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Programm ja ajakava

 
14:00 EV Välisministeerium,  
 Islandi väljak 1/Lauteri 2 
 
15:00  Teaduste Akadeemia raamatukogu,  
 Rävala pst 10
 
15:45 Projekteerijate Maja, 
 Rävala pst 8
 ca 16:30 lõpp

AVATUD MAJAD nr 4 
Nõukogude modernism 
Tallinna kesklinnas 

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

11. ja 18. detsember 2014 
Grupijuht: Mait Väljas 
Erikülalised: arhitektid Raine Karp 
(11.12.) ja Peep Jänes (18.12.),  
Eesti Arhitektuurimuuseum



Raamat kajastab põnevamaid tendentse nii Eesti XX sajandi 
tipp- kui ka argiarhitektuuris. Rohkelt illustreeritud trükis on 
jaotatud temaatilisteks peatükkideks, olgu siis üksikhoonete 
(Riigikogu hoone, tele- ja raadiomajad, Munamäe vaatetorn, 
vesilennukite angaarid), hoonetüüpide (vallamaja, maakooli-
maja, individuaalelamu), arhitektide (Karl Burman, Edgar  
Velbri, Raine Karp, Toomas Rein), või stiilide kaupa (historit-
sism, funktsionalism, juugend, stalinism). 

Raamatut saab osta muuseumist hinnaga 10€ 
Täpsemalt: info@arhitektuurimuuseum.ee

 

Eesti Arhitektuurimuuseum, Rotermanni soolaladu,  
Ahtri 2, Tallinn 10151, tel 625 7000, info 625 7007,  
info@arhitektuurimuuseum.ee

Projekteerijate Maja

Projekteerijate Maja valmimistee oli pikk ja 
okkaline – selleks kulus 16 aastat (1965–
1981). Nõukogude aja üks suuremaid 
kontorihooneid oli tööpaik 1600 inimese-
le, kaks peamist asunikku RPI Eesti Projekt 
ja RPI Eesti Maaehitusprojekt. Maja ka 
kavandati Eesti Projektis, mis tegeles täht-
sate avalike hoonete, linnaehituse, aga ka 
tüüpprojekteerimisega. Hoone autorid olid 
arhitektid Peep Jänes, Mart Port, Roman 
Urb ja Arvo Niineväli, interjööri kavandasid 
sisearhitektid Hannes Krull, Kirsti Laane-
maa ja Aulo Padar.
 
Peep Jänese sõnul on tegemist väljast 
sissepoole projekteeritud hoonega –  
silmas tuli pidada vaadet piki tulevast  
Tartu mnt läbimurret ja ühildumist TA  
raamatukoguhoone eenduva saaliplokiga. 

1969. aastal kirjutas Olümpia hotelli  
arhitekt Toivo Kallas: „Projekteerimisorga-
nisatsioonide hoone õnnestunud arhitek-
tuurne lahendus laiendab ja tugevdab 
kaasaegse arhitektuurisuuna läbimurdu 
60-ndate aastate teisel poolel.” Projek-
teerijate Maja kannab tõepoolest 1960. 
aastate vaimu, ent pikaleveninud ehitus-
protsessi tõttu oli hoone arhitektuurikeel 
valmimisajaks (1981) juba mõnevõrra 
aegunud.
 Kui kauaks Projekteerijate Majale  
elupäevi antud, näitab lähitulevik. Uue 
detailplaneeringu alusel on KOKO Arhitek-
tid kinnistule kavandanud suure kauban-
duskeskuse, mille vorm lähtub osaliselt  
ka praegusest hoonestusest.

RAAMATUSOOVITUS

100 sammu läbi 20. sajandi 
Eesti arhitektuuri
 
Toimetaja: Leele Välja 
Tallinn, 2013

Nõukogude modernism  
Tallinna kesklinnas

ENSV aegne arhitektuur tekitab inimestes 
siiani vastakaid tundeid. On need hooned 
pelgalt võõrvõimu pärand või peaks neid 
käsitlema siinse ruumikultuuri täisväärtus-
liku osana? Kuidas on need hooned aja-
hambale vastu pidanud ning mil moel on 
muutunud nende tähendus? Neile küsimus-
tele otsime vastuseid seekordsetel Avatud 
Majade ringkäikudel. Näidisobjektideks 
valisime modernistliku arhitektuuriga ühis-
kondlikud hooned Rävala puiesteel. Ring-
käigud annavad hea võimaluse mõtiskleda 
selle üle, miks on välisministeerium ning 
akadeemiline raamatukogu võetud muin-
suskaitse alla, samas kui endist Projektee-
rijate Maja ootab peatselt lammutamine.

