
Raamatusoovitus

Joonistatud ruum. Töid Eesti  
Arhitektuurimuuseumi kogust 

Muuseumi südameks on tema kogud. Arhitektuuri-

muuseumi kollektsiooni üks väärtuslikemaid osi  

on arhitektuursed joonised: abstraktsed kavandid, 

detailideni viimistletud vaated ja suurejoonelised 

linnaruumilised lahendused, mille autor on pabe-

rile pannud oma käega. See on muusemi n-ö kulla-

fond, millest mitmed tööd on vaataja ees esma-

kordselt, teised aga leidnud juba laia tunnustust 

oma kunstilise väljendusrikkuse poolest. Raama-

tus 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 arhi-

tektuur 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.

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

Avatud Majad nr. 47
 
Raadiomajad

10.05.2019 
 
Giidituuri viivad läbi ERRi muuseumi juhataja Tiit Kimmel ja 
haldusdirektor Janar Vilde. Ekskursioon saab teoks koostöös 
Eesti Rahvusringhäälinguga (ERR).

NB! Kõigile registreerunud osalejatele nime alusel  
ühekordne tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!
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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 €



Vana raadiomaja  
(praegu ERRi uudistemaja)

Arhitektid: Elmar Lohk, Georgi Šumovski. 

Projekt 1939 / 1950. Ehitus 1938–1940 / 1944–1952.

Vana raadiomaja on tüüpiline näide sõja tõttu 
pooleli jäänud ehitiste lõpetamisest uues ideo-
loogilises keskkonnas. 1934. aastal moodus-
tatud Riigi Ringhäälingule alustati oma maja 
ehitamist 1939. aastal. Arhitekt Elmar Lohu 
funktsionalistliku hoone fassaad avanes üle 
toonase Faehlmanni tänava (see lõik suleti 
hiljem uue raadiomaja ehi tuse tõttu) otse 
rajatavasse Politseiaia parki. Sõja puhkedes 
oli valmis vaid hoone karp. Sõja lõppedes 
täiendas Venemaalt tulnud arhitekt Grigori 
[tegelik eesnimi oli Georgi] Šumovski hoonet 
ideoloogiliselt sobiva dekooriga.

Nii raadiomaja Kreutzwaldi tänava kui  
ka Politseipargi poolne fassaad sai sobivalt 
pseudoklassitsistliku ilme, eriti rikkalikult  
oli dekoreeritud interjöör. Kui raadiomaja 
kolm peamist fassaadi kujundati ümber stali-
nistlikus vaimus, siis hoovifassaadi kui ava-
likkuse eest varju jääva osaga ei hakatud 
vaeva nägema ja nii avaneb hoovis sõjaeelse 
paefunktsionalismi vaimus massiivne müüritis.

Raadiomajas paiknesid stuudiod ja  
raadioteater. Juba 1955. aastal alustas siin 
tööd ka Eesti Televisioon, kuni 1965. aastal 
valmis kõrvalkvartalis spetsiaalselt teletege-
miseks kavandatud telemaja. Et Eesti Raadio 
administratiivne aparaat ja ajakirjanike hulk 
pidevalt kasvas, siis tekkis peatselt vajadus 
täiendava pinna järele. 1965. aastal eraldati 
uue hoone tarbeks haljasala raadiomaja  
ja Gonsiori tänava vahel. Projekt valmis insti-
tuudis Eesti Projekt, autoriteks Jüri Jaama 
(eelprojekt) ja Ado Eigi, maja valmis 1972.

Tekst: Leele Välja. 1952: vana raadiomaja. –  

100 ehitist – sada aastat. Eesti lugu ehitistes 

1918–2017. Näitus Eesti Arhitektuuri muuseumis, 

19.10.–02.12.2018. Kuraator ja koostaja Leele 

Välja. Tallinn: In Nomine, 2018, lk 80.

Uus raadiomaja

Arhitektid: Ado Eigi, Jüri Jaama (eelprojekt). 

Sisearhitektid: Aate-Heli Õun, Väino Tamm.  

Projekt 1965–1968, valmis 1972.

Kuidas üldse sattusid raadiomaja projek
teerijate hulka? Sa ju esimeses autorkonnas 
ei olnud.

