RAAMATUSOOVITUS
Vilen Künnapu.
Kunst, arhitektuur, revolutsioon

Koostajad: Indrek Grigor, Vilen Künnapu
Tekstid: Vilen Künnapu, Indrek Grigor, Veljo
Kaasik, Ksenija Litvinenko, Sven-Erik Stamberg
Kujundaja: Angelika Schneider
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2016

„Vilen Künnapu. Kunst, arhitektuur, revolutsioon” on samanimelise Eesti Arhitektuurimuuseumi näitusega kaasnev raamat,
mille avab Veljo Kaasiku eessõna ja juhatab sisse Indrek Grigori essee Künnapu
loomingulisest sünkretismist. Künnapu
enese seisukohti vahendab Sven-Erik
Stambergi intervjuu ning Künnapu kultuslikule loojakuvandile heidab valgust
Peterburis tegutseva arhitektuurikriitiku
Ksenja Litvinenko artikkel nn Elevandimajast. Sarnaselt näitusele ei ole ka raamat
retrospektiivne, vaid koondab meistri
loomingulisi impulsse otsides kujundite
järjepidevust ja ülekandeid tekstide, joonistuste, maalide, arhitektoonide, projektide ja valminud majade vahel.
Raamatut saab osta muuseumist:
info@arhitektuurimuuseum.ee
Hind: 15€

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

AVATUD MAJAD nr 19
Künnapu & Padrik

Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis
viib arhitektuurihuvilised tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt ei pääse. Ekskursioone korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.
Programm ja ajakava
12.00
12.20
13.15
14.15

kogunemine hotell Metropoli
parklas, Roseni 13
eramukvartal, Vabaõhukoooli tee 11
korterelamu, Liikuri 8
Eesti Metodisti kirik, Narva mnt 51
ca 15.00 lõpp

Grupijuht Mait Väljas,
EAM-i teadur-kuraator
9. aprill 2016

AB Künnapu & Padrik
Büroopartnerid Vilen Künnapu ja Ain
Padrik kuuluvad juba 1970. aastatest Eesti
nimekamate arhitektide hulka. Mõlemad
lõpetasid Eesti Riikliku Kunstiinstituudi
(ERKI) 1971. aastal. Nende esimene, ja
kohe võidukas koostöö oli Lembitu moemaja
arhitektuurikonkurss Tallinnasse Viru tänavale (1979, ehitamata). 1980. aastatel jätkati
koos toimetamist peamiselt nii kohalikel
kui ka rahvusvahelistel konkurssidel osalemise vormis, millest paljud osutusid edukaks (neist olulisim II koht Los Angeles
Gateway konkursil koos Andres Siimuga,
1988). 1992. aastal asutatud arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik ampluaa on olnud
väga lai, alates eramutest ja kortermajadest
kuni suurte äri- ja avalike hooneteni välja.
Olulisemate projektide hulka Tallinnas kuuluvad Äripäeva büroohoone (1998), hotell
Radisson SAS (2001) ja Viru Keskus
(2004), Tartus tigutorn ja teaduskeskus
AHHAA (2007/2011). Hetkel käib büroo
projekti järgi Vilen Künnapu algselt arvutuskeskuseks projekteeritud hoone rekonstrueerimine Tartu mnt 13 (1978).

Eramukvartal
Arhitektid Vilen Künnapu, Ain Padrik.
Vabaõhukooli tee 11, projekt 1996/1997,
valminud 1997.

„Üheksa eramut Pirita-Kosel meenutavad
putuka kujundit. Nad on midagi putuka,
masina ja maja vahepealset. Loomulikult
on nad siiski majad, kus elavad inimesed.
Nende vaba paiknemine Pirita jõe ürgorus
keset metsatukka on muutnud plaanilahendused vabakujuliseks, puude gruppide
topoloogiat jälgivaks. Nii plaanides kui
ka vaadetes domineerib murtud trapetsi

geomeetria. Hooned on valmistatud kergkonstruktsioonidest. Värvitoonid on sama
rõõmsameelsed kui asumi elanikud ja projekti autorid. Valgele põhitoonile lisanduvad
sinine, kollane, punane, must ja hõbedane
värv. Et mitmesugused suuremad metsloomad ei tuleks elanikke tülitama, on asum
ümbritsetud rohelise metallist võrkaiaga.”
Künnapu & Padrik. Valitud töid.
Toimetaja Vilen Künnapu. 1999

Korterelamu
Arhitektid Vilen Künnapu, Ain Padrik,
Kerli Koolma. Liikuri 8a/8b, projekt 2004,
valminud 2006.

