
oktoobril, mis juba järgmisel päeval kujunes 
üldstreigiks, seisatades Tallinna tehaste ja vab-
rikute töö. Telegraafiühendused tõrkusid, gaa-
sivabriku seiskamine tõi kaasa gaasilaternate 
kustumise tänavatel ja 14. oktoobri õhtul liiku-
sid mööda linna jõugud, kes aknaid sisse lõid, 
kauplusi röövisid ja maju põlema süütasid. Nii 
toimus tulekahju Pikal tänaval ning Uue turu 
juures olnud puidust Saksa teater põles maani 
maha.12 Linnavolikogu erakorralise istungi 
otsuses iseloomustati tekkinud olukorda 
tagantjärele sellisena, et linnaelanikud olnud 
„täiesti kaitseta“.13 Eestimaa kuberner Aleksei 
Lopuhhin kirjutas siseministrile, et olukorda 
raskendas veelgi see, et sõjaväelased ei olnud 
korra tagamisel oma ülesannete kõrgusel ning 
olid teatri kustutamise asemel selle puhvetist 
viina röövinud ja korrarikkujaid omavoliliselt 
vabaks lasknud.14 Eestimaa rüütelkonna pea-
mees Eduard von Dellingshausen iseloomustas 
oma mälestustes sõjaväelaste tegevust tol ööl, 
et „need ei tulnud absoluutselt millegagi toime. 
Ühtegi töölist ei arreteeritud ja banded taan-
dusid hästi relvastunult eeslinnadesse.“15 Kuigi 
nõukogude ajalookirjutuses on seda õhtut kir-
jeldatud kui tööliste organiseeritud relvade 
konfiskeerimise kampaaniat,16 kirjutavad tol-
lased ajalehed, et lisaks relvapoodide ja (pea-
aegu) kõigi viinapoodide röövimisele käisid 
vargad muuseas ka muusikakaupluses, kellade 
ja väärisasjade kaupluses, raamatukaupluses 

ning riidekaupluses. Sealjuures vahetasid mit-
med röövlid oma vanad riided uute vastu, jättes 
oma vanad riided sinna maha. Harju tänaval 
purustati peaaegu kõik vaateaknad ning Pikal 
tänaval üritati takistada ka mundris tuletõrju-
jate tööd, kes olid tuld kustutama saabunud.17

Kui palju oli kogu see märatsemine orga-
niseeritud ja kui palju kaootiline, ei ole õnnes-
tunud kindlaks teha, kuid oma osa olukorra 
pingestamises mängis ka Venemaa Sotsiaalde-
mokraatliku Töölispartei (VSDTP) Tallinna 
komitee. Parteilased olid osalenud vähemasti 
relvakaupluste röövimises ja kavandasid järg-
misele päevale ka Schifferi trükikoja röövimist, 
mis aga nurjus.18 Ka VSDTP mõju Tallinna 
tööliskonna seas oli 1905. aasta jooksul kasva-
nud. Kui veel jaanuari ja veebruari streikide 
ajal esitasid töölised vaid majanduslikke nõud-
misi, mis olid suunatud nende kohalike olude 
parandamisele, siis aasta jooksul muutusid 
tööliste nõudmised ja meeleavaldused poliiti-
lisemaks. Pärast 24. juuni suurmeeleavaldust 
Nõmmel, millest võttis osa umbes 10 000 töö-
list erinevatest vabrikutest, kirjutas Tallinna 
Ringkonnakohtu prokurör pealinna, et mee-
leavaldust kasutas oma huvides ära kuritege-
lik organisatsioon, mis on võtnud endale nime 
„Tallinna sotsiaaldemokraatlik komitee“ ning 
mille tegevus on viimasel ajal märgatavalt 
tugevnenud.19 VSDTP kasvanud mõjule töö-
liskonna seas ja/või Tallinna komitee tihedale 
läbikäimisele tööliste valitud esindajatega 
viitab ka see, et töölised esitasid 15. oktoob-
ril nõudmise vabastada Tallinna poliitvangid, 
kelleks olid kinni kukkunud VSDTP liikmed.

