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Avatud Majad nr. 50
Juubeliringkäik „Uuenev Rotermanni kvartal”
25.09.2019

Foto: Marek Metslaid

Roseni 9/11
Foto: Tiit Veermäe

Tekstid: Epp Alatalu

Grupijuht Karin Paulus, arhitektuuriajaloolane
Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis viib arhitektuuri
huvilised tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt ei pääse.
Ekskursioone korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.
Igale osalejale sama piletiga ühekordne tasuta sissepääs
Rotermanni soolalattu!

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE
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Rotermanni kvartal ca 1923
Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum
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Avatud Majade sarja esimesest ringkäigust täitub 5 aastat, 25. septembril
2014 toimus ringkäik „Uuenev Rotermanni
kvartal”.
2019. aasta sügise esimene ringkäik
on järjekorras 50. ja teemaks taas „Uuenev
Rotermanni kvartal”, kus vaadatakse kuidas
viie aasta jooksul on Rotermanni kvartal
uuenenud.
Ringkäiku juhib arhitektuuriloolane
Karin Paulus, vaadatakse sisse erineva
tesse uutesse ja uuenenud hoonetesse,
tänava- ja katusekorrustele nii Ahtri,
Rotermanni, Stalkeri kui ka Roseni tänavas.
Uksed on lubanud avada nii lõõgastuskohad,
restoranid, büroo- ja korteriomanikud.
Avalikku tunnustust pälvinud moodsat arhi
tektuuri ja sisekujundust on lubanud tutvus
tama tulla ka autorid.
Viru väljakul ristusid juba 19. sajandil
Tartu, Narva ja Pärnu maantee, siin on ka
Tallinna ametlik keskpunkt. Rotermanni kvar
talis on ajalooväärtuslikke hooneid pea sama
tihedalt nagu Tallinna vanalinnas ja nii on
see kvartal Tallinna uuem vanalinn. Nii
ajalugu täis piirkonna arendamine Tallinna
südames kätkeb endas suurt vastutust, 2001.
aastal nimetas muinsuskaitse Rotermanni
kvartali miljööväärtuslikuks piirkonnaks,
kus peavad sõbralikult koos olema uue
kasutuse saanud vanad tööstusehitised ja
kvaliteetne nüüdisarhitektuur. Iga arhitekt,
insener, sisekujundaja ja ehitusettevõte
tunneb oma tööd tehes suurt vastutust.
Ringkäik algab Ahtri 2 asuva, selle piirkonna
suurejoonelisema paeehitise, Rotermanni
soolalao juurest. See Eesti Arhitektuuri
muuseumi koduks olev hoone valmis 1908.
aastal baltisaksa inseneri Ernst Boustedti
projekti järgi. Legendid räägivad, et Tallinna
linna jõukus läbi ajaloo on põhinenud
soola ostmisel ja edasi müümisel. 111-aastase
soolalao võlvitud keldris asus soolaladu,
imporditud soola töödeldi ülakorrusel.

Soolaladu rekonstrueeriti aastatel 1995–1996,
projekti autorid on arhitekt Ülo Peili ning
sisearhitekt Taso Mähari (mõlemad AB
Urbel & Peil).
Algselt ühekorruseline hoone jagati
vahelae ja galeriidega mitmeks korruseks
ja nii on muuseumi kasutada hulk erineva
iseloomuga näitusepindu. Suurimas saalis
on hetkel Tallinna Arhitektuuribiennaali
kuraatorinäitus „Ilu loeb”.
Rotermanni soolalao tänavakorrusel
on meie ehitatud ajaloo uurimisel oluliseks
abiks aina täienev Eesti linnu tutvustav
hoonete ja linnaosade maketikogu püsinäitu
sel „Elav ruum: sajand Eesti arhitektuuri”.
Keldrisaalis on just lastele sobiv hariduslik
püsiekspositsioon „Uuri ruumi!”.
Muuseumi jaoks on oluline mõista ja
uurida tänast elukeskkonda meie kiirelt
muutuvas ajas.
2020. aasta algab arhitektuurimuuseumis
uue näitusega „Ehitusimed betoonis. Insener
August Komendant”. XX sajandi ehitus
kultuuri suurkuju August Komendant oli rahvus
vaheline mees, tänu kelle tööle on Eestis
tänagi kasutuses sellised tuntud ehitised
nagu Kadrioru staadioni tribüün Tallinnas
ning veetorn, elevaator ja Roosi tänava
lennuangaarid Tartus. Sõjajärgsetest aasta
test on Komendandi töödest paljukiidetud
näiteid Saksamaal, Ameerika Ühendriikides,
Kanadas, Venetsueelas, Koreas, Hiinas jm.
Ehitusinsener Komendandi jaoks ei olnud
riigipiire justkui olemas, aeg on Eestis temaga
rohkem tuttavaks saada ja temalt õppida.

