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President Ilves kuulutab välja  noore arhitekti preemia
ARHITEKTUUR. Kaheksa arhitekti 
kandideerivad viiendat korda välja 
antavale noore arhitekti preemiale, 
mille võitja kuulutab homme, 
sõbrapäeval Kumus välja vabariigi 
president Toomas Hendrik Ilves.

Toomas Paaver
Linnalahendused OÜ

[1] Olen suure-
ma osa ener-
giast pühen-
danud avaliku 
sektori tööle ja ühis-
kondlikele asjadele. Sellevõr-
ra on mul teiste arhitektidega 
võrreldes vähem säravaid val-
misehitatud objekte. Juhul, kui 
mind selles kontekstis premee-
ritakse, annaks see kinnitust 
senise töö vajalikkusele ning 
loodetavasti rohkem tahtejõu-
du ühiskondlike asjadega edas-
pidigi aktiivselt töötada.
[2] Julgen öelda, et Eesti arhi-
tektid on tasemel ja arhitek-
tuurikultuur areneb heas suu-
nas. Paljuski on selle aluseks 
korralik arhitektuuriharidus, 
mida tuleb hoida ja arendada. 
Ehituskultuuri probleemsemat 
osa näeme aga tervikkeskkon-
na loomisel, mis väljendub näi-
teks süsteemitus valglinnastu-
mises, autokesksetes liiklusla-
hendustes, kahtlase kvalitee-
diga ehitistes, avaliku ruumi 
kadumises või muidu heitlikus 
ruumilises arengus.
See pole enamasti olnud ar-
hitekti teha ja probleemi ta-
ga võib näha erinevaid põhju-
seid – mõnikord on ametkon-
nad oskamatud või arendajad 
ahned, osa probleeme tuleb õi-
guskeskkonna vastuolulisusest, 
kuid vahel siiski ka arhitekti 
paindumatusest.
Olen samas üldiselt optimist-
lik, mõeldes, et oleme noor riik, 
mis alles õpib ning pole veel 
jõudnud hästi toimivaid süs-
teeme välja arendada ja samas 
oleme väikeriik, mis hea tah-
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te korral on võimeline kiires-
ti muutuma.
Kuna tunnetan, et võrreldes 
kümne aasta taguse ajaga on 
rahva ootused hea elukesk-
konna järele tunduvalt suure-
nenud, võiks ju loota, et ka po-
liitikute – nii riigi kui linnajuh-
tide – tahe panustada ehitata-
va keskkonna kvaliteeti peaks 
lähitulevikus kasvama. 
[3] Minu jaoks algab uuendus-
likkus alati mõtlemisest ning 
see võib seisneda ka vana asja 
taasavastamises.

[4] Eestis ma ei eristakski kui-
gipalju nooremate ja vanema-
te arhitektide väljakutseid. Kui 
läänes on niiöelda suurde ellu 
sissetrügimine noortele raskeks 
väljakutseks, siis meil on noor-
tel olnud üsna kerge leida oma 
võimalusi. Minu jaoks isiklikult 
algasid väljakutsed sellega, kui 
pärast ülikooli otsustasin esi-
mesed kolm aastat töötada ko-
halikus omavalitsuses.
Ise valisin peamiseks väljakut-
seks enese sisulise kehtestami-
se olukorras, kus üldühiskond-
lik suhtumine austas eelkõi-
ge formaalseid reegleid, pidas 
maaomanikku peaaegu pühaks 
ning kus linnaarhitekti roll oli 
üldsusele üsnagi mõistetamatu.
[5] Hoiduksin ühe ehitise välja-
toomisest. Olen üksikobjektide 
asemel tegelenud rohkem lin-
nade ja riigiruumiga. Hea näi-
tena tooksin välja Hollandi, kus 
on osatud ülitiheda rahvastiku-
ga elukeskkond arendada logis-
tilises mõttes silmapaistvalt la-
dusalt toimivaks süsteemiks, 
hoides sealjuures ka üksikob-
jektide esteetliselt head taset.
Tegelikult ma ei arva, et peak-
sime ideaale kaugelt maalt ot-
sima. Seepärast toon pildina 
välja hoopis ortofoto Tallin-
na vanalinnast, mis terviku-
na on suurepärane näide ruu-
mist, kus tihedalt kokkupaki-
tud struktuuris peitub võluv 
mitmekesisus.
Meil on uute asjade loomisel 
palju õppida oma riigi vana-
linnadest ja muudest vanadest 
linnaosadest, mis on elamiseks 
tunduvalt sobivamad, ühtlasi 
ka palju mitmekesisemad kui 
enamik uuemal ajal teadli-
kult planeeritud elukeskkon-
di. Võiksime rohkem näha ise-
kujuneva ruumi väärtusi, välti-
des seejuures ülemääraseid for-
maalseid reegleid, mis suuna-
vad uut ruumi pigem ükslui-
suse suunas.
[6] Mulle on eeskujuks kõik 
need inimesed, kes lisaks ta-
valisele tööle panustavad oma 
aega ühiskonna üldisesse aren-
gusse, leides võimalusi anda 
enda poolt midagi sellist, mi-
da neilt keegi ei oota, ei telli 
ega nõua.