Selle nõudmise esitamiseni jõuti järg-
nevalt. Tallinna linnavolikogu pöördus 15. 
oktoobril tööliskonna poole palvega, et 
nemad linnas korda hoiaksid. Pärast tulista-

10 N. Puškareva. Pervaja pobeda revoljucii. Pervaja revoljucija v Rossii. Vzgljad čerez stoletie. Moskva, 2005, 
lk. 293–300.

11 O. Figes. A people’s tragedy. A history of the Russian revolution 1891–1924. London, 1996, lk. 189–190.
12 Uus Aeg, 17.10.1905, nr. 121.
13 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
14 Kuberner Lopuhhini ettekanne siseministrile 20. oktoobril 1905, lk. 6. –  ERAF, f. 27, n. 1, s. 123.
15 E. Dellingshausen. Kodumaa teenistuses. Eestimaa rüütelkonna peamehe mälestused. Tartu, 2011, lk. 145.
16 E. Kaup. Tallinna töölised 1905.–1907. aasta revolutsioonis. Tallinn, 1957, lk. 29.
17 Eesti Postimees, 17.10.1905, nr. 81; Uus Aeg, 17.10.1905, nr. 121.
18 K. Jaanson. Algus ehk see nõndanimetatud Esimene vene revolutsioon. – Tuna 2005, nr. 1, lk. 57.
19 Revoljucija 1905–1907 v Èstonii. Sbornik dokumentov i materialov. Tallinn, 1955, lk. 164–165.
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mist turul toimunud erakorralise linnavoli-
kogu koosoleku otsuses on tööliste kaasamist 
tagantjärele põhjendatud sellega, et riiklikud 
korrakaitseorganid seda ülesannet ei täitnud, 
tööliskond oli piisavalt organiseerunud ning 
nad tegid jaanuaristreigi segaduste ajal linna-
valitsusega edukalt koostööd. Töölised nõus-
tusid linna kaitsmisel osalema, aga esitasid 
tingimused, et vabastataks Tallinna poliitvan-
gid, sõjavägi kutsutaks tänavatelt ära ja linna-
volikogu saadaks keisririigi valitsusele teleg-
rammi, milles nõutakse kodanikuõigusi ning 
seadusandliku kogu üldrahvalikku valimist. 
Mainitud nõudmised olid revolutsioonilise 
1905. aasta oktoobris tavapärased ja neid esi-
tati keskvõimule üle riigi väga palju. Volikogu 
nõustus tööliste esindajate nõudmistega, kuid 
kuna kinnipeetavate vabastamine ja sõjaväe 
tänavalt ärakutsumine ei olnud linnavolikogu 
võimuses, pöördus linnavõim kuberneri poole 
palvega nõudmised täita.20 Linnavolikogu 
volitusel läksid tööliste nõudmistest kuberne-
rile teada andma linnapea Erast Hiatsintov 
ja abilinnapea Konstantin Päts.21 Kuberner 
Lopuhhin nõustus – käskis vabastada poliit-
vangid ja andis lubaduse sõjaväelased pool-
teise tunni jooksul tänavatelt ära kutsuda.22

Öö vastu 16. oktoobrit möödus Tallinnas 
rahutusteta. Vaatamata kuberneri käsule olid 
aga mõned sõjaväelased tänavatel liikunud 
ja ilma põhjuseta tööliste patrulle peksnud, 
mida kinnitas nördimusega ka kuberner sala-
jases ettekandes siseministrile.23

16. oktoobri hommikul kogunesid töölised 
Lausmanni vabriku lähedal asuvale heina-
maale koosolekule, kus väljendati ka rahul-
olematust tööliste korrakaitsesalkade ründa-
mise pärast eelneval õhtul. Tööliste saadikud 
esitasid linnavõimule uued tingimused linnas 
korra hoidmiseks. Tulenevalt sellest, et töö-
liste korrakaitsesalkasid oli eelmisel ööl rün-
natud, nõuti neile enesekaitseks tulirelvade 
andmist. Linnakassast nõuti streigi ajaks 

puudust kannatavate tööliste ja nende pere-
kondade heaks raha. Samuti nõuti Tallinnast 
välja saadetud poliitvangide vabastamist ning 
et kõik otsused, mis tööliste koosolekutel 
sünnivad, võiksid trükis ilmuda. Linnavoli-
kogu kogunes nõudmiste arutamiseks kell 15 
erakorralisele koosolekule. Linnapea Erast 
Hiatsintov sõitis koos linnanõunik Voldemar 
Lenderiga kuberneri juurde aru pidama.24  

