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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, kalastus- ja 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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RAAMATUSOOVITUS

Sama raamat on olemas ka inglise keeles –
„Leisure Spaces. Holidays and Architecture
in 20th Century Estonia“.
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.
Hind muuseumi poes 20 €

Lisainfo: www.arhitektuurimuuseum.ee, tel 625 7000

Avatud Majad nr. 58
Eesti Rahvusraamatukogu
18.06.2021
Grupijuht Mait Väljas, arhitektuuriajaloolane
NB! Igale registreerunud osalejale nime alusel ühekordne
tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!

Ma olen alati ette kujutanud, et paradiis
on mingit liiki raamatukogu.
Jorge Luis Borges

Hoone välisilme ja seal domineerivad
paemüürid peaksid rõhutama peamist
arhitektuurset sõnumit: see maja on kindlus, kus raamatud on kindlas kohas.
Raine Karp

Põhiinfo
Arhitekt Raine Karp, sisearhitekt Sulev
Vahtra, Riiklik Projekteerimisinstituut
Eesti Projekt, projekt 1984, ehitus algas
1985, nurgakivi 1986, pidulik avamine
11. septembril 1993. Kandekonstruktsiooniks monteeritav raudbetoon, täiteseinad
tellistest, viimistluseks dolomiitplokid ja
-plaadid ning plekk-katus.
Tähtsus
Unikaalne suurobjekt nii Eesti kui ka
Euroopa 20. sajandi arhitektuuriajaloo
kontekstis. Tipparhitekt Raine Karbi kõige
kompleksemalt projekteeritud ja põhja
likumalt teostatud monumentaalteos.
Ehituskunstilise tähtsuse kõrval on tegu
eesti rahvuskultuuri monumendiga.
Kontekst
Plaan ehitada riiklikule raamatukogule
täiesti oma maja ulatub juba 1930. aastatesse. Erinevate ajaloo keerdkäikude järel
eraldati 1983. aastal krunt Tõnismäele,
kuhu varasemalt oli planeeritud uut Estonia
ooperiteatrit. Projekt telliti RPI Eesti
Projektist. Pärast erinevaid diskussioone
otsustati projekteerimine anda Raine
Karbile, kes oli võitnud varasema, tõsi,
alternatiivses asukohas paiknema pidanud
esindusraamatukogu arhitektuurikonkursi.

Arhitektuur:
mahud, funktsioonid,
viimistlus
Valminud hoone saab tinglikult jagada
viieks plokiks, mis täidavad eri funktsioone.
Tulenevalt krundi reljeefist ja suurtest
kõrgusevahedest (kuni 9 m), on hoone
osad erineva korruste arvuga. Üksikosi
ühendavad tervikuks terrassid, millede
kaudu pääseb hoone tagusesse parki
ja Toom-Kuninga ja Veetorni tänavale.
Ansambli keskel asub ligilähedaselt ruudu
kujulise plaaniga peakorpus (kaheksa
korrust), kus asuvad lugemissaalid, hoidlad
ja RR-i administratsioon. Peakorpuse
nurki markeerivad kandilised nurgatornid
ja seda katab massiivne püramiidkatus.
Tõnismäe tänava pool paiknevad peamahust
eralduv suur konverentsisaali plokk ning
selle taga kolmnurkse kujuga ühekorruseline toitlustusplokk. Piki Endla tänavat
asuvad kaks töö- ja abiruumide plokki.
Hoone peasissepääs Tõnismäe tänava
poolt asub maja kolmandal korrusel –
tulenevalt krundi reljeefist on hoone justkui istutatud mäe sisse, kusjuures kahel
alumisel korrusel paiknevad hoidlad ja
tehnoruumid, Endla tänava pool ka teenindussissepääs autodele. Peakorpuse
fuajeekorrusel asuvad garderoobid koos
tualettruumidega, kunstigalerii, pääs

suurde ja väikesse konverentsisaali ning
toitlustusplokki, harulduste ja arhiivkogu
saal, hoidlad. Otse peasissepääsu vastas
asub külastajate liftide eesruum, mida
raamib Enn Põldroosi seinapannoo
„Valguse ja varju piiril” (1992). Neljandal
korrusel asuvad hoidlad ja administratsiooni tööruumid. Esifassaadil rõhutavad
antud korrusel vasakut ja paremat nurka
tavaliste kontoriruumide püstakende
kõrval kaks suurt poolkaarakent, kus asuvad vastavalt nn kuppelsaal ja direktori
kabinet. Alates viiendast korrusest asuvad
peakorpuses erinevad lugemissaalid.
Hoone välisilmes domineerib suurejooneline mahtude jaotus, korrapära ja
range esteetika. Üldmuljes on määrav
rahvusliku paekivi kasutus (Tagavere
dolomiit), mis iseloomustab ka Karbi teisi

Tallinna suurehitisi (linnahall, tänaseks
lammutatud Sakala keskus ja ümberehi
tatud postimaja). Jõuline välisarhitektuur
jätkub interjööris ja kasutab samu elemente
ja motiive: paekivi siseseintel, rohked
kaaravad jm. Domineerib teatav rangus ja
sümmeetria. Interjööri ruumiline dominant
on peaaegu sakraalsena mõjuv, läbi viie
korruse ulatuv sümmeetrilise paraadtrepiga
peavestibüül, mis ühtlasi toimib kogu
kompleksi logistilise sõlmena – sealt on
võimalik pääseda hoone eri osadesse.
Olulist rolli RR-i projekti terviklahenduses
mängivad spetsiaalselt valminud kunstiteosed, millest osa on integreeritud hoone
arhitektuuri.
Tekst Mait Väljas, toimetas Carl-Dag Lige,
fotod Martin Siplane, küljendus Koit Randmäe.