Algselt oli seal Jüri Jaama ja kaasa  
mõtles ka [Peep] Jänes, eriti just mahtude 
osas. Aga Jaama kas läks või suunati Pär-
nusse peaarhitektiks. Ja siis polnud autorit. 
Mina olin värskelt lõpetanud, ju siis arvati, 
et ma saan hakkama. Seda osa, mis tundus, 
et ei saa realiseerida või ei sobi, sai päris 
tugevasti muudetud.

Millest joondusid? Raadiomaja tundus,  
ja tundub ka praegu väga moodsa majana. 
See on isegi muinsuskaitse all.

Jah, see on tore! Kust ma sain neid 
ideid? Mõnevõrra suunas ideid kohalik toot-
misbaas. Oli teadmine, et [fassaadi jaoks] 
alumiiniumribasid ei ole võimalik hankida, 
aga betoon kui kohalik materjal on olemas.

Kas see on esimene taolise ribilise  
fassaadiga maja?

Ma ei tea, kas paralleelselt või mõne-
võrra varem või hiljem tegi Voldemar Herkel 
Kadrioru kohvikule sellise fassaadi. Seal  
on proportsioonid hoopis teised, hoopis 
võimsamad, aga lühikesed. Betoonist pilast-
rid, võiks ütelda (Hoone on tänaseks lammu-
tatud. – K.P.) Kumb nendest oli esimene  
on raske öelda, aga minu peas oli ta esimene.

Aga kas Nõukogude Liidus mujal tehti 
midagi sarnast?

Ei mäleta küll, tehti alumiiniumiga üksi-
kuid kergfassaadiga hooneid. Ei olnud mul 
otsest eeskuju.

Eeskujuks on pigem Ameerika Ühend
riikide korporatiivne arhitektuur?

Kui rääkida laadist, siis võib nii öelda küll.
Mitte siis Põhjamaad?
Ei, mitte Põhjamaad, seal ei ole selliseid 

maju, võis leida üksikuid näiteid Venemaalt, 

aga see oli läbikäidud tee Ameerikas.
Raadiomajal on selline põnev jaotus, üks 

osa on kõrghoone, teine madal tummseintega 
maht. Äkki räägiksid veidi taustast.

Mahulised osad olid paika pandud  
eelnevate autorite poolt, et oli kõrgem osa 
ja saal. Saaliga oli eelnevalt ette nähtud,  
et otsad olid klaasist, ta oli nagu tikutoos.  
Mina mõtlesin, et otsad peaksid olema  
kinnised ja valgus peaks tulema ülalt. Nii  
et see muudatus sai sisse viidud.

See on ju küllalt uuenduslik lahendus.
Jah! Küllap oli mujal väiksemas mahus 

mõningaid ülavalgusega lahendusi, aga  
sellises ulatuses vast mitte.

Seal tegelesid ka sisekujundusega. Oli 
see tollel ajal levinud praktika, et arhitekt tegi 
siselahenduse?

Tol ajal tehti seda vist rohkem. Mina  
olin veendund, tol ajal (praegu enam mitte), 
et arhitekt peabki tegema kõik, et sise-
kujundaja on väljamõeldud abiline.  

Tänapäeval on ta ikka omaette professioon 
ja nii väita ei saa.

Kas kõrghoone oli õigustatud valik?
Raske öelda, ega ta nüüd ei sega.
Aga programmiliselt, sisuliselt polnud  

ju vajadust nii suure maja järele?
Seda ei olnud jah. Pigem taheti jõulise-

malt aktsenti. Ta on küllalt kitsas, mõnevõrra 
isegi liiga kitsas, aga ühest küljest vist ka 
tellija soov, kes tahtis kõrghoonet. Kuna see 
oli niivõrd tähtis riiklik tellimus, siis see luges.

Tekst: Karin Paulus. Viimane intervjuu Ado Eigiga 

– aeg tagasi vaadata [toimunud 18.04.2007]. 

– Karin Paulus. Ado Eigi. Tallinn: Solnessi Arhitek-

tuurikirjastus, 2013, lk 18–19.

Riigi Ringhäälingu Raadiohoone algne projekt. Arhitekt Elmar Lohk, 1939.

Avaldatud ajakirja Varamu arhitektuurilisas, 2/1939.