Kuberner keeldus uusi nõudmisi täitmast. 
Ettekandes siseministrile kinnitas Lopuh-
hin, et ajal, mil linnapea ja linnanõunik tema 
kabinetis olid, teatati talle telefoni teel, et 
Uuele turule koguneb hulk töölisi. Seejärel 
helistati uuesti ja teatati, et linnavolikogu 
hoone lähedal on alanud korrarikkumised. 
Linnapea Hiatsintov helistas volikogu hoo-
nesse ning sealt olevat kuberneri väitel linna-
peale vastatud, et rahvahulk märatseb hoone 
juures. Linnapea ja linnanõunik Lender kii-
rustasid seejärel volikogu hoonesse, kuberner 
aga helistas garnisoniülemale kindralleit-
nant Pavel Voronovile. Viimane saatis roodu 
sõjaväelasi Viru tänavale ja kuberneri väitel 
„omal initsiatiivil“ kaks roodu Uuele turule. 
Varsti pärast seda helistas kubernerile linna-
pea, kes teatas, et korratused Viru tänaval ei 
omanud tõsist iseloomu (не имел серезного 
характера) ning Uuele turule kogunenud 
rahvas ei põhjusta korratusi (бесчинство 
не творит). Kuberneri väitel helistas ta ise 
uuesti kindral Voronovile, et viimane saadaks 
käskjala Uuele turule roodude tagasikutsumi-
seks.25 Kui kuberner tõepoolest käskis sõja-
väe tagasi kutsuda, siis oli selleks juba liiga 
hilja või sõjaväevõimud seda lihtsalt ei teinud.

Kuberneri ettekandes kinnitatakse, et talle 
teatati, et Uuele turule kogunenud rahvas ei 
pannud seal toime korrarikkumisi. Mujal ole-
vat mingisugused korratused toimunud, kuid 
need „ei omanud tõsist iseloomu“. Mida selle 
all täpselt silmas peeti, on ebaselge. 1930. aas-
tal ilmus ajalehes Rahva Sõna endise raud-

20 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
21 Kuberner Lopuhhini ettekanne siseministrile 20. oktoobril 1905, lk. 8. – ERAF, f. 27, n. 1, s. 123.
22 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
23 Kuberner Lopuhhini ettekanne siseministrile 20. oktoobril 1905, lk. 9. – ERAF, f. 27, n. 1, s. 123.
24 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
25 Kuberner Lopuhhini ettekanne siseministrile 20. oktoobril 1905, lk. 11. – ERAF, f. 27, n. 1, s. 123.
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teetöölise Karl Wirma meenutus, kes koos 
teiste töölistega oli viibinud nende sündmuste 
ajal Viru tänaval. Wirma meenutas, et „Virul 
ühe maja uksel (vist nr. 22) seisis salkkond 
inimesi, kes töölisi sõnadega haavasid. Kohe 
erines rahva hulgast kümmekond töölist haa-
vajatelt seletust nõudma, kuid viimased tõm-
busid majja tagasi ja sulgesid välisukse. Keegi 
hüüdis: „Lööge uks maha“ ja kohe mürtsusid 
rusika ja jalahoobid ukse pihta.“ Seejärel tule-
tanud teised töölised märatsejatele meelde, et 
siia ei ole tuldud lõhkuma, ning sellega olla 
vahejuhtum lõppenud. Wirma meenutas: 
„Pärast saime teada, et seda juhtumist olla 
tõlgitsetud Viru uulitsa kaupluste lõhkumi-
seks ja politseile vastav teadaanne (vist tele-
foniga) saadetud.“26 Linnavolikogu otsuses 
seisab, et sõjavägi, kes läks „lõhkumist Viru 
ja Karja uulitsal maha suruma“, avastas, et 
„lõhkumist ülepea kusagil ei olnud“.27