KaTrin Koov
Kavakava OÜ

[1] Minu jaoks 
oleks see pree-
mia pigem na-
gu eripreemia, sest 
ma ei pea ennast silmapaist-
vaks loojanatuuriks, vaid pigem 
sildade ehitajaks ja väärtuste 
hoidjaks, kellel on olnud õnn 
töötada koos andekate ja pü-
hendunud inimestega. Üldiselt 
ajan oma asja ikka edasi, hea, 
kui see leiaks läbi preemia laie-
mat kandepinda.

Arhitektuur ei piirdu ainult 
hoonetega, vaid hõlmab ka 
hoonetevahelist ruumi – loo-
dan, et ükskord saame võtta ka 
tänavaruumi ja parke loomuli-
ku osana meie eluruumist, mis 
on omased ja mugavad, samas 
intrigeerivad ja inspireerivad.
Maastikuarhitektuur on Eesti 
oludes küll pigem luksuskaup, 
kuid seda enam tuleks vähe-
seid ressursse läbikaalutult ra-
kendada. Loodan, et sedasorti 
tellimusi jõuab rohkem arhitek-
tide töölauale (ehk teisipidi – 
neid ei redutseerita ehituse käi-
gus ära). Hoonete arhitektuur 
on kindlasti kõige silmatorka-

vam linnaruumi komponent, 
aga kuna linn ei koosne üksi-
kutest majadest, vaid tänava-
test, väljakutest, parkidest, siis 
see, kuidas on kujundatud ma-
jade vaheline ruum, loob kok-
kuvõttes linna iseloomu.
[2] Eestis pole pikalt või süga-
vuti kultiveeritud mingit üht 
tüüpi suhtumist või stilistikat 
– see on loonud põnevaid dis-
sonantse, ootamatuid kooslu-
si. Teisalt tähendab see muidu-
gi seda, et meil on raske väl-
ja tuua mingit «oma nägu» – 
see on alatises muutumises. Ja 
palju on ka liigseid ärritajaid ja 
lihtsalt ruumimüra. Sellele on 
kaasa aidanud meie katkestus-
te ajalugu, mis pole ka ruumil 
kunagi lasknud muutuda liig-
selt konformistlikuks.
[3] Innovaatilisus tähendab mi-
nu jaoks eeskätt vaba mõtle-
mist, tehnikad ja tehnoloogiad 
on abivahendid ideede teosta-
miseks. Seejuures ei istu mul-
le nihilistlik innovaatilisus, st 
uuendus uuenduse iseenda pä-
rast, vaid eetiline ja tasakaalu-
kalt edasiviiv mõtlemine.
[4] Praegu kooli lõpetav noor 
arhitekt on hoopis teistsugu-
ses olukorras kui 90ndate lõ-
pus. Praegu on ühiskond hoo-
pis stabiilsem ja selgepiirili-
sem, mis tähendab, et noortel 
on vaja kauem ennast kogu-
da ja tõestada. Mis on arhitek-
ti töö iseloomu arvestades üs-
na loogiline asjade kulg. Need, 

