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Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum

Avatud Majad nr. 56

Lisainfo: www.arhitektuurimuuseum.ee, tel 625 7000

Ida-Harjumaa ja Lääne-Virumaa suvitusarhitektuur
03.10.2020
Grupijuhid Epp Lankots, Triin Ojari
NB!

Igale registreerunud osalejale nime alusel ühekordne
tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!
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Hind muuseumi poes 20 €
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Koostajad Epp Lankots ja Triin Ojari
Kujundaja Laura Pappa
Väljaandja Eesti Arhitektuurimuuseum
Maht 191 lk.
Väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital,
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Rahvuskultuuri fond
ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing.
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Sama raamat on olemas ka inglise keeles –
„Leisure Spaces. Holidays and Architecture
in 20th Century Estonia“.
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Raamat „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis
20. sajandil“ valmis käsikäes Eesti Arhitektuurimuuseumis alates 14. augustist 2020 avatud
samanimelise näitusega. Raamat annab esmakordselt ülevaate rikkalikust Eesti puhke- ja
suvilaarhitektuuri pärandist, keskendudes neile
massiliselt levinud hoonetüüpi dele, mis muutsid
puhkamise nõukogude ajal paljudele inimestele
kättesaadavaks: asutuste puhkebaasid, kalastusja jahibaasid, laagrid ning loomulikult individuaalsuvilad. Raamatu juhatab sisse Mart Kalmu artikkel
sõdadevahelise Eesti puhkearhitektuurist,
Epp Lankots avab asutuse puhkebaaside erinevaid vorme ning Triin Ojari keskendub isiklike
suvilate arhitektuurile ning parematele näidetele.
Raamatu lõpetab Tiina Tammeti artikkel puhkemaastikest ja aiakujundusest. Tervikuna antakse
ülevaade puhkamise tähendusest hilisnõukogude
ühiskonnas – kuidas piirid avaliku ja isikliku
ruumi, reeglitest kinnipidamise ja vaba enesemääratluse, kasinuse ja materiaalse heaolu vahel
tihedalt põimusid.
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Endine Tallinna Näidislinnuvabrikule
kuulunud Iru saun (arhitekt ei ole teada)
Pirita jõekäärus on hea näide omaaegsest
asutuse saunast. Peamiselt külaliste võõrus
tamiseks, aga ka oma töötajatele tähtpäevade
tähistamiseks ehitatud asutuse saunad levisid
Eestis 1960. aastate keskpaigast alates.
Neid ehitati nii tüüpprojektide järgi kui ka
sageli eriprojektide alusel asutuste oma
laadseteks esindushooneteks. Iru saun on
valminud 1970. aastate alguses ja nagu juhtus
nii mõnegi puhkebaasi või saunahoonega,
põles see 1970. aastatel maha, ent taastati
kiiresti algse projekti alusel.
Ülgase aianduslinnak on Maardu ja
Tallinna ettevõtete töölistele eraldatud aia
maade ala köögivilja kasvatamiseks, kus
aiamaju polnud algselt ette nähtud. Kogu
ehitustegevus on olnud kontrollimatu ning
isetekkeline, seetõttu kutsutakse kirju välja
nägemisega piirkonda nii Šanghaiks kui
ka Pilpakülaks. Selliste aialappide buum tuli
1982. välja kuulutatud üleliidulise toitlustus
programmi tuules, kus igal kollektiivil soovitati
tungivalt ise endale toidukraam kasvatada.
1980. esimesel poolel eraldatigi Kallase
ja Ülgase küla aladel, endise fosforiiditehase
territooriumil umbes 1150 krunti nii kohalike
kui ka Tallinna ettevõtete töölistele ajutiseks
kasutamiseks köögiviljamaadena – lepingu
järgi kümneks aastaks.
Tööstusprojekti puhkebaas Salmistus 1
(arhitekt Kalju Valdre, valminud 1969) on
stiilsemaid 1960. aastate minimalistlikus laadis
ehitatud puhkeehitisi Eestis. Peahoone katusest
ja terrassist moodustuva kahe valge horison
taalse plaadi vahele asetatud, klaasitud
seintega hoonemaht moodustab läbi hoone
paistva merevaatega maalilise komposit
siooni. Krundi merepoolsele nõlvale on
astmeliselt asetatud kaks kahekohaliste tuba
dega magamiskorpust, mere ääres on
välibasseiniga saun.

1981. aastal valminud Tallinna Autoremondi
Katsetehase spordi- ja puhkebaas
Loksal 2 (arhitekt Andres Alver, sisearhitekt
Urmas Alling, projekt 1979) on efektse ja
detailirohke arhitektuuriga hoone, kus
kesksest saalikorpusest kiirtena hargnevad
tiivad ehk magamiskorpused. Ruumikogemust
täiendavad tihedaruudulised struktuurid nii
rikkaliku jaotusega akendes, väravaehitise
puitsõrestikus ning sauna interjööris ja
mööblis.
Võsu 3 on tänaseni ühe paremini säilinud
nõukogudeaegse puhkearhitektuuriga asum,
kuhu rajati alates 1960. aastate lõpust rohkelt
nii individuaalsuvilaid kui ka asutuste
puhkebaase. Planeeringuliselt kõige mitme
kesisem on Eesti Projektis kavandatud Võsu
lääneosa nn suur suvilate rajoon (arhitekt
Elva Kilps, 1970) üle 200 suvemajaga.
Planeering nägi ette igale kooperatiivile
tüüpmaja, mis eristus katusekujult: lai karniis,
madal viil või telk, rajati ka metsajärved. Teine
silmapaistvam ansambel on 28 majaga Metsa
suvilakooperatiiv Kalda tänaval (planeering
ja hoonestus Otto Metsis, 1970), kus suvitas
Rakvere rajooni nomenklatuursem seltskond.
Piibelehe suvilakooperatiiv teisel pool Võsu
jõge on arhitektuurselt eriilmelisem ja siia
kolisid paljud pered jõe teisele kaldale rajatud
puhkebaaside eest ära, kuna nende sealsed
suvilad lihtsalt lammutati.
Paljudel Eesti NSV ettevõtetel ja organisat
sioonides oli aktiivsed jahisektsioonid ning
nende tegevuse toetamiseks rajasid asutused
ka jahibaase. Võrreldes kalastusbaaside
lihtsate puitmajakeste ja askeetlike tingi
mustega olid jahibaasid arhitektuuriliselt
esinduslikumad. Neis oli reeglina jahisaal
kaminaga ning loomulikult ka saun. Endise
tsemenditehase Punane Kunda
jahibaasi 4 Lammasmäel projekteeris viimase
kursuse arhitektuuritudengina 1969. aastal
Maarja Nummert. Maakiviterrassile tõstetud
poolpalkidest ja rookatusega A-raamiga
telkmaja on stiilne tõlgendus ajastu ikoonist,
Rannamõisas asunud kohvik Merepiigast.
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Foto: erakogu
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Foto: Toomas Tuul

Foto: Rahvusarhiivi filmiarhiiv

