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Joonistatud ruum. Töid Eesti  
Arhitektuurimuuseumi kogust 

Muuseumi südameks on tema kogud. Arhitek-
tuurimuuseumi kollektsiooni üks väärtuslike-
maid osi on arhitektuursed joonised: abstrakt-
sed kavandid, detailideni viimistletud vaated 
ja suurejoonelised linnaruumilised lahendu-
sed, mille autor on paberile pannud oma  
käega. See on muuseumi n-ö kullafond, millest 
mitmed tööd on vaataja ees esmakordselt, 
teised aga leidnud juba laia tunnustust oma 
kunstilise väljendusrikkuse poolest. Raamatus 
ära toodud ligikaudu 150 joonist annavad pildi 
arhitektide visuaalse mõtte ajaloost alates 20. 
sajandi algusest kuni 1990. aastateni, praeguse 
digitaalajastu alguseni. Need on joonistatud 
ruumid, milles on esikohal arhitektide isiku-
pära, aga ka ajastuomane kujutamisviis ning 
soov arhitektuur publikule lähemale tuua. 
Lisaks albumile koos jooniste täpsete kirjel-
duste ja taustalooga leiab raamatust ülevaate 
nii arhitektuurimuuseumi kui ka arhitektuuri-
jooniste ajaloost ning nende rollist tänapäeval. 
Mahuka väljaande eesmärk on tutvustada 
muuseumi kogu ning tõsta teadlikkust arhitek-
tuurijooniste väärtuslikkusest, tänades ühtlasi 
kõiki annetajaid, tänu kellele on raamatus lahti 
rulluv arhitektuuriajalugu visuaalselt palju 
rikkam.

Koostajad: Sandra Mälk, Mait Väljas,  
Anne Lass, Triin Ojari
Kujundaja: Kristo Kooskora
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Gonsiori telemaja
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Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis viib arhitektuurihuvili-
sed tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt ei pääse. Ekskursioone 
korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.

Giidituuri viivad läbi ERRi muuseumi juhataja Tiit Kimmel ja 
haldusdirektor Janar Vilde. Ekskursioon saab teoks koostöös 
Eesti Rahvusringhäälinguga (ERR).
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„Kui need seinad vaid oskaksid rääkida” on 
igati kohane väljend, mida kasutada telemaja 
kohta. Üle poole sajandi ühiskondliku ja  
kultuurielu keskmes olnud telemaja on näinud 
igasuguseid sündmusi, alates legendaarse-
test telesaadetest nagu Valdo Pandi „Täna 25 
aastat tagasi” ja Urmas Oti „Carte blanche” 
kuni telemaja kaitsmiseni 1991. aasta augus-
tis, rääkimata surematust „Aktuaalsest kaa-
merast”, mis esmakordselt läks eetrisse 1956. 
aastal.

1955. aastal tegevust alustanud Tallinna 
Televisioonistuudio (TTS) paiknes algselt 
vanas raadiomajas Kreutzwaldi tänaval, mille 
projekteerimist alustati 1939. aastal (arh 
Elmar Lohk), kuid mis valmis pärast sõda 
1952. aastal Venemaalt Eestisse tulnud arhi-
tekt Grigori Šumovski stalinistlike kaunistus-
tega projekti järgi. Saadete edastamiseks 
ehitati raadiomaja kõrvale 1955. aastal 192- 
meetri kõrgune telemast (demonteeriti 1984. 
aastal, kui juba oli olemas olümpiamängu-
deks ehitatud teletorn). Seda ümbritseva 
väikese pargi planeeringu koos detailidega 
(sepisrauast piirdeaed) tegi arhitekt Ilmar 
Laasi.

Spetsiaalselt televisiooni tegemiseks ja 
edastamiseks mõeldud hoone projekt valmis 
1957–1960 RPI Eesti Projektis (aastatel  
1955–1961 kandis nimesid RPI Estongiprog-
orstroi ja RPI Estonprojekt), autoriteks  
arhitektid Paula Koido, Irene Jakovleva  
ja Paul Madalik. 1956. aastal kõne all olnud 
tüüpprojekti nr. 410 alusel loodud stuudio-
kompleksi projekt lükati teleinimeste poolt 
tagasi kui sobimatu ja valmis individuaal-
projekt. Maja ise valmis 1965. aastal, mil ka 
asutus ise nime muutis – TTS-ist sai Eesti 
Televisioon. Projekteerimise ajal kandis hoone 
ametlikes dokumentides tänapäeval üsna 
kentsakana tunduvaid nimetusi: Tallinna Televi-
sioontsenter, televisiooni stuudiumi (!) hoone 
ja Tallinna Kaugnägemise Keskus.

Algse telemaja kogupind oli peaaegu 
6950 m2, kus asusid kolm suurt stuudiot 
(vastavalt 300 m2, 150 m2 ja 100 m2, kusjuu-
res kaks suuremat stuudiot kõrgusid 7-meet-
riselt läbi kahe korruse). Legendaarne tele-
maja kohvik oli suurte stuudiote kõrval vaid 

napp 60 m2. Gonsiori tn poolt (endine Lomo-
nossovi tn) 4-korruselise hoone tellisseinad 
on krohvitud tumehalliks ja akende vahel 
osaliselt kaetud Saaremaa dolomiidist plaati-
dega. Muidu range hoone kõige „edevamaks” 
detailiks on sissepääs koos otsatrepikoja 
klaasseinaga, mille lahendust korduvalt muu-
deti. Kui veel 1957/1958. aasta projektvarian-
tides leidub pääsla kaunistamisel stalinistliku 
arhitektuuri järelmõjuna veidi dekoori ja  
trepikoda kroonib madal viilkatus, siis 
1959/1960. aasta lõppvariandis on juba tunda 
pealetungiva modernismi vaimsust, mida 
nüüd aktsepteeris ka nõukogude ehitussüs-
teem – dekoor on kadunud ja viilkatusest on 
saanud lamekatus. Hoone ainsaks kaunistu-
seks on metallikunstnik Igor Balašovi abst-
raktne, kohrutatud metallist skulptuur „Tele-
silm”, mis valmis 1965. aastal Eesti Riikliku 
Kunstiinstituudi (ERKI) diplomitöö osana.

Hiljem on telemaja saanud kaks juurde-
ehitist, mille käigus on kompleks liikunud läbi 
kvartali edasi kuni Faehlmanni tänavani. Esi-
mene juurdeehitis (stuudiod, tehniline keskus 
ja töökojad) oli ettenähtud juba algses pro-
jektis, kuid valmis 1970. aastal. Täitsa Faehl-
manni tänava äärde kerkis 7-korruseline  
toimetusehoone ja rakenduskompleks (arh 
Agnes Vulp, RPI Eesti Projekt), mille projekt 
oli aastast 1976, kuid hoone valmis alles 1986. 
aastal. Nii ongi tänane telekompleks kujune-
nud läbi kolme aastakümne ja seetõttu üsna 
kirju iseloomuga. Samas on Eesti telemaastiku 
südames kohati veel säilinud eelnevate küm-
nendite hõngu ja ehituslikke detaile, mis  
paljudes teistes avalikes hoonetes on juba 
ammu labase euroremondi käigus kadunud.

Valmimisjärgne foto, 1965. EAM.

Sissepääsu ja otsatrepikoja vaade, 1959. 
Rahvusarhiiv.

Tekst: Mait Väljas, Eesti Arhitektuurimuuseumi  
teadur-kuraator


