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Grupijuhid Tommi Välja ja Gerda Haugas, MTÜ Lasnaidee

NB! Igale registreerunud osalejale nime alusel ühekordne 
tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!
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VATUD
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EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

RAAMATUSOOVITUS

„Segadus Urbicande’is“  
(„La Fiévre d’Urbicande“)

Graafilises romaanis kujutatud Urbicande’i linna raputab seleta
matu nähtus: väljakaevamistel avastatakse salapärane konstrukt
sioon, mis tuuakse urbatekt Eugen Robicku lauale. Tundmatust  
ja hävimatust materjalist kuubik hakkab kasvama ja moodustab 
sõrestiku, mis tungib isegi tahketesse aine tesse. Linnaelanikud,  
kes on harjunud totalitaarsele režiimile omase korra ja rangusega, 
avastavad end ühtäkki keset suurt segadust ning reaktsioonid 
toimuvale kõiguvad religioosse eufooria, teadusliku skeptitsismi  
ja sõjalise vägivalla vahel.

Modernistlik Urbicande asub küll väljamõeldud maailmas,  
aga selle ideed pärinevad 20. sajandi linnaehituslikest visiooni
dest. Tegu on omamoodi paralleelmaailmaga, mis võinuks olla 
olemas, kui retrofuturistlikud plaanid viiduks tervikuna ellu. Selles 
teoses on sünteesitud Itaalia noore arhitekti Antonio Sant’Elia 
futuristlikke linnaplaneerimisideid totalitaarsete režiimide arhitek
tuuriga. Tulemuseks on teatraalne, kõrgustesse püüdlev ja jõulise 
sõnumiga monumentaalne arhitektuur. Selle metropoli ruumi 
kasutajal tuleb alluda range planeeringu loogikale ja ta on võimetu 
oma elukeskkonda muutma.

Kunstnik: François Schuiten 
Kirjanik: Benoît Peeters 
Küljendaja: Koit Randmäe 
Tõlge prantsuse keelest: Anu Lutsepp 
Keeletoimetus: Kaja Randam 
Eestikeelse raamatu väljaandja: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2020 
Prantsuskeelne originaal: Casterman, 2009

Hind arhitektuurimuuseumi raamatupoes 14 €

Lisainfo: 
Eesti Arhitektuurimuuseum 
www.arhitektuurimuuseum.ee  
tel 625 7000



Uudistame Lasnamäed, Tallinna kõrgel  
paekaldal asuvat kõrgete majadega linna
osa. Peaaegu et omaette linna, mis pakub 
merevaateid ja huvitavaid kohtumisi.  
Lasnamäe asub Lasnamäe kõrgendikul ning 
on Tallinna suurim linnaosa laiudes 27,5 km². 
Siin elab üle 112 000 tallinlase.

Ringkäik viib meid mööda Loopealse  
ja Laagna asumit. Astume sisse Jumalaema 
Kiirestikuulja ikooni kirikusse, tuntud ka kui 
lihtsalt Lasnamäe kirik. Uudistame ainu
laadset tuvilat. Külastame õitsevat Laagna 
kogukonnaaeda ja silmitseme tornmaja  
katuse kõrgusest, kust avaneb imeline vaade 
linnale ja merele. 

Ringkäiku korraldab koostöös Eesti  
Arhitektuurimuuseumiga MTÜ Lasnaidee, 
mis on 2014. aastal asutatud kodaniku
ühendus, mille eesmärk on kohalike elanike 
kaasamisega ja kodanikualgatusega oma 
kodukohta, Lasnamäe linnaosa ja selle  
elukeskkonda paremaks muuta.

Tallinna Jumalaema  
Kiirestikuulja ikooni kirik

2002. aastal ehitati õigeusu kirik, mille  
rajamisel saadi õnnistus Tallinna ja kogu 
Eesti metropoliidilt Korneliuselt. Kiriku  
projekti koostas arhitektuurikonkursi võitnud 
arhitektuuribüroo ZProjekt OÜ koos arhi
tektide Oleg Žemtšugovi, Nikolai Djatko  
ja Jevgeni Kolomenkiniga.

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja ikooni 
kiriku tähtsaim pühadus on Jumalaema  
“Kiirestikuulja” imettegev ikoon. See asus 
varem Kuremäe Jumalaema Uinumise Nunna
kloostri Tallinna abikirikus (praeguse lille
pood „Kannike“ asukohas), mis 1959. aastal 
suleti ja lammutati. Ikooni hoidjaks oli kõik 
need aastad metropoliit Kornelius. Kiriku 
ehitus lõppes ja kirik pühitseti juunis 2013 
Moskva ja kogu Venemaa pühima patriarhi 
Kirilluse poolt.

Arhitektuurilt on kirik ühekupliline  

bütsantsi stiilis pühakoda, mille valmimiseks 
on kasutatud kohalikke ning Lasnamäe pae
kaldale sobituvaid materjale. Põhikonstrukt
sioonid on raudbetoonist. Kirikukompleksi 
täiendab patriarh Aleksius II väljak koos 
kellatorniga.

Tuvila

Veel enne seda, kui Tondiraba piirkonda 
ehitati jäähall ja heakorrastati park, asus 
Varraku tänava ääres tuvila. Juba mitu aastat 
hoolitseb sealsete suleliste eest Vladimir 
Solovjev. Tuvilas elavad väga erinevad tuvid 
alustades kirjatuvist lõpetades usbekituviga, 
kokku ligikaudu sada lindu.

Tuvide eest aitab Vladimiril hoolitseda 
Pakistanist pärit Omar, kes üks kord bussiga 
mööda sõites tuvilat märkas. Peale tutvust 
Vladimiriga tõi ta tuvilasse neli oma tuvi, 
keda enne seda pidas rõdul. Sellest ajast 
käib Omar regulaarselt tuvilas, et linde sööta, 
lennutada ja neid jälgida. Päevas kulub  
tuvide toitmisele ligi 5 kg teri.

Laagna aed 

2018. aasta kevadel loodi Laagna asumis 
Võru 11 hoovis koostöös piirkondlike haridus 
ja kultuuriasutuste ning kohalike elanikega 
kogukondlik aed, esimene omalaadne nii 
Lasnamäel kui ka kogu Tallinnas. Laagna 
kogukonnaaia algatusele andis tõuke 9.  
septembril 2017 toimunud edukas töötuba, 
mil lasnamäelaste ühisjõul valmis esimene 
ühispeenar.

Laagna aed on kõigile avatud tegutsemis 
ja suhtlemiskoht, kus koostöös kasvatatakse 
keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, 
arendatakse kogukondlikkust ja heanaaber
likkust, haritakse ennast aktiivse ja arendava 
tegevuse kaudu ning muudetakse Lasnamäe 
mitmekesisemaks ja meeldivamaks.

Tekst Polina Ljaseva, toimetanud CarlDag Lige

Kadrioru staadioni uus tribüün peale valmimist. Foto Eesti Ajaloomuuseum

Foto Arne Maasik
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