Tulistamine Uuel turul

Lausmanni heinamaal koosolekut pidanud 
rahvas oli liikunud Uuele turule, kus pidi 
tööliste saadikutelt kuulda saama linnavõi-
mude vastuse esitatud nõudmistele. Rahvast 
oli Uuel turul ühe pealtnägija hinnangul 
2000–3000 inimest, Teataja andmeil oli neid 
umbes 2000.28 Koosolekulistele peeti kõne-
sid.29 Neile ootamatult saabusid turule sõdu-
rid. Soldatid tulid ringkonnakohtu hoone 
poolt. Nende rivi jäi ühe otsaga turu kauba-
poodide juurde, teise otsaga ulatus reaalkoo-
lini.30 Tollal 21-aastane revolutsionäär Marta 
Lepp kirjutas oma mälestustes, et rahvahulk 
läks soldateid nähes rahutuks, aga keegi 
tema kaaslastest oli rahvast rahustanud.31 

Ühe juhusliku pealtnägija kirjelduse järgi 
olid mõned inimesed soldateid nähes juba 
ära jooksma hakanud. Andmata inimestele 
võimalust laiali minna, avasid sõjaväelased 
nende pihta tule. Juba mainitud pealtnägija, 
kellel õnnestus turuplatsilt tervena pääseda, 
oli kuulnud hüüdmist: „„minge laiali“ ja veel 
teist korda „minge laiali“. Seda hüüdu võisid 
ainult need kuulda, kes nagu minagi hüüdja 
ligidal seisid, kuna eemalolijad teda mingil 
kombel kuulda ei võinud. [– – –] Laialimi-
nemise käsu ja laskmise vahel ei olnud mitte 
viit, mitte kahte, ka mitte ühteainumatki 
minutit vahel, vaid see vahe võis ainult mõni-
kümmend sekundit olla.“32

Tollane politseimeistri abi Bahtajev kinni-
tas aastakümneid hiljem, et sõdurid avasid tule 
nii ootamatult, et ta koos pristaviga „vaevalt 
oli jõudnud joosta sõjaväe eest kõrvale kui 
kõlas püssiragin“. Kohapeal tulistamiskäsu 
andnud kapten Mironov väitis, et rahva seast 
avati revolvrist sõdurite pihta tuli ning sõjavägi 
tulistas vastu.33 See väide esineb ka kuberneri 
ettekandes ilmselt Mironovi versiooni põh-
jal.34 Politseimeistri abi Bahtajev kinnitas, 
et „ei kuulnud ühtegi lasku ümbruskonnas, 
enne seda, kui sõjavägi rahva peale tule avas“. 
Samuti ei leitud politseimeistri väitel ühegi 
hukkunu ega haavatu juurest tulirelvi.35

Turul haavata saanud Marta Lepa sõnul 
oli tulistatud kolm kogupauku, ent tollased 
ajalehed kirjutavad, et kogupauke oli siiski 
viis. Ka politseimeister Bahtajevi meenutuse 
järgi oli neid viis. Mironov väitis, et pärast 
kogupauke (arvu ta ei täpsusta) olid sõdurid 
tulistanud segamini, ent võimalik, et ta lihtsalt 
ei tahtnud tagantjärele tunnistada, et kogu 
tulistamine toimus tema käsul.36 

26 Laskmine Tallinna Uuel turul. – Rahva Sõna, 01.03.1930, nr. 48.
27 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
28 Pealtnägija jutustus. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82; Teataja, 22.10.1905, nr. 229.
29 Laskmine Tallinna Uuel turul. – Rahva Sõna, 01.03.1930, nr. 48.
30 Uus Aeg, 17.10.1905, nr. 121.
31 M.  Lepp. 1905. aasta romantika, järellained, lõppvaatus.  Eesti Päevaleht, 2010, lk. 47.
32 Pealtnägija jutustus. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
33 Kuidas sündis 1905. a. oktoobri veresaun. – Rahva Sõna, 16.11.1930, nr. 259.
34 Kuberner Lopuhhini ettekanne siseministrile 20. oktoobril 1905, lk. 12. – ERAF, f. 27, n. 1, s. 123.
35 Kuidas sündis 1905. a. oktoobri veresaun. – Rahva Sõna, 16.11.1930, nr. 259.
36 M. Lepp, 1905. aasta romantika, järellained, lõppvaatus, lk. 47; Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82; Kuidas 