„Lasnamäe kanali veerule, kohe pärast
Võidujooksu silda on kerkinud uus hoone.
Keel tõrgub seda korterelamuks nimetamast, sest tegu on pigem megastruktuuriga,
mis oma olekult sobib suurepäraselt Lasnamäe modernistlikku ulma. Mõõtkava on
arhitektidel Vilen Künnapul ja Ain Padrikul
igatahes paigas. Nõukogudeaegse propaganda enimkasutatud ikooniks oli tütarlaps
sillal, vaatamas all voogavat autode merd.
Taustal modernistlikud kõrghooned.
Liikuri 8a/b on tõstetud postidele ja hoone
alla jäävalt parkimistasandilt saab otse
söösta nii alla Laagna teele kui ka üle silla.
Autod ja läbimõeldud infrastruktuur olid
niisamuti modernismi sünonüümideks.
Samal ajal kui eemal paistvad Muru & Pere
Valge tänava korterelamud toovad Lasnamäele kadriorulikku kvaliteeti, on Künnapu
& Padrik lähtunud modernismist ja omaaegse gigantomaania pitserit kandva
linnaosa identiteedist – XL-suurus, vajab ka
vastavat lahendust. Keskkonda on arhitektid
tajunud ja kahtlemata on see nende viimase
aja parim maja.
Mahult meenutab Künnapu & Padriku

hoone veidi Le Corbusier’ La Unité d’Habitationi Marseilles’s, mis toetub samuti postidele ja kujutab endast külili lükatud tahukat
lintakende ja elanike käsutuses katuseterrassiga. Erinevalt modernismi klassikast
jagavad aga tuulekoridorid selle hoone
kolmeks.
Plokke eraldavate kuuemeetriste avade
kohal on õhus rippuvad korterid, nende
sisse avanevad aknad ja alumise tasandi
katuseterrassid. Kordus, milles on oma
annus modernistlikku monotoonsust ja ülima
minimalismi esteetikat. Ometi püüavad üle
kõige pilku katusel asuvad erkpunased
geomeetrilised tornikesed koos terrassipiiretega. Ringjad mahud peidavad enda sisemuses eksklusiivkorterite saunaruume.
Kunagine Lasnamäe unelm on selles
megastruktuuris realiseeritud sajaprotsendiliselt, unustamata elanike mobiilsust. Parkimiskohti on rohkem kui kortereid, suhe
181:150 räägib enda eest. Samas on arendaja loonud võimalused perekeskseks eluks,
korterite suurused algavad 53 ruutmeetrist
ja lõpevad 110ga. Lastele on rajatud haljastusega ümbritsetud mänguväljak. See
on modernistliku unelma elluviimine täies
mahus, elamismasin kogu hiilguses.”
Aale Kask. Futuristlik maja Laagna klindil.
Ajakiri Ruum, nr 8, 2006.

Eesti Metodisti Kirik,
Balti Misjonikeskus
Arhitektid Vilen Künnapu, Ain Padrik.
Sisearhitektid Argo ja Katrin Vaikla.
Narva mnt 51, projekt 1994, valminud 2000.

„Kirikud mõjuvad linnakosmoses üksikute
planeetidena, mis tähtsate dominantidena
tähistavad ruumi pingelisemaid punkte.
Kirikutornidele on tihtipeale suunatud tänavad, mida tavaliselt ääristavad karbikujuli-

sed elumajad, alumistel korrustel poed või
kontorid.
Ka Eesti Metodisti Kirikut Narva maanteel võib vaadata märgina, mis eraldab
kesklinna Kadriorust. Hoone on jälgitav
valge purjena merelt või Pirita teelt. Majade
sisu määrab nende vormi. Käesoleval juhul
teeb asja keerukamaks ja huvitavamaks see,
et ühe katuse all asuvad kirik, kool (teoloogiline seminar), väike ühiselamu, kohvik,
supiköök, poed ja helistuudio ja raamatukogu. Kui kirikusaali teraskonstruktsioon
on jõuliselt ebasümmeetriline ja vertikaalne,
meenutades kaljurahnu, siis klaasjas piklik
koolitiib sarnaneb kirikuga ühilduva liugleva
jõega. Võib-olla ongi sellesse lõikumisse
peidetud lahenduse arhitektuurne võti.
Keeruka geomeetrilise lõikumise tulemusena tekib kujund, mis on hästi vaadeldav
just külgedelt ja tagantpoolt.
Voolavuse ja transparentsuse printsiip
läbib ka interjööri. Kooli peristüüli katus
on klaasist, läbi mille on näha kirikutorni ja
risti. Viimased on vaadeldavad ka kirikusaalist endast. Ülespoole koonduv saal lõpeb
valgusavaga, mille abil hakkab kogu ruumikontseptsioon toimima. Üks ameerika arhitektuuriekspert juhtis tähelepanu sellele,
et kogu interjööri juhtmotiiviks on panduste
süsteem, mida mööda kirikusaali tulek on
justkui palverännak. Autorid on taotlenud
ruumi vaba kulgemist ja tänu taevale on see
vist ka õnnestunud. Igal juhul paistab risti
otsas istuv valvekajakas lahendusega rahul
olevat.”
Vilen Künnapu. Eesti Metodisti Kirik. –
Ajakiri Maja, nr 4, 2000.

