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Avatud Majad nr. 42

Lisainfo info@arhitektuurimuuseum.ee, 625 7000

EKA uus maja
16.09.2018

Grupijuht arhitekt Koit Ojaliiv (KUU Arhitektid).
Ekskursioon saab teoks koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga.
NB! Kõigile registreerunud osalejatele nime alusel ühekordne
tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!.

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE
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Koostajad: Sandra Mälk, Mait Väljas,
Anne Lass, Triin Ojari
Kujundaja: Kristo Kooskora
Väljaandja: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2018
Raamat on eesti ja inglise keeles
Hind Arhitektuurimuuseumi raamatupoes 25 €
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Muuseumi südameks on tema kogud. Arhitektuurimuuseumi kollektsiooni üks väärtuslikemaid osi on arhitektuursed joonised: abstraktsed kavandid, detailideni viimistletud vaated
ja suurejoonelised linnaruumilised lahendused, mille autor on paberile pannud oma
käega. See on muusemi 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 kirjelduste ja taustalooga leiab raamatust ülevaate
nii arhitektuurimuuseumi kui ka arhitektuurijooniste ajaloost ning nende rollist tänapäeval.
Mahuka väljaande eesmärk on tutvustada
muuseumi kogu ning tõsta teadlikkust arhitektuurijooniste väärtuslikkusest, tänades ühtlasi
kõiki annetajaid, tänu kellele on raamatus lahti
rulluv arhitektuuriajalugu visuaalselt palju
rikkam.
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Joonistatud ruum. Töid Eesti
Arhitektuurimuuseumi kogust
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RAAMATUSOOVITUS

Äsja avati Eesti Kunstiakadeemia uus kodu
legendaarses tehasehoones Kalamaja serval.
Erinevatel aegadel nii Rauaniidi, Punase
Koidu kui ka SUVA suka- ja sokivabriku nime
kandnud tööstusansambel loodi uueks KUU
Arhitektide (Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan
Rohtla, filosoof Eik Hermann) kavandite alusel. Uude haridus- ja loomelinnakusse toodi
kokku EKA erinevad osakonnad, mis olid seni
laiali pillutatud üle linna. Eesti peamise kunstikõrgkooli jaoks algas sellega uus ajastu.
Milline aga on EKA uus maja ja selle arhitektuur? Kuidas põimuvad siin ajalugu ja tänapäev ning kuidas mõjutab EKA hoone ümbruskonna linnaruumi arengut laiemalt?
Rauaniit
Silmapaistva arhitektuuriga modernistliku
tehasehoone Põhja puiestee ja Kotzebue
tänava nurgal kavandas arhitekt Eugen Habermann trikootööstuse aktsiaseltsi „Rauaniit“
tarbeks 1926. aastal. Kolmnurksel krundil
paiknev hoone valmis 1929. aastal. Peamise
ehitusmaterjalina kasutati toona uuenduslikku
raudbetooni. Algsele kolmele põhikorrusele
lisati hiljem ka neljas. Hoone lääneküljele
ehitati nõukogude ajal täiendavaid mahte,
mis olid algse arhitektuuri suhtes siiski üsna
lugupidavad.
Kui arhitekt Toomas Paaver EKA sukavabrikusse kolimiseks arhitektuurivõistluse
lähteülesannet koostas, oli eesmärk peale
muinsuskaitsealuse Habermanni maja restaureerimise suhtuda ka sõjajärgsetesse hoonetesse võimalikult säästvalt. Mõlema juurde
ehituse kandvad konstruktsioonid ja osaliselt
välisseinadki jäeti uues majas alles. Eri ehitus
etappide kokkuõmblemisest ja paraja ruumisegaduse koondamisest tervikuks, mis vastab
ülikooli esindus- ja õppehoone vajadustele,
sai ka EKA uue hoone arhitektuurivõistluse
nurgakivi.
EKA uus maja
2014. aasta sügisel toimunud arhitektuurivõistluse võitis noortest arhitektidest (Joel
Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla) ning filosoof
Eik Hermannist koosnev meeskond. Kuu Arhitektide töö puhul hinnati maja õnnestunud

logistilist lahendust, uue peasissepääsu ning
trepihalli paigutamist kompleksi keskele (avaneb nii Põhja puiesteele kui ka Kotzebue
tänavale), samuti uue osa eristamist vanast.
Uus musta värvi vahetükk seob eri osad omavahel, sest hoonete korruste kõrgus erineb.
Kuna kooli eesmärk on hoida hoone vähemalt
osaliselt rahvale avatuna, on sissepääsutsooni
paigutatud söökla, suur kaldauditoorium,
puhkeala ja Habermanni maja tänavakorruse
sakiliste akende taha raamatukogu. Päevasel
ajal saab inimene Põhja puiesteelt otse Kotzebuesse põigata, mõnusa laienduse on saanud
majaesine kõnnitee.
Uus EKA on ruumiefektiivne: õppetege
vusega seotud ruumid on jaotatud eri tüüpi
seminariklassideks (kõik on ristkasutatavad)
ning üliõpilaste ühisstuudioteks, kus igaühel
oma laud ja kapp. Ilmselt hakkab hindamisi
ja muud toimuma ka koridorides ja trepi
kodades, isegi aulast on loobutud. Enamik
erialadest nõuab siiski palju spetsiifilist tehno
loogiat ja töökodasid ning teatud (väike-)
tööstuslik vaim pole majast kadunud.
Tehasehallide suured ruumid on muidugi
suuresti boksistatud, kuid seejuures on püüdlikult säilitatud betoonist kandekonstrukt
sioonide nähtavus ning Habermanni osas ka
koorunud värvikihtidest laiguline seinaviimistlus. Remondieelne visuaalne välimus on
samasugune ka selle majaosa ümmargustes
otsatrepikodades, kuhu sisearhitektuuri lahenduse autor Tarmo Piirmets on lisandusena ülevalt alla jooksma pannud üksnes toored
metallist keermetorud. Mõjus on Kotzebue
tänava poolse tiiva hoovikülg: väikesesse
sisehoovi avaneb ühtlase sammuga betoonist
karkass, universaalne raamistik, mille saab
täita vastavalt vajadusele kas terrassi või
klaasist ruumiboksiga.

Vaade Põhja pst poolt.

Valmimisjärgne foto, 1934.

Trepikoja lõige.

Tekst: Triin Ojari
Toimetanud: Carl-Dag Lige
Fotod: Tõnu Tunnel
Joonised: Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

Kolmanda ja neljanda korruse plaan.

