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NB! Igale registreerunud osalejale nime alusel ühekordne  
tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!
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Algselt 2015. aastal ilmunud arhitektuurimuuseumi püsi
näitust „ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri” saatvast 
trükisest on ilmunud teine, täiendatud trükk. Raama
tusse on nüüd kaasatud viimastel aastatel valminud 
olulisemad ehitised (Eesti Rahva Muuseum Tartus, 
Eesti Kunstiakadeemia Tallinnas, Arvo Pärdi keskus 
Laulasmaal jt) ja heidetakse pilk ka tulevikku (Rail 
Baltic projektid Tallinnasse ja Pärnusse jt). Osaliselt  
on täiendatud ja muudetud ka ajalooliste arhiivifotode 
valikut. Läbivalt kakskeelne (eesti, inglise) raamat sobib 
lugemiseks kõigile ruumi ja arhitektuuri huvilistele.

Koostajad: Mait Väljas, CarlDag Lige
Tekstid: Mait Väljas, CarlDag Lige, Sandra Mälk,  

Triin Ojari, Teele Jürivete
Kujundajad: Koit Randmäe, Brit Pavelson
Tõlkijad: Adam Cullen, Tuuli Köller, A&A Lingua
Eesti Arhitektuurimuuseum,  

täiendatud trükk 2018 (esmatrükk 2015)

–––
Hind muuseumi poes 12 €
Lisainfo: www.arhitektuurimuuseum.ee, tel 625 7000

RAAMATUSOOVITUS

ELAV RUUM:  
sajand Eesti arhitektuuri

Keila Kooli hoone. Foto: Arne Maasik



Harju KEKI tehnotalituste hoone
(Paldiski mnt 21, Keila)

Harju KEKi ajalugu ulatub 1956. aastasse, 
kui loodi Keila Kolhoosidevaheline Ehitus
nõukogu. Esimene hoone ehitati kohandatud 
tüüpelamu projekti järgi umbes praeguse 
KEKi peakorpuse kohale. 1960. aastal kerkis 
selle ette uus, senisest moodsam ja suurem 
kontorihoone, mis on säilinud tänaseni. 
1964 ühineti Harju KEKiga ja 1978 nimetati 
see ümber Harju Kolhoosiehituskoondiseks. 
Organisatsiooni tormiline kasv, mis tõi kaasa 
kümneid hektareid hõlmava erinevate osa
kondadega tootmispargi arengu piki Paldiski 
maanteed, tingis suurema ruumivajaduse  
ka administratsioonile ja 1975 alustati uue 
keskusehoone kavandamist. Lisaks haldus
hoonele pidid sinna tulema ka söökla ja 
KEKi töötajatele mõeldud kultuuri ja spordi
kompleks. EKE Projektis arhitektide Ain 
Padriku ja Rein Tominga koostatud projekti 
järgi alustati ehitusega 1981. Paraku langes 
see aega, kus NSV Liidus alustati suure
joonelist kokkuhoiupoliitikat, mis puudutas 
eelkõige administratiiv ja haldushooneid ja 
muutis keerukaks alustatud ehituse lõpule
viimise. Vahepeal aasta konserveerituna 
seisnud hoone valmis 1985. aastal ja nimetati 
aasta parimaks ehitiseks. 

Hoone arhitektuurse idee lähtepunkti võib 
näha Vene 1920. aastate konstruktivismis, 
kus äsja kättesaadavaks muutunud raud
betoonkonstruktsiooni ka dekoratiivses rollis 
kasutati. Tehnoloogia võiduna käsitletav 
meetod on au sees siingi. Hoone selgroo 
moodustab raudbetoonkarkass, millest on 
välisilmes saanud oluline kujunduselement. 
Konstruktivistlikku aspekti rõhutavad ka  
alumiiniumaknad ja dekoratiivne raudbetoon
detailidest võresein parkla ja maantee vahel, 
millel on väliruumi organiseeriv roll. Hoone 
tehnitsistlikku iseloomu rõhutab eriti hoone 
tagumise väljapääsu kohale jääv rõdu, kus 
betoonpostide ja metallpiirete kompositsioon 
iseseisva esteetilise väärtuse omandab. 