sündis 1905. a. oktoobri veresaun. – Rahva Sõna, 16.11.1930, nr. 259.
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Teataja andmetel rääkisid inimesed, et 
kolm rida soldateid olid üksteise tagant lask-
nud – esimene rida lamades, teine põlvitades 
ja kolmas rida püsti seistes. Kui kõik inimesed 
olid juba maas, siis ei kästud veel tulistamist 
lõpetada, vaid lasti lamavate inimeste kogu 
pihta tulistada.37 Mihkel Martna kirjutas 1907. 
aastal, et „maas lamava, mustava kogu peale 
lasti soldateid kärinal tuld anda. Maaslamaja-
tel kuuldus püssipaukude tärin otsata olema, 
näis, et viimast kui inimest, kes koosolekul oli, 
ära surmata taheti. Kui mõrtsukalik tapmine 
viimaks lõppenud näis olema, kui püssid enam 
ei paukunud, tõusid kergelt haavatud ja terveks 
jäänud üles ja katsusid põgeneda, kuna surnud, 
surijad ja raskesti haavatud maha lamama jäid 
ja piirita valus hädakisa kaugele kostis.“38

Turul tapetuid tehti hiljem kindlaks 90 
inimest ning haavatuid 102 inimest.39 Kuulid 
tabasid lisaks koosolekulistele ka kõige juhus-
likumaid inimesi, kes tol hetkel turul või selle 
läheduses viibisid. Kuigi valdav enamus tapetu-
test olid Tallinna tööstustöölistest mehed, lei-
dus tapetute hulgas ka naisi ja lapsi. Veidi enne 
traagilisi sündmusi oli Jaani kirikus lõppenud 
jumalateenistus ja surnute hulgas oli neid, kes 
olid kirikust tulles pihta saanud ja kelle sur-
nukeha juurest leiti lauluraamat.40 Raskelt 
haavata sai kaheteistaastane tüdruk Elisabeth 
Okas, kes oli tulnud kirikust laulmast. Elisa-
beth suri kuus päeva hiljem.41 Juhuslikult koos-
oleku läheduses viibinute ja pihtasaanute seas 
oli abielupaar, kes tuli naabri lapse ristimiselt 
ning sattus täpselt tulistamise ajal üle turu kõn-
dima. Mees hukkus ja naine sai raskelt viga.42 

Mõned kuulid lendasid lähedalasuvate majade 
akendest sisse ja üks inimene olla saanud oma 
kodus surma.43 Ühte naist tabas kuul Maakri 
tänava nurgal, kus ta ka suri.44 Tulistamise ajal 
Pikal tänaval viibinud kunstnik Ants Laikmaa 
kirjutas sündmust meenutades, et olles kuul-
nud turu poolt tulevat valju heli, „nagu oleks 
hulk maju ühekorraga ja üksteise järel kokku 
varisenud“, ruttas ta turu poole. Tee peal tuli 
talle voorimees vastu, kelle sõidukil oli haa-
vatud inimene. Jõudnud Uuele turule, nägi ta 
surnute ja haavatute ümber nende omakseid 
ja tuttavaid, keda sõjaväelased turult minema 
ajasid.45 Martna kirjutas, et kui „terved haava-
tutele appi tõttasid, kus ühed oma abikaasa-
sid, teised oma lapsi, õdesid, vendi, sugulasi ja 
sõpru ning tuttavaid otsisid, et neid surnult või 
elusalt maast ära koristada, panid soldatid kõi-
kidele tee kinni. [– – –] Surnud ja poolsurnud 
visati ruttu kohale muretsetud vankrite peale 
ja viidi ära.“46 Kuigi surnuid ja haavatuid kohe 
ära viima hakati, olid veel järgmisel hommikul 
turuplatsil veretöö tagajärjed selgesti nähta-
vad.47 Postimehe teatel kohutas turul nähtav 
pilt maalt kauplema tulnud inimesi nii, et nad 
ei „julgenud oma koormatega turule jääda, 
vaid läksid ära“.48

