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EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

Avatud Majad nr 23 – Paide Arvamusfestivali eri 
Paide kultuurimaja, 13. august 2016

Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis viib arhitektuuri
huvilised tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt ei pääse.  
Ekskursioone korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.

Programm ja ajakava:

14.00 kogunemine Paide kultuurikeskuse ees, Pärnu tn 18. 
Erikülalisena juhatab ekskursioonil teed ja annab  
selgitusi maja arhitekt Hans Kõll.

15.30 ekskursiooni lõpp

Grupijuht Mait Väljas, EAMi teadurkuraator



Paide kultuurimaja on üks kõige paremini 
säilinud 1980. aastate postmodernistliku 
arhitektuuri näiteid. 1985. aastal RPI Eesti 
Maaehitusprojektis valminud projekti autor 
on arhitekt Hans Kõll, kes ühtlasi kavandas 
samast perioodist pärit Põlva kultuurimaja 
(valmis 1991). 2,35 miljonit rubla maksma 
läinud maja ehitas Paide MEK. Maja pidulik 
avamine toimus 27. detsembril 1987, seega 
järgmisel aastal täitub hoone valmimisest 
juba kolmkümmend aastat.

Kultuurimaja paikneb Pärnu ja Tööstuse 
tänavate nurgal, asudes Paide uue ühis
kondlikuks keskuseks planeeritud hoones
tusalal. Ristuvate plokkidega karkasspa
neelhoone on välisfassaadil viimistletud 
tellise ja dolomiitplaatidega. Suure, pea
aegu 8000 ruutmeetrise üldpinnaga hoone 
keskseks elemendiks on 513kohaline teatri
saal, mille lavatehnoloogia projekti koostas 
ENSV Teatriühingu Tööstuskombinaadi 
Projekteerimisbüroo (lava laius 18 m,  
sügavus 14,7 m). Peasaalile sekundeerivad 
väiksem tantsusaal (280 tantsupaari või  
120 istekohta), kohvikbaar (60 istekohta), 
ringiruumid ja saalide avarad fuajeed. 
Nõukogude perioodi hoonete kohta üsna 
haruldasel kombel on terviklikult säilinud  
ka hoone sisekujundus, mille teostasid sise
arhitektid Tiiu Pai ja Taimi Rõuk. Näiteks 
teatrisaali huvitavaks kujunduselemendiks 
on laealune prožektoriõrs. Majas on ka 
mitmeid spetsiaalselt valminud kunstiteo
seid: peasissepääsu ja tantsusaali rõdupiir
deid kaunistavad Kaarel Kurismaa vitraažid, 
baariosas asuvad Kalev Roometi vitraažid. 
Hetkel on jõudmas lõppfaasi rohkete origi
naaldetailidega ja ajamärgilise hoone muin
suskaitse alla võtmise menetlusprotsess.

Arhitekt ise on kirjutanud majast järgnevalt:
„Arhitektuuris olid neil aastatel sega

sed ajad. Modernism oli tänu 60ndatel 
alanud massehitusele paljude arhitektide 
silmis oma võlu kaotanud. Eriti meil, kus 
karuteene oli mänginud massiliselt toodeta
vate ehituselementide enda ja ka koostekva
liteet. Alternatiivina väsinud modernismile 

oli tekkinud postmodernism koos oma  
literatuursuse ja historitsistlike tagasivaade
tega. Tollal ei kujutanud ka mina johtuvalt 
suhteliselt väikesest krundist ette kompakt
set ja massiivset ehitusmahtu 100% koosta
tavatest monteeritavatest nomenklatuurse
test ehituselementidest. Õnneks olid pealin
nas mõned pretsedendid esindushoonete 
näol juba olemas. Pean silmas kolleeg 
Raine Karpi ja tema poolt projekteeritud 
Tallinna Linnahalli, Eesti Rahvusraamatu
kogu ja Sakala keskust (mis tänaseks on 
küll juba õnnetu otsa leidnud).

