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Grupijuht Urmo Mets, arhitekt
Lisainfo: Urmo Mets, urmo@kolmkoma.ee

Tekstid: Urmo Mets

Ekskursioon toimub Eesti Arhitektuurimuuseumi
ning Tartu linnafestivali UIT koostöös.
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(P)UIT-TARTU

Puit on oluline. Puit on vastuoluline.
Paljude tehismaterjalidega võrreldes on puit
kordades säästlikum. Säästlik maailm vajab
puitu. Ka Eesti ühiskond vajab puitu ja peab
elavat materjali endale kalliks. Kalliks pee
takse ka raskesti sõnastatavat metsa kultuuri
funktsiooni. Seekordne Avatud Majade
ekskursiooni utsitab mõtisklema puidu rolli
üle tänases ehituses – lähme tutvuma vana
puitlinna Tartu uue arhitektuuriga.
Arhitektide ja puidusektori eestveda
misel on viimastel aastatel puidust aina
ambitsioonikamalt ehitama asutud, ka mas
taapseid ühiskondlikke hooneid. Valminud
on Viimsi riigigümnaasium, kavandamist ja
ehitamist ootab pretsedenditult suurim
puitmaja – Keskkonnamaja ehk keskkonna
ministeeriumi, keskkonnaagentuuri ja
Eesti loodusmuuseumi ühishoone Tallinnas.
Eesti siseturu jaoks püstitatakse ehitatud
ruutmeetrite arvu järgi puitkonstruktsioonis
hooneid vaid vähesel määral, suurem on see
näitaja eramajade ehituses. Lõviosa Eestis
toodetud puitmajadest valmistatakse aga
ekspordiks.

Lemexi kontorihoone 1
arhitekt Eero Endjärv
foto Arhitekt 11
Puidusektori suurettevõtte esindushoone
peidab tagasihoidliku musta kesta taga
väljakutsuvaid puitehituse võtteid. Liimpuitja betoonkonstruktsioonide segakasutus
ning eriilmeliste viimistluste kasutamine
siseruumides teevad sellest hoonest
puidukasutuse tour-de-force katselabori.
Hoone pälvis Aasta Puitehitis 2015 konkursi
liimpuiduauhinna.
Hr. Mängula maja 2
arhitekt teadmata / rekonstrueerimisprojekt
Urmo Mets ja Allan Pilter
foto Tõnu Runnel /
visualiseering Mirko Traks
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Tähtvere 5 hoone pärineb tõenäoliselt
18. sajandi viimasest veerandist. Pika ja
kireva ajalooga kinnistu ja hoone on tuntud
eelkõige kultuuriajaloolistel põhjustel:
aastatel 1932–50 elas siin luuletaja ja
kirjastaja Karl-Eduard Sööt. Sööt oli aktiivne
avaliku elu tegelane, viljakamatel aegadel
kaastegev üheaegselt kuni paarikümne
seltsi või ühingu juures, muuhulgas näiteks
Vanemuise teatritrupis, kus ta esines näitleja
„Mängula” nime all. Külastame korteri
juurde kuuluvat puitpitsverandat, mis peidab
endas fotograafi ajutist suvegaleriid ning
kuhu on juba aastaid planeeritud eri korruste
pisikorteritest kokku punutud ja kuuri katu
sele välja ulatuvat being-john-malkovichlikku
ulmavat ruumilabürinti.
Eramu Emajõe veerel 3
arhitekt Merje Müürisepp
foto Elvo Jakobson
Emajõe vee tooni pronksikarva pruunide
laudseinte ja -katusega maja meenutab
meile keskaegset jõesõidukit lotja ning loob

silla ajalooga linna ja kaasaegse arhitektuuri
vahel.
Kiikame pereelamu aeda ja tuppa.
Maja sünnilugu tutvustab kohapeal arhitekt
Merje Müürisepp. Hoone pälvis Aasta
Puitehitis 2016 konkursi fassaadipreemia.
Garaaž-magala 4
arhitekt Tiit Sild
foto Tõnu Runnel
Mikromajaks kutsutakse ca 20 m2 ja kuni
viie meetri kõrgust hoonet, mille püstitamine
ei vaja ehitusluba. Selliseid, reeglina puit
konstruktsioonist maju valmistatakse
tehases ja tõstetakse kraanaga soovitud
asukohta. Lõviosa Eesti tehasemajadest
valmistatakse ekspordiks. Viimaste aastate
kiire hinnatõus siinsel kinnisvaraturul on
aga kaasa toonud minikorterite ja -majade
populaarsuse kasvu. Külastame endise
Tartu linnaarhitekti Tiit Silla püstitatud
mikromaja, mis on osa 14 boksiga Emajõe
lähistel asuvast garaažihoonest. Kokku on
selles garaažilinnakus 35 ühikut. Taolisi
anakronistlikke linnakuid leidub arvukalt
suuremate elamugruppide läheduses
paljudes Eesti linnades. Antud mikromaja
tutvustab garaažilinnaku omanikele aga ühte
võimalikku tulevikuvisiooni – kogukondlikult
arendatavat miniridamajade ansamblit.
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