Ühtegi ametlikku teadaannet selle kohta, 
kus haavatud inimesed ja surnukehad viibi-
vad, ei avaldatud. Inimesed pidid lähedaste 
leidmiseks neid mööda linna taga otsima. 
Ajalehe Uus Aeg andmetel oli veel mitu 
päeva pärast tulistamist inimesi kadunud.49 
Enamik haavatuid ja surnuid viidi Tallinna 
priihospitali.50 Hospitali uksele pandi üles 

37 Teataja, 22.10.1905, nr. 229.
38 M. Jürisson. Punased aastad Eestis, lk. 139.
39 H. Saha. 1905. aasta oktoobri veretöö ohvrite nimekiri, lk. 321–325.
40 Postimees, 22.10.1905, nr. 231.
41 Tallinna ajaloo lugemik. Dokumente 13.–20. sajandini. Toimetanud: L. Kõiv. Tallinn, 2014, lk. 427.
42 Eesti Postimees, 28.10.1905, nr. 84.
43 Aja märgid. Lendleht viimase aja sündmuste kohta. Tallinn, 1905, lk. 6. – EAA, f. 854, n. 2, s. 2193.
44 Pealtnägija jutustus. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
45 A. Laipman. Momente 1905. aastast. Punased aastad: mälestisi ja dokumente 1905. aasta liikumisest Eestis 

I. Toimetanud: H. Kruus. Tartu, 1932, lk. 167–168.
46 M. Jürisson [Martna, Mihkel]. Punased aastad Eestis 1905–1906. Eesti revolutsioonilise liikumise ajaloolikud 

ja majanduslikud põhjused. Peterburg, 1907, lk. 139.
47 Uus Aeg, 19.10.1905, nr. 122.
48 Postimees, 22.10.1905, nr. 231.
49 Uus Aeg, 21.10.1905, nr. 123.
50 Uus Aeg, 19.10.1905, nr. 122.
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nimekiri nendest, kes olid Uuelt turult sinna 
toodud. Palju hirmunud inimesi tuli vaa-
tama, ega nende lähedasi selles nimekirjas 
ole. Palatid olid haavatud inimesi täis. Eesti 
Postimehes kirjutati: „Siin põlvitab meelehei-
tes naine oma sureva mehe voodi ees. Kahe 
käega hoiab ta tema kaelast kinni, mees ei 
tunne teda enam ära. Mõrtsuka kuul on teda 
peast haavanud ja ta mõistuse röövinud, ta 
nägu on verine. Aga õrnalt suudleb naine 
mehe verist nägu ja suud, ta suudleb ja suud-
leb ikka jälle – ta suudleb surnu huult, kelle 
eluküünal praegu kustus.“51

Vastukajad

Tulistamisele järgnenud päeval lasi kuber-
ner Lopuhhin linna peale müürilehed üles 
panna, kus väideti, et eelneval õhtul oli 
kõneleja Uuel turul „avalikule mässule välja 
kutsunud“, ja kus anti teada, et „rahvas ei 
pea ennast salkadesse koguma. Kui rahvas 
tsiviil- ehk sõjaväe ülemate nõudmise peale 
laiali ei lähe, siis saab tema peale tuld antud. 
Sõjaväge on linnas küllalt ja tema tarbeks on 
kuuliviskajad olemas, mis tarvitusele võetud 
saavad, kui asjaolud seda nõuavad.“52

Tallinna linnavõim võttis sündmuste osas 
vastupidise seisukoha. Linnavolikogu otsus-
tas 17. oktoobril „kõige otsustavamat protesti 
nende metsikute abinõude vastu avaldada, 
mis administratsiooni poolt korra ja rahu alal-
hoidmiseks tarvitusele võeti ja misjuures mitte 
ainult täieste süüta inimesi, vaid ka neid, kes 
kõike oma jõudu elanikkude kaitsmiseks ära 
kulutavad, ilma vähesegi põhjuseta puruks 
lasti. Samuti otsustati prokuratuurivalitsuse 
käest nõuda, et ta nende isikute kohta, kes 
terve rea mõrtsukatööde kordasaatmises Tal-
linna Uuel turul süüdlased on, jalamaid uuri-
misi ette võtaks.“ Peatati politsei rahastamine 
kuni „korra jalaleseadmiseni“ ning otsustati 

