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Avatud Majad nr. 30
Uus arhitektuur Tallinna vanalinnas
26.05.2017
kell 16:00–18:30
Grupijuht Carl-Dag Lige,
arhitektuurikriitik

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

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

D

UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvast
Tallinna keskaegsest vanalinnast ei oskaks
esmapilgul uut arhitektuuri oodatagi. Ometi
on viimaste aastakümnete jooksul sellesse
unikaalse auraga keskkonda rajatud mitmeid
silmapaistvaid uusehitisi. Need majad võivad
meeldida ja võivad ka mitte meeldida, ent
omapärased ja huvitavad on nad kindlasti.
Mastaapsed II maailmasõja purustused teki
tasid kogu Euroopas küsimuse, kuidas aja
loolisi linnasüdameid taastada. Aja jooksul
kujunes välja kaks diametraalselt erinevat
lähenemist. Esimene, rekonstrueerimist toetav suund rõhutab ajaloolist järjepidevust ning
taotleb hoonete taastamisel nende võimalikult
täpset ajaloolist ilmet. Teine, modernsem
suund väärtustab säilinud ajaloolist substantsi, kuid rõhutab vajadust eristada uushooned vanadest. Tallinna vanalinnas on II maailmasõja järel kasutatud nii rekonstrueerivat
kui ka nn moderniseerivat suunda.
Korterelamu äripindadega
Ekskursiooni esimene objekt, Aia ja VanaViru tänava nurgal asuv kortermaja (arhitektid
Ott Kadarik, Villem Tomiste, Mihkel Tüür,
valmis 2009), esindab kindlasti modernisee
rivat suunda. Mustjas, teravate nurkadega
hoone, mille mahud on kohati üsna provokatiivsel moel seotud ajaloolise hoonestusega
(eelkõige Aia tn ääres), on üks kõige enam
poleemikat tekitanud uusehitisi, mis vanalinna
pärast II maailmasõda ehitatud. Omalaadne,
kümnenditaguse ehitusbuumi laps, mille
ekstravagantne ilme ja ambitsioonikas ruumiprogramm on loonud olukorra, kus hoone
on küll linnaruumis silmapaistev, kuid selle
sobivuse osas antud asukohta jäädakse tihti
eriarvamusele.
De la Gardie kaubamaja
Ka Viru tänaval paiknev De la Gardie
kaubamaja (Andres Alver, Tiit Trummal,
Tarmo Laht, 2000) esindab pigem moderniseerivat lähenemist ajaloolise linnakeskkonna
taastamisel. See on samuti maja, mis saanud
ühelt poolt palju kriitikat, teisalt aga ka

tunnustust, isegi arhitektuuriauhindu. Kolme
ajaloolise kinnistu kohale rajatud mahukas
kaubanduskeskus viitab oma materjalivaliku
ja liigendusega ajaloolistele hoonetele, ent on
vormi ja tegumoe poolest ilmekas nüüdisarhitektuuri esindaja. Kui mitmel puhul on radikaalselt moodsa arhitektuuri rajamine vanalinna ebaõnnestunud, siis seda hoonet võib
pidada edukaks nii ajaloolise konteksti tõlgendamise, sellesse sobitumise tõttu kui ka
puhtalt oma arhitektuursete lahenduste kvaliteedi osas. Kahjuks on hoone siseruumid
praeguseks osaliselt ringi ehitatud; kaduma
on läinud arhitektide algne avarusetaotlus.
Kelmikalt kontrastsena mõjuvad keskaegsed
vundamendid keldrikorruse toidukaupluses.
Väike-Karja tänava endine lillepood
Kolmanda hoonena külastame VäikeKarja tänaval paiknevat väikest kauplusehoonet, mis oli algselt lillepood (Vilen Künnapu,
projekt 1981, valmis 1983). Eesti postmodernistliku arhitektuuri üks tuntumaid näiteid
on kaotanud samuti osa oma algsest särast,
sealhulgas originaalse interjööri (sisearhitekt

Mari Kurismaa), kuid on siiani oma sihvaka,
kompaktse mahu ja esile tükkiva fassaadiga
üks Tallinna vanalinna karismaatilisemaid
maju. Postmodernne arhitektuur flirtis tihti
ajaloolise konteksti ja klassikalise arhitektuuriga ning kopeeris üksikuid vormifragmente.
Lillepoe silmatorkavaim element on raud
betoonist ekraanfassaad, mis mõjub kohati
lausa teatridekoratsioonina. Hoone arhitektuuri võib tõlgendada iselaadse iroonilise
kommentaarina kogu rekonstrueerimise,
ajalooliste linnade taashoonestamise temaatikale. Arhitekt justkui annab mõista, et vana
autentsel kujul me tagasi ei saa, ent ka pelk
ajalooliste vormide jäljendamine ei ole lõplik
lahendus. Tupikteel aitab vaid iroonia ja
absurd. Ent kas see maja ikka teeb nalja?
Võib-olla rääkis see omas ajas hoopis laiemast arhitektuuri ja linnaehituse kriisist…
Ekskursiooni jooksul käime lühidalt vaatamas
ka WW Passaaži kaubamaja (Raivo Puusepp,
1997), Telegraafi hotelli juurdeehitust (Martin
Aunin, 2007) ning Harju tänava haljasala
(Ülle Grišakov, Olga Borisik, Triin Järve,
2007), mille taashoonestamine pole aktuaalsust kaotanud siiani.
Tekst: Carl-Dag Lige

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

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 ruumija arhitektuurihuvilistele.
Raamat jaguneb kahte ossa – Eesti arhitektuuri ajateljeks (1900–20…) ja temaatilisteks
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 tutvus
tavad 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 muuseumi
raamatupoest soodushinnaga 12€