Õnnestuski Eesti NSV Riiklikult 
Ehituskomiteelt välja kaubelda luba projek
teerida hoone mitte täismonteeritavana. 
Välisviimistluses anti armulikult luba osadel 
fassaadidest kasutada saetud dolokivi vood
rit. Siin aitasid vihjed Paide linna ajalooli
sele seotusele paekiviga.

Kõigepealt valmis arhitektuurne  
eskiis ja sellega sai minu töö loovam osa 
läbi. Meeskond suurenes tunduvalt. Tööle 
hakkasid tarmukad sisearhitektid Tiiu Pai  
ja Taimi Rõuk. Väga suureks toeks oli mulle 
projekteerimistööde algusest peale kons
trukt siooniosa autor Rein Üts. Lavasead
mete, valgustuse ja helisüsteemi osa 
projek tee risid ja valmistasidkomplekteeri
sid Eesti Teatriühingu Tootmiskombinaadi 
spetsialistid.

Kaasatud olid mitmed tuntud  
kunstnikud. Vitraažide autoriks olid Kaarel 
Kurismaa ja Kalev Roomet. Lavaeesriide 
kavandas tekstiilikunstnik Sirje Reitav.

Ehitusajast, mida kahjuks ei näinud 
enam projektijuht Mati Vahemets, on 
meelde jäänud väga asjalikud noored tööde
juhatajad, kellega leidsime paljude keeru
kate probleemide lahendamisel alati mõist
liku lahenduse. Paljude defitsiitsete mater
jalide ja seadmete hankimisega ei tulnud 
peatellija, kultuuriministeerium, toime.  
Aga tänu kohalikele ehitusjuhtidele saadi 
hakkama. Ilma nendeta poleks kultuurimaja 
ilmselt selline, nagu ta on.

Hans Kõll. Oleks tahtnud jälle otsast alustada. 
– Paide kultuurikeskuse lugu. Koostaja Henn Sokk.  
Väljaandja Paide Linnavalitsus, 2012.

RAAMATUSOOVITUS

ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri

Arhitektuurimuuseumi uue püsinäitusega 
kaasnev trükis „ELAV RUUM: sajand Eesti 
arhitektuuri“ on pildirohke ja sõbralikus 
väikeformaadis trükis, mis käsitleb tähtsamaid 
lõike Eesti arhitektuuri kujunemisloost  
20. sajandil, aga ka huvitavamaid nähtusi 
tänapäeval. Raamat annab ülevaate sellest, 
kuidas on ühiskondlikud, majanduslikud ja 
poliitilised protsessid mõjutanud siinsete 
inimeste eluviise ning kohalikku ruumilist 
arengut. Läbivalt kakskeelne (eesti, inglise) 
raamat sobib lugemiseks kõigile ruumi  
ja arhitektuurihuvilistele.

Raamat jaguneb kahte ossa – Eesti 
arhitektuuri ajateljeks (1900–20…) ja temaati
listeks hoonetutvustusteks. Ajatelg annab 
lihtsa ja selge ülevaate Eesti arhitektuuri 
olulisematest ilmingutest 20. sajandi algusest 
tänapäevani. Temaatilised plokid – kultuur, 
ühiskond, linn, kodu, puhkus ja fantaasia – 
seevastu tutvustavad hooneid nende 
kultuurilise ja ühiskondliku rolli valguses. 
Valmisehitatud hoonete kõrval leiab 
raamatust mitmeid realiseerimata projekte  
ja visioone, mis ilmestavad omas ajas 
aktuaalseid arhitektuurseid ideid ning on 
põnevad vaadata veel praegugi. Arhitektuuri
kultuuri paremaks avamiseks on tähelepanu 
pööratud ka arhitektide kutseelule ja sellega 
seotud institutsioonide tegevusele erinevatel 
kümnenditel.

Koostajad: Mait Väljas, Carl-Dag Lige
Tekstid: Mait Väljas, Carl-Dag Lige, 
Sandra Mälk, Triin Ojari, Teele Jürivete
Kujundajad: Koit Randmäe, Brit 
Pavelson
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2015

Raamatut saab osta muuseumist:
info@arhitektuurimuuseum.ee / Hind: 12€