51 Eesti Postimees, 28.10.1905, nr. 84.
52 Uus Aeg, 19.10.1905, nr. 122.
53 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – EAA, f. R-271, n. 1, s. 163;  Eesti Postimees,19.10.1905, 

nr. 82.
54 Uus Aeg, 21.10.1905, nr. 123.
55 Tallinna linnavolikogu erakorralise koosoleku otsused. – Eesti Postimees, 19.10.1905, nr. 82.
56 K. Päts. Põgenemine Šveitsi, lk. 50–54.

linnaelanikega ühendusse astuda, et julge-
oleku tagamise komiteed asutada, mille tege-
vust linnavalitsus rahastama hakkab. Haavata 
saanud inimeste ja hukkunute perekonnaliik-
mete aitamiseks määras volikogu abiraha.53 
Esmajärjekorras otsustati haavatute ravimise 
kulusid katta, aga ka hukkunute ja haavatute 
perekonnaliikmeid toetada.54 Samuti otsustas 
linnavolikogu keisririigi siseministrile järgmise 
telegrammi saata: „Selle kuu neljateistküm-
nendal päeval kell neli algasivad linnas lõhku-
mised ja purustamised, mis terve öö kestsivad. 
Elanikkudel ei olnud mingisugust kaitset. Viie-
teistkümnendal läks linna omavalitsusel korda 
rahu tööliste abil jalale seada. Kuberner lubas 
sõjaväe uulitsatelt ära kutsuda. Kuueteistküm-
nendal selle kuu päeval, kui linnavolikogu töö-
liste vanematega selle üle läbirääkimisi pidas, 
kuidas linnas korda alal hoida, anti sõjaväe 
poolt rahuliku rahvakogu peale, kes linna-
kaitse küsimusi arutas, püssidest tuld. Tapetuid 
ja haavatuid on väga palju. Linna omavalitsus 
avaldab sügavat hukkamõistmist selle tege-
vuseta oleku kohta, mis neljateistkümnendal 
selle kuu päeval juhtunud sündmusi laskis 
elusse tulla, niisama kuueteistkümnendal 
sündinud kurbade sündmuste kohta; ühtlasi 
heidab linna omavalitsus kõiksuguse vastutuse 
oma pealt ära. Linna elanikkude seas valitseb 
lõpmata põnev ärevus.“55

Konstantin Pätsi mälestuse järgi oli kind-
ralleitnant Voronov sellest telegrammist 
kuuldes linnapea ja linnanõunikud Toompea 
lossi kutsunud. Päts meenutas, et „sinna jõu-
des leidsimegi eest vihast lõkendava kindrali, 
kes kohe ägedas toonis linnaametnikkudele 
hakkas etteheiteid tegema, et sarnane luba-
matu telegramm oli Peterburisse saadetud“. 
Voronov olla ähvardanud linnavõimu esin-
dajaid „barjääri äärde kutsuda“.56 Kuberner 
Lopuhhin kirjutas ettekandes siseministrile, 
et linnavolikogu telegramm esitab toimunud 
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sündmustest vale pildi.57 1905. aasta novembri 
teisel poolel avaldati ajakirjanduses Tallinna 
ringkonnakohtu prokuröri ametlik aruanne 
16. oktoobri sündmustest. Aruande järgi olid 
töölised turuplatsile liikudes mitmeid korrarik-
kumisi toime pannud (sealhulgas Viru tänaval 
kaupluse aknaid lõhkunud ning möödamine-
jaid revolvritega ähvardanud). Peasüü turul 
toimunud tulistamises omistati rahvale, kelle 
hulgast olevat sõjaväelasi tulistatud.58

Uue turu tulistamise ohvrite matused toi-
musid 20. oktoobril. Eelmise päeva hommi-
kul olid turule tulnud inimesed leidnud sinna 
öösel üles pandud risti, millele oli kirjutatud: 
„Langenud tööliste mälestuseks“. Risti jala-
mile oli kinnitatud plaat, millel seisis: „Ära-
neetud olgu see, kes selle risti julgeb ära 
võtta, enne kui parem ei ole üles pandud.“59 
Matusepäeva hommikul toodi hukkunute 
kirstud Uuele turule, kust leinarong Rahu-
mäe kalmistu suunas liikuma hakkas. Ohvrite 
ärasaatmisel avaldus, kui sügavalt need traa-
gilised sündmused linnaelanikke puudutasid. 
Tulistamise ohvreid ära saatma kogunes Tal-
linnas seninägemata suur hulk rahvast. Aja-
lehes Uus Aeg kirjeldati, et „igal pool, kuhu 
vaate heitsid, liikus rahva meri. Ja mustavate 
jõgedena voolas rahvast siit ja sealt uulitsatelt 
keskturule kokku. Peagi muutus meie ruumi-
kas turuplats kitsaks.“60

