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14.00 kogunemine Kalevi spordihalli ees,  
Juhkentali 12. Uksi avab ja teed juhatab 
spordihalli juhataja Neemo Kull.

14.50 bussisõit Tondiraba jäähalli juurde
15.10 Tondirabas teeb erikülalisena ekskursiooni 

hoone üks autoritest, arhitekt Mihkel Tüür.
16.40 kogunemine bussi jäähalli parklas
17.00 ekskursiooni lõpp arhitektuurimuuseumi 

juures, Ahtri 2

Grupijuht on arhitektuuriajaloolane Mait Väljas.

Kalevi spordihalli plaan



Spordihooned on eriline hoonetüüp, mis peab 
kasutuselt sobima nii asjaarmastajale kui ka 
professionaalile, nii pühapäevasportlasele 
kui ka olümpiavõitjale, spordivõistluste ajal 
ka publikule ja fännidele. Kallid ja tehniliselt 
keerukad, kuid silmapaistva arhitektuuriga 
hooned mängivad olulist rolli iga riigi spordi-
kultuuris. Seekordne Avatud Majade ekskur-
sioon keskendub kahele erinevatest ajastutest 
pärit multifunktsionaalsele Tallinna spordi-
templile – Kalevi spordihallile ja Tondiraba 
jäähallile. Kalevi spordihall on üks vähestest 
Eesti spordirajatistest, mis on riikliku muinsus-
kaitse all, ja Tondiraba jäähall on pälvinud 
mitmeid arhitektuuripreemiaid.

Kalevi spordihall
Arhitektid Peeter Tarvas, Uno Tölpus, 

Olga Kontšajeva. RPI Estonprojekt (alates 
1961. aastast RPI Eesti Projekt). Projekt 1956, 
valmis 1957–1962. 

Tänavajoonest eemale keset parki aseta-
tud Kalevi spordihall oli uuenduslik nii ehitus-
likult kui ka sisult – poolsilindrilise kuju ja 
terasfermidega avara kaaristu all saab peale 
mitmekülgsete spordiürituste korralda ka 
kontserte ja moeetendusi. Esifassaadi pilku-
püüdev monumentaalne sgrafiito* (autorid 
Valli-Lember Bogatkina ja Margareta Fuks) 
kujutab spordistseene, mis peegeldavad tolle 
aja olulisi sündmusi, näiteks eestlaste üleliidu-
list edu pallimängudes või satelliit Sputniku 
trajektoori, mida imiteerib võimleja lint. 
Monumentaalse kujutava kunsti ühendamine 
arhitektuuriga kujunes 1960. aastatel moe-
võtteks ja kandis kaasaegses arhitektuuri-
terminoloogias „kunstide sünteesi” nimetust.

*sgrafiito ehk kraapekrohv, seinamaali-
tehnika, mille puhul pind kaetakse kahe või 
enama eri värvi krohvikihiga ning kujutis 
kraabitakse pealmistesse kihtidesse, paljas-
tades osaliselt alumisi kihte.

Elav ruum: sajand Eesti arhitektuuri, lk 155.

Tondiraba jäähall
Kadarik Tüür Arhitektid (KTA): arhitektuur 

Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Katerina Veerde, 
Katrin Kapanen, Tanel Trepp, Aleksei Petrov, 
Alice Laanemägi, Meelis Vanker, Priit Hamer; 

sisearhitektuur Kadri Tamme, Liis Mägi, 
Eeva Masso. Projekt 2012, valmis 2014.

KTA pälvis Eesti Kultuurkapitali arhitek-
tuuri sihtkapitali aastapreemia 2014 Tondiraba 
jäähalli, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi ja 
Viljandi laululava eest. Aasta betoonehitis 
2014. Aasta puitehitis 2014 konkursil Arcwoodi 
liimpuidu eripreemia.

Küsimustele vastab Ott Kadarik
/.../ Millest tekib valminud objekti juures 

rahulolu ja õnnestumise emotsioon?
Sageli on see väga lihtne – näiteks see, 

kuidas inimesed hoonet kasutavad. Tondiraba 
jäähalli kohta on paljud arvanud, et hoone 
asub vales kohas ning tegu on puhtalt poliiti-
lise objektiga. Loomulikult on ta poliitikaga 
seotud, aga kui teisipäeva õhtul ise pealt 
näha, kuidas autoparklas pole ühtegi vaba 
kohta, maja on inimesi täis ning hoone lihtsalt 
kulub esimese kasutusaastaga ära, on ilm-
selge, et inimestel on seda kohta vaja. See 
teeb tuju heaks!

Kui [Tartu Ülikooli] füüsika instituut on 
oma olemuselt kinnine ja endasse tõmbunud, 
ei hõlma avalikkusele suunatud tegevusi  
ning tavakodanik ei pääse sinna sissegi, siis 
jäähall seevastu on otseselt inimeste oma. 
Ta asub maailma kõige õigemas kohas, sest 
kust tuleb kõige rohkem iluuisutajaid ja hoki-
mängijaid? Veel hiljuti polnud sellel majal 
ühtegi grafitit, sest kogukonnal on tunne, et 
koht on nende oma. Niivõrd paljudele ala-
dele (curling, jäähoki, iluuisutamine, poks ja 
korvpall, lisaks kontserdikorraldus) on antud 
uued ja normaalsed tingimused tegutsemiseks 
ning oma valdkonna teadvustamiseks.

Jäähall on maksimaalselt kasutusel ja 
see omakorda käivitab uusi projekte – halli 
kõrvale plaanitakse ujulat, hotelli ja golfi-
väljakut. Lasnamäe on väljaehitamata kesk-
kond ning ainuõige arengusuund ongi see,  
et inimestele antakse kodu lähedal võimalusi 
millegagi tegeleda. /.../

Eesti arhitektuur 2014/2015.  
Toimetaja Karen Jagodin.  
Tallinn: Solness, 2015.

Arhitektuurimuuseumi uue püsinäitusega 
kaasnev trükis „ELAV RUUM: sajand Eesti 
arhitektuuri” on pildirohke ja sõbralikus 
väikeformaadis trükis, mis käsitleb tähtsa-
maid lõike Eesti arhitektuuri kuju nemisloost 
20. sajandil, aga ka huvi tavamaid 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 ruumi- ja 
arhitektuurihuvilistele.

Raamat jaguneb kahte ossa – Eesti arhitek-
tuuri ajateljeks (1900–20…) ja temaati listeks 
hoonetutvustusteks. Ajatelg annab lihtsa  
ja selge ülevaate Eesti arhitektuuri olulise-
matest ilmingutest 20. sajandi algusest 
tänapäevani. Temaatilised plokid – kultuur,  
ühis kond, linn, kodu, puhkus ja fantaasia –  
seevastu tutvustavad hooneid nende kultuuri-
lise ja ühiskondliku rolli valguses. Valmis-
ehitatud hoonete kõrval leiab raamatust 
mitmeid realiseerimata projekte ja visioone, 
mis ilmestavad omas ajas aktuaalseid 

arhitektuurseid ideid ning on põnevad 
vaadata veel praegugi. Arhitektuurikultuuri 
paremaks avamiseks on tähele panu pööratud 
ka arhitektide kutseelule ja sellega seotud 
institutsioonide tegevusele erinevatel  
kümnenditel.

Raamatut saab osta muuseumi raamatupoest 
soodushinnaga 12€

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

Lisainfo:
info@arhitektuurimuuseum.ee
tel 625 7000

Raamatusoovitus!

ELAV RUUM: sajand 
Eesti arhitektuuri

Tondiraba jäähalli I korruse plaan


