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Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis 
viib arhitektuurihuvilised tuntud hoone tesse, 
kuhu tavaliselt ei pääse. Ekskursioone  
korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.
 
Programm ja ajakava

15.00 kogunemine Toompea lossi ees,
 Lossi plats 1a, Tallinn.
16.30 ekskursiooni orienteeruv lõpp.

Grupijuht Mait Väljas 
EAM-i teadur-kuraator



Peatselt saabuvale vabariigi aastapäevale 
mõeldes toimub seekordne Avatud Majade 
ringkäik Riigikogu hoones (1920–1922), 
mille tähtsust Eesti 20. sajandi ajaloos ja 
arhitektuuris pole võimalik ülehinnata. 
Parlamendile kodu ehitamine oli vastise-
seisvunud Eesti jaoks julge ettevõtmine: 
noores riigis leidus palju pakilisemaidki 
probleeme ja rahagi oli napilt. Võimalikke 
alternatiive parlamendile ruumide leidmi-
sel võib näha lähinaabrite juures: Lätis 
kohandati kooskäimiseks endine Liivimaa 
rüütelkonna hoone, Soomes oodati veidi 
– uusklassitsistlik demokraatia tempel 
Eduskuntatalo valmis alles 1931. aastal. 
Arhitektide Herbert Johansoni ja Eugen 
Habermanni projekteeritud Riigikogu 
hoone on haruldane süntees traditsionalis-
mist ja ekspressionismist, millele pole 
vastet ei Euroopas ega mujal maailmas. 
Õnnelikul kombel on hoone ka ajahambale 
hästi vastu pidanud, säilinud on palju inter-
jööridetaile ja mööblit, kaasa on aidanud 
pieteeditundelised restaureerimised.

Ekskursiooni viib läbi muuseumi teadur 
Mait Väljas, kes 2012. aastal kureeris näi-
tuse „Riigikogu hoone 90”, mida ekspo-
neeriti parlamendihoone fuajees ja hiljem 

arhitektuurimuuseumis. Näitus pälvis Eesti 
Sisearhitektide Liidu aastapreemia näituse 
kujunduse kategoorias (kujundus 
Ruumilabor ja Identity).

Mart Kalm. Riigikoguhoone
Artikkel kataloogist „100 sammu läbi 
Eesti 20. sajandi arhitektuuri”.

Riigikogu hoone ehitati uue riigi esimese 
avaliku hoonena 1920–1922 Toompea lossi 
õuele, 1917. aasta veebruarirevolutsiooni 
käigus süüdatud konvendihoone asemele. 
Avalikkus pani pahaks, et Eesti demokraa-
tia sümbol kerkis Saksa kantsi õuele ja 
mitte Eesti elu keskele, samuti ehmatas 
moodne arhitektuur.

Hoone kavandasid Riias ja Saksamaal 
õppinud Herbert Johanson ja Eugen 
Habermann. Osales ka Peterburist pärit 
Boris Krümmer, kelle akademistlik lähene-
mine tekitas vastuolusid, kuid tema panust 
võib plaanis hoomata. Hoone autorid olid 
siis alles noored arhitektid, kellel osaliselt 
sõja tõttu polnud veel hooneid kerkinud. 
Riigikogu hoone ehitati ilma arhitektuuri-
võistluseta riigi algusaastate majanduskao-
ses suhteliselt lihtsalt. Lisaks iseseisvuse 
vaimustusele pani ka materjalipuudus 

värskeid lahendusi otsima – kasutati palju 
betooni ja uudset terrasiitkrohvi.

Hoone kiire ehitus, kuni parlament 
end kogus, võimaldas kordumatult mood-
sat lähenemist. Jõuline värvilahendus, 
kõikjal esinev sakmemotiiv ja reljeefsed 
betoonist laed osutavad ekspressionismile, 
mis maailmasõjajärgsetel aastatel oli 
Saksa kultuuriruumis avangardne lähene-
mine. Fuajee heledate ja tumedate valgus-
jugade kontrastil põhinev valgusrežii  
meenutab samast ajast pärit Murnau filme.

Arhitektuurimuuseumis olevad eskiisid 
osutavad, kuidas uusklassitsistlikust aadli-
paleest jõuti tasapisi klassikalisest erineva 
ekspressionistliku lahenduseni. Hetke mood-
saim arhitektuurikeel – ekspressionism 
– sobis olukorda, kus ordulossi kui Saksa  
ja kubermanguvalitsuse hoone kui Vene 
pärandi vahel oli vaja kehtestada eestlust, 
millel aga puudus kiviarhitektuuris oma 
traditsioon.

Arhitektuuris võib näha ka vihjeid 
demokraatiale. Näiteks fuajee õõnespüra-
miididest lagi on mittehierarhiline, osuta-
des pärast äsja kadunud seisuseühiskonda 
võrdsetele saadikutele, kelle mõtted  
peaksid sisenedes olema kristallselged  
ja puhtad.

RAAMATUSOOVITUS

100 sammu läbi 20. sajandi  
Eesti arhitektuuri

100 sammu tähistavad 100 märksõna, mis 
enim iseloomustavad perioodi 1870-1992. 
Need võivad olla nii hoonetüübid või lausa 
valdkonnad (raudteearhitektuur, vallamaja, 
maakoolimaja, individuaalelamu), konk-
reetsed hooned (Riigikogu hoone, tele-  
ja raadiomajad, Munamäe vaatetorn, 
vesilennukite angaarid jne), asustustüübid 
(mikrorajoon, maa-asula, alev, suvilakoope-
ratiiv jne), arhitektid (Karl Burman,  
Edgar Velbri, Raine Karp, Toomas Rein  
jne), ehitusmaterjalid (silikaat, raudbetoon, 
suur plokk jne), stiilid (historitsism, 
funktsionalism, juugend, stalinism jne).  
See võimaldab katta kõik olulisemad 
arhitektuurinähtused XX sajandi Eesti 
arhi tektuuris, nii tipud kui argiarhitektuuri. 
Esitletakse nii vähem tuntud ja seni mitte 
kultuuriväärtusena kaitstavaid hooneid kui  
ka juba riikliku kaitse all olevaid hooneid.

Toimetaja: Leele Välja
Tekstid: Lilian Hansar, Jaak Huimerind, 
Karen Jagodin, Liina Jänes, Mart Kalm,  
Epp Lankots, Maris Mändel, Triin Ojari, 
Oliver Orro, Heiki Pärdi, Anneli Randla, 
Leele Välja, Mait Väljas
Kujundajad: Tiiu Pirsko, Mati Veermets
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2013 

Müügil soodushinnaga 10€  
Arhitektuurimuuseumi raamatupoes

Lisainfo: 
info@arhitektuurimuuseum.ee   
tel +372 625 7000