Lisaks turule olid ka kõik läheduses asu-
vad lagedad kohad rahvast täis ning palju 
inimesi seisis veel majade katustel. Kõik ärid 
ja töökojad olid suletud. Teatajas kirjutati, et 
„terve linna tegevus vaikis täitsa ja kõik, mis 
elas, kogus ennast leinarongi“.61 Tulistamise 
ohvrite ärasaatmisest osavõtnute hulgaks on 
kaasaegsed hinnanud 40 000–50 000 inimest, 
kuna jumalateenistuse jaoks trükitud 20 000 
laululehest kõigile ei jätkunud ja paljud sel-

lest ilma jäid.62 See suurusjärk esineb läbivalt 
tolleaegsetes väljaannetes ja ükski ajaleht seda 
kahtluse alla ei seadnud. Tallinnas elas 1905. 
aastal umbes 70 000 inimest. Seega tuli huk-
kunuid viimsele teekonnale saatma rahvahulk, 
mis hinnanguliselt ületas poole linnaelanike 
arvust. Üksteise järel toodi õnnetuspaigale 47 
kirstu. Mõned ohvrid olid maetud juba varem, 
mõned maeti hiljem, kuna streigi tingimustes 
oli informatsiooni levik tugevasti takistatud 
ja kaugemal elavad sugulased ei olnud lähe-
dase hukkumisest veel teada saanud.63 Pärgi 
ja lillekimpe toodi õnnetuspaigale nii palju, et 
need kõik nende vedamiseks mõeldud vank-
rile ära ei mahtunud ja mõned käe otsas turult 
Rahumäe kalmistule viidi.64 Pärgasid toodi 
nii seltside, vabrikute, ajalehtede, erinevate 
ametite esindajate, ühenduste kui eraisikute 
poolt. Linnavalitsuse nimel tõid pärja linna-
pea Hiatsintov ja abilinnapea Päts.65 Linna-
valitsuse pärjal seisis kiri „Vabaduse koidikul 
langenud kaaskodanikkudele“. Paljude pär-
gade peale oli kirjutatud, et ohvrid olid ilm-
süüta langenud vabaduse eest. „Vabaduse“ all 
mõeldi tsaari 17. oktoobri manifesti, millega 
keisririigi alamatele rahvaesindust ja poliitilisi 
vabadusi lubati ning millele suuri ootusi seati. 
Nii oli näiteks „Volta“ vabriku tööliste pärjal 
„Vabaduse eest võitlejate auks“, ajalehe Teataja 
pärjal „Igavene au vabaduse eest langenutele – 
Igavene vanne vägivallale“, aga Tallinna Eesti 
Põllumeeste Seltsi pandud pärjal „Süüta vere-
teo ohvritele“, Tallinna Eesti kaupmeeste too-
dud pärjal „Ilmsüüta langenutele“.66

57 Kuberner Lopuhhini ettekanne siseministrile 20. oktoobril 1905, lk. 12. – ERAF, f. 27. n. 1, s. 123.
58 Uus Aeg, 22.11.1905, nr. 136.
59 Uus Aeg, 21.10.1905, nr. 123.
60 Uus Aeg, 21.10.1905, nr. 123.
61 Teataja, 22.10.1905, nr. 229.
62 Aja märgid. Lendleht viimase aja sündmuste kohta. Tallinn, 1905, lk. 23. – EAA, f. 854, n. 2, s. 2193.
63 Eesti Postimees, 22.10.1905, nr. 83.
64 Teataja, 22.10.1905, nr. 229.
65 Revalsche Zeitung, 21.10.1905, nr. 231.
66 Eesti Postimees, 22.10.1905, nr. 83.
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