Aadressile Rotermanni 5, varasema kunsti
keskuse ruumidesse on värskelt kolinud
spordiklubi. Eelmisel aastal valminud
Rotermanni Golden Clubi projekti autor
on arhitekt Kairi Kirt-Ende (Sammas
arhitektuuribüroo).
Tallinlase linnakodu võib asuda ka 2017.
aasta lõpus valminud Rotermanni 18 kahe
osalises majas. Hanno Grossschmidt
ja Sander Treijar (HG Arhitektuur) on
projekteerinud siia modernse, õhulise ja
elegantse majadepaari – Punase ja Kuldse.
Seitsmekorruselistes majades on alumistel
korrustel äripinnad, ülemistel avara planeerin
guga korterid. Majad on Rotermanni
kvartali merepoolne piir.
Ajaloolise Rotermanni keskuse südames,
aadressil Rotermanni 14 on endise jõujaama
ruumides ajaloolise interjööriga veinirestoran
R14. Seal pakutavate roogade ja veinide
kiituseks on ajakirjanduses sõna võetud,
kuid nende maitsete esiletõusuks on loodud
erakordne keskkond. Kindlasti tuleb kiita
sisekujunduse eest Ville Lausmäed
(VL sisearhitektuur OÜ).
Rotermanni kvartali üks silmapaistvamaid
hooneid, Hobujaama tänava äärde jääv
viljaelevaator, valmis 1904. aastal. Roter
manni 2 asuva Elevaatorihoone uuendamise
arhitektid on Olga Batuhtina, Raivo
Kotov ja Andrus Kõresaar (KOKO
arhitektid).
Üle 100 meetri pika ja kitsa hoone piki
külgedes pole aknaid. 2016. aastal valminud
hoone esimesel korrusel paiknevad äripin
nad, neis ruumides on säilitatud laest rippu
vad kunagised viljakolud. Hoone keskosa
esimest korrust jaotab risti läbiv kangialune,
mis ühendab Hobujaama tänava Rotermanni
kvartali südamega. Akendeta korrustel
asuvad tantsustuudiod ja katusealuses osas

vintskappidega bürood, mis piiluvad kvartali
ja vanalinna poole. 2016. aastal tunnustas
Muinsuskaitseamet Rotermanni elevaatori
hoone restaureerimisprojekti hästi restau
reeritud mälestise eest.
Rotermanni kvartalis aadressil Roseni 9/11
asuva porgandpunaste hoonete arhitekt
on Martin Aunin. Hoone koosneb kahest
maapealsest mahust (7- ja 8-korruseline)
ja neid ühendavast keldrikorrusest. Roseni
tn 9 ja 9a tegutseb hotell ja asuvad korterid.
Roseni 11 on Alexela käsutuses.
Tänavuse Aasta Betoonehitise konkursil
pälvis Martin Aunin eriauhinna arhitektuuri
eest, teda tunnustati betooni innovaatilise
kasutamise ja eksponeerimise eest.
Alexela maja sisekujunduse autor on Kaire
Kemp-Tishler (Sisearhitektuuribüroo
ArtAku).
Varasematest Avatud Majade ringkäikudest
loe siit: https://arhitektuurimuuseum.ee/
ekskursioonid/avatud-majad/