Hoone konstruktivistlik iseloom (sise
arhitektid Rein Laur) jätkub interjöörides. 
Keskne trepihall ulatub läbi kõikide korruste 
ja on raamistatud suurejoonelise trepimaas
tikuga, mille metallpiirded mõjusid nõukogude 
tegelikkuses uudse ja hoogsana. Koridoride 
ja vestibüülide juures järgiti voolava ruumi 
põhimõtteid, avabüroodena lahendatud 
tööruumid paiknesid ümber kesksete hallide, 
hoone keskele jäävaid ruume valgustavad 
valguskaevud jne. Siseruumide tehnitsistliku 
paatose kõige jõulisemaks väljenduseks sai 
koridorilagedes paiknevate ventilatsiooni
torude esile toomine olulise ruumikujundus
liku elemendina. 

1988. aastal valmis järkudena kavandatud 
suurejoonelise hoonekompleksi järgmine osa 
– söökla. Arhitekt ikka Ain Padrik ja sise
arhitekt Rein Laur. Siin on aga konstruktivismi 
asemel esil postmodernistlikult mängulisele 
fassaadikompositsioon. Hoolimata ettevõtte 
omanike püüetest leida koostöös linnaga 
hoonele uus funktsioon ei ole see tulemusi 
andnud ja autentsena säilinud hoone on 
peagi tühjaks jäämas.

Söökla külge pidi tulema ka multifunktsio
naalne konverentsikeskus ja sealt veel edasi 
spordi ja kultuurikeskus. Plaanid aga seiskas 
riigikorra muutumine ja alustatud kompleks 
jäi aastateks seisma. 1990. aastate keskel 
omandas poolelioleva hoone Keila linn ja 
sõlmis uue projekteerimislepingu arhitektuuri
bürooga Künnapu & Padrik. Projekt kaas
ajastati nii arhitektuurses kui tehnilise plaanis 
ja 2000. aastal ehitus jätkus. 2001. aasta 
mais avati tol hetkel riigi moodsaim ujula  
ja aasta lõpul spordihall. Hoone arhitektuur 
jätkab tehnokeskusest alguse saanud konst
ruktivistlikku arhitektuurikeelt, kuid seda 
juba uues võtmes.

Keila Kooli hoone 
(Ehitajate tee 1, Keila) 

Hoone avati 21. detsembril 2010 ehk kümme 
aastat tagasi. Hoone arhitekti Toivo Tammiku 
(kaasautor Mart Rõuk, AB Ansambel) sõnul 
mõtlesid nad eelkõige koolimaja olemuse 
peale: „Keila ei ole Helsingi ega Viimsi – 
siin elatakse küllaltki asjalikku ja isegi mõneti 
kasinat elu, liigset luksust taga ei aeta. Kooli
maja on koht, kus noor inimene saab süste
maatilises korras teateid selle kohta, mis 
teda elus edaspidi ees ootab. Kooli moodus
tavad eelkõige inimesed ja nende vahel 
kurseerivad ideed, mõtted ning suhted. 
Arvan, et selle arhitektuur peab soodustama 
turvalisi, selgeid ja ratsionaalseid suhteid 
inimeste vahel.“ 

Just selline see kool ka on – plussmärgi 
(või kreeka risti) kujulise põhipaani keskmes 

on ümmargune keskne aatrium, mis hoone 
erinevad tiivad orgaaniliseks tervikuks seob. 
Hoone kujundus nii eksterjööris kui inter
jööris on eesmärgipärane ja äärmiselt lihtne. 
Hoone põhjatiivas, kuhu algses projektis oli 
kavandatud spordisaal, paikneb 2011. aastal 
valminud muusikakool. Arhitektuuribüroos 
Studio 3 (Andres, Reet, Liisa ja Anu Põime) 
kavandatud hoone on hea näide, kus kasi
nast eelarvest hoolimata sai lõpplahendus 
funktsionaalne ja väljapeetud. Hoone silma
paistvaim osa on saal, mis pälvis 2011. aastal 
puitarhitektuuri konkursil vineeri kasutuse 
eripreemia. Koolimajaga sama katuse all  
on ka Harjumaa raamatukogu.

Harju KEKi  
tehnotalituste hoone 
koridor. Eesti  
Arhitektuurimuuseum


