AVATUD MAJAD
EKA uus peahoone –
legendaarne Rauaniit

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

Tekst: Carl-Dag Lige (EAM)

Avatud Majad on ekskursioonide
sari, mis viib arhitektuurihuvilised
tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt
ei pääse. Ekskursioone korraldab
Eesti Arhitektuurimuuseum.
04. juuni 2015
16.00–17.30
Grupijuht:
Toomas Paaver, arhitekt
Kontakt:
info@arhitektuurimuuseum.ee

Rauaniidist Eesti Kunstiakadeemiani

Tänaseks on kindel, et Eesti Kunstiakadeemia uueks koduks saab legendaarne
tehasehoone Kalamaja serval. EKA teeb
hoones, mis on erinevatel aegadel kandnud nii „Rauaniidi“, „Punase Koidu“ kui
„SUVA suka- ja sokivabriku“ nime, oma
esimesi samme. 4. juuni õhtul avatakse
seal EKA tänavuaastaste lõputööde
suur näitus. Avatud Majade ekskursiooni
käigus pakume koostöös EKA-ga eksklusiivset võimalust tutvuda hoone ruumi
dega vahetult enne näituse avamist.
Silmapaistva arhitektuuriga modernist
liku tehasehoone kavandas arhitekt
Eugen Habermann trikootööstuse aktsiaseltsi „Rauaniit“ tarbeks 1926. aastal.
Kolmnurksel krundil paiknev hoone valmis 1932. aastal. Peamise ehitusmater
jalina kasutati toona uuenduslikku raud-

betooni. Algsele kolmele põhikorrusele
lisati hiljem ka neljas. Hoone lääneküljele
ehitati nõukogude ajal täiendavaid
mahte, mis on algse arhitektuuri suhtes
siiski üsna lugupidavad. Suhteliselt varjatuks jääb tänapäeval aga veelgi vanem
osa, mis valmis osaliselt juba tsaariajal.
2014. aasta sügisel toimus arhitektuurivõistlus Eesti Kunstiakadeemia uue
peahoone paigutamiseks Rauaniidi ajaloolisesse kompleksi. Võistluse võitis
noortest arhitektidest (Joel Kopli, Koit
Ojaliiv, Juhan Rohtla) ning filosoof Eik
Hermannist koosnev meeskond. Hetkel
käib aktiivne projekteerimistöö ning
ehitus- ja renoveerimistööd peaksid
aset leidma 2016. aasta esimesel poolel.
Eesti Kunstiakadeemia loodab hoonesse
kolida 2016. aasta lõpuks.

Eelinfo
10. juunil toimub ka teine EKA teemaline Avatud Majade ekskursioon: „Rüütelkonna
hoonest Kanuti Gildini – EKA osakonnad Tallinna vanalinnas“, mille käigus külastame
Rüütelkonna hoonet, Suur-Kloostri tänava õppehooneid ning Kanuti Gildi. Giidiks ja
grupijuhiks sedakorda kunstiteadlane Kristina Jõekalda. Registreerumine meie kodulehel: www.arhitektuurimuuseum.ee

Vaade Põhja pst poolt.

Tallinna puitarhitektuur
Kordustrükk on ilmunud!
Toimetaja: Leele Välja
Tallinn, 2014
Raamatut saab osta muuseumist hinnaga 30 €
Eesti Arhitektuurimuuseumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste
Ameti koostööna on valminud rikkalikult illustreeritud mahukas kogumik, mis käsitleb Tallinna puitarhitektuuri erinevaid
ilminguid läbi aastasadade kuni tänaseni. Tegu on esimese
sedavõrd ülevaatliku teosega Tallinna arhitektuuri ühest
omanäolisemast poolest.
Kontakt:Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2,
Tallinn 10151, tel 625 7000, info@arhitektuurimuuseum.ee

Kolmanda ja neljanda korruse plaan.

