
AVATUD MAJAD 
 
Rüütelkonna hoonest Kanuti gildini – 
EKA osakonnad Tallinna vanalinnas

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

10. juuni 2015  
15.00–17.00

Grupijuht:  
Kristina Jõekalda, kunstiteadlane  
(Eesti Kunstiakadeemia)

Kontakt:
info@arhitektuurimuuseum.ee
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EKA osakonnad Tallinna vanalinnas

Seekordne Avatud Majade ringkäik toi
mub koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga 
ning keskendub hoonetele, kus EKA  
hetkel tegutseb. EKA ajaloolise maja 
lammutamine Tartu maantee alguses 
tingis kooli osakondade pihustumise üle 
linna. Seepärast on nii meedias kui ka 
akadeemias kritiseeritud kooli identiteedi 
hajumist. Avatud Majade ekskursioonil 
saame oma silmaga kaeda, kuidas selle 
asjaga siis ikkagi on – kas eraldi paikne
vad teaduskonnad on tõesti igaüks eri 
nägu kasvanud või on ühisosa siiski ole
mas? Äkki on lahusolek isegi positiivseid 
arenguid kaasa toonud?

Ehkki põnevaid maju on EKA käsutuses 
hetkel rohkemgi, keskendub seekordne 
ringkäik neljale Tallinna vanalinnas paik
nevale kirju ajalooga hoonele.

Rüütelkonna hoone Toompeal on 
valminud mitmes järgus. Algne hoone 
hävis 1684 aasta hiidtulekahjus. Uus  
barokne kivihoone valmis Kohtu tn ääres  
18. sajandi II poolel; Kiriku platsi äärne 
neorenessansliku fassaadiga juurde
ehitus valmis aga 1848 (tõen. arh. Chr.  
A, Gabler). Hoone on 20. sajandi jooksul 
olnud kasutusel nii ministeeriumi, raama
tukogu kui ka kunstimuuseumina. Hetkel 
kasutab hoonet EKA vabade kunstide 
teaduskond.

Suur-Kloostri 11 hooned asuvad vahe
tult ajaloolisest linnamüürist väljaspool 
Nunne ja SuurKloostri tn vahelisel  
kinnistul. Historitsistliku välisilmega EKA 
kunstikultuuri teaduskonna maja, mis 
restaureeriti põhjalikult 2000ndatel aas
tatel, asub vahetult tänava ääres.  

Sopilse moega sisearhitektuuri osakonna 
maja jääb aga peamiselt hoovi territoo
riumile ning Nunne tn äärde.

Pikk tn 20 asub ajalooline Kanuti gildi 
hoone, mida Kanuti Saali kõrval kasutab 
praegu ka EKA arhitektuuriosakond. 
Kuigi kinnistut on esmakordselt mainitud 
juba 14. sajandil, kujunes siin hoonestus 
lõplikult välja alles 1860. aastate keskel, 
mil nii hoone Pika kui Pühavaimu tänava 
poolsed fassaadid ühtlustati historitsist
like eksterjööridega (arhitektid Jegorjev 
ja Kordes). Peasaali asukoht on säilinud 
läbi sajandite. Aastatel 19191932 tegut
ses hoones Tallinna Tehnikum, Tallina 
Tehnikaülikooli eelkäija.

Ekskursiooni järel on kõik osalejad palu
tud EKA arhitektuuritudengite näituse 
„Lõppmäng“ avamisele Draakoni galeriis, 
Pikk 18, kell 17.00.

Tekstid:  
Kristina Jõekalda (EKA)  
CarlDag Lige (EAM)

Rüütelkonna hoone Toompeal.

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 mahu
kas 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@arhitektuurimuu
seum.ee