EV Välisministeerium, endine  
EKP Keskkomitee hoone

Kõrgmodernismi vaimu kandev endine 
EKP Keskkomitee hoone (praegu Välis-
ministeerium) hõivas Teaduste Akadeemia 
peahoone asukoha, mida nägi ette Harald 
Armani 1948. aasta Tallinna kultuuri-
keskuse planeering. Niinimetatud internat-
sionaalsest stiilist mõjutatud kõrghooneid 
kerkis Tallinna järgnevatel aastatel mit-
meid: Viru hotell ja uus raadiomaja (1972), 
plaanikomitee arvutuskeskus (1978, prae-
gu Rahandusministeerium) ja Projekteeri-
jate Maja (valmis 1981. aastal), kuid 
kesk komitee hoone oli neist esimene.
 10-korruselise hoone koridorsüstee-
mis kontoriruume sisaldava vertikaalploki-
ga liituvad külgedel 600-kohalise ovaalse 
konverentsisaali ja väiksemate nõupida-
missaalide tiibhooned (üks 200 kohaga ja 
kaks 60 kohaga). Nii moodustub hoonele 
U-kujuline põhiplaan, mille keskosas paik-
neb kinnine haljastatud siseõu. Hoone 

välisilme määravad lintaknad, dolomiit-
plaatide kasutamine fassaadil ja raske 
karniisina mõjuv ülemine tehnokorrus. 
Kandekonstruktsiooniks on monteeritav 
raud betoonkarkass. Nõukogude Eesti 
ehituspraktikas haruldase ehitustehnilise 
lahendusena katab suure konverentsisaali 
lage monoliitsest raudbetoonist hüper-
boolne paraboloidkoorik. Üllatav sisearhi-
tektuurse lahendusena kruviti saali lakke 
tühjad õlitatud kilukarbid (60 000 tükki!), 
mis pidid peegeldama ja hajutama neile 
suunatud valgust ning tagama ka hea 
akustika.

Teaduste Akadeemia raamatukogu

TA raamatukogu (praegu Tallinna Ülikooli 
Akadeemiline Raamatukogu) hoone projek-
teerisid arhitektid Uno Tölpus ja Paul 
Madalik aastatel 1957–1959 RPI Eesti 
Projektis, maja ise valmis 1963. aastal. 
Sisearhitektuuri kujundas Leila Pärtelpoeg 
ja keraamilise pannoo esimese korruse 
fuajees kunstnik Lepo Mikko. Raamatuko-
gu asend Rävala (endise Lenini) pst ja 
Teatri väljaku nurgakrundil lähtus samuti 
Harald Armani 1948. aasta Tallinna  
kultuurikeskuse planeeringust.
 Raamatukoguhoone arhitektuur  
tähistas niinimetatud Hruštšovi sulaga 
kaas nenud muutusi arhitektuurielus ja 
pöördumist lääneliku modernismi poole. 
Hoone kuulub ühte ritta 1960. aastate 
esimesel poolel valminud avalike hoone-
tega, mis pakkusid vaheldust kerkivale 
Mustamäele ja industrialiseerimise  
ning tüüpprojektide võidukäigule. Tallinna 
hoonetest saab siia ritta paigutada veel 
kino Kosmose (1964), Tallinna Polü-
tehnilise Instituudi (praegu Tallinna 
Tehnikaülikool) kompleksi järgjärgulise 
rajamise, Kalevi spordihalli (1962) ja 
ujula (1965).

Tekstide autorid Mait Väljas, Carl-Dag Lige. 
Ekskursioonide kava ja lisainfo täieneb jooksvalt: 
www.arhitektuurimuuseum.ee