kes lõpuks hoo sisse saavad, on 
juba piisavalt tugevad ja iseseis-
vad. Praegu on muidugi noorte 
mure selles, et majanduse hoog 
on maha käinud, mis tähendab 
et arhitektide laudadele jõuab 
palju vähem uute hoonete tel-
limusi. Selle asemel tuleb üm-
ber orienteeruda ja tegeleda iga-
suguste re-teemadega: rekonst-
rueerimine, renoveerimine, re-
vitaliseerimine. Räägitakse ka 
nn vaese arhitektuuri tulekust, 
kus glamuurse staararhitektuu-
ri ajastu asendab madala eel-
arvega sotsiaalselt tundlik ar-
hitekuur.
Minule see suund täitsa istub, 
juhul, kui sellest ei kujune väl-
ja odavarhitektuuri massiliiku-
mine. Väike (ehitus)eelarve pa-
neb tihtipeale just innovaatili-
se mõtlemisaparaadi paremini 
tööle kui liigne küllus.
[5] Mind paeluvad lihtsad ja 
ehedad lahendused, kus on sees 
üks tugev mõte või siis hoopis 
väike kiiks. Äsja käis just Ees-
tis külas ja pidas väga sugestiiv-
se ja ühiskonnakriitilise loengu 
ammune sõber Sami Rintala, 
kelle üks geniaalsemaid objek-
te on koos Marco Casagrande 
ja norra tudengitega ehitatud 
ujuv saun – äärmuslikult liht-
sa vormiga ja väikese eelarvega 
tehtud objekt, mis on ideaalne 
näide puhta arhitektuuri, selle 
sees oleva funktsiooni ja ümb-
ritseva maastiku sümbioosist.
[6] Kui ajas natuke tagasi vaa-

data, siis ilmselt kõige suurem 
eeskuju ja sarnaste väärtus-
te kandja on minu jaoks Valve 
Pormeister, kelle maastiku- ja 
vormitunnetus on lihtsalt suu-
repärased ja kelle tööd mõjuvad 
siiani värskelt. Tänasest päe-
vast sobiks eeskujuks mu en-
da kolleegid Kavakava büroost. 
Väga tugevad isiksused, kellelt 
on pidevalt midagi õppida.

indreK Peil
HEAD Arhitektid 
OÜ

[1] Sellele tu-
leks mõelda 
preemia andmi-
se järel.
[2] Arhitektuur ja arhitektuu-
riharidus on Eestis elujõuline, 
üksikhoone tasandil on häid 
näiteid küll. Kahjuks on tekki-
nud puudus hoopis elementaar-
setest asjadest – näib, et hari-
liku hoonestatud linnatänava 
saavutamine on kehtiva poliiti-
ka raames pea võimatu ülesan-
ne. Arhitektid peaksid end väl-
jendama konkreetsemalt ja ole-
ma valmis vajadusel ise muut-
ma arhitektuuri algtingimusi. 
[3] Arhitekt on eelkõige mõtle-
ja, kelle mõte ulatub füüsilisse 
ruumi välja. Mõtlemine peab 
olema lihtsalt tulemuslik, seda 
ei peaks veel eraldi innovaatili-
seks nimetama. Uus põnev teh-
nika võib olla vahel osa prot-
sessist.

Arhitektuur võiks teadliku-
malt suhestuda tulevikuga, 
mitte taas-toota pooljuhuslik-
ke kombinatsioone varasemast, 
«darwini meetodil». Uuendus-
likkus on eeldusena sees. 
[4] Püstitada ise kriteeriu-
meid, kuid olla seejuures teis-
tele mõistetav. Enamasti see ei 
õnnestu. 
Mulle meeldivad arhitektuuris 
pealtnäha tagasihoidlikumad 
asjad, mille sisu avaneb pika-
ajaliselt. Aga see sisu peab seal 
tegelikult ka olema. Ja pealis-
pinda ei tohi kunagi alatäht-
sustada.
[5] Kui lühidalt, siis hea arhi-
tektuur, mis seab uusi kritee-
riumeid, loob uued seosed ning 
sellele kõigele on leitud inspi-
reeriv ja kokkuvõtlik vorm. 
See pole mingi ideaal, aga põ-
himõtete illustratsiooniks sobib 
«Kai», Siiri Vallneri ja Indrek 
Peili töö linna-insatallatsiooni-
de festivalil LIFT 11.
[6] Ma ei ole eeskujude järgija. 
Tähtis on asjades ise selguse-
le jõuda, leida mõttekaaslasi ja 
kaastöötajaid.

veroniKa 
valK
MTÜ Kultuurikatel

[ 1 ]  K u i 
ma ei ek-
si, siis saadetak- se 
laureaat Eestist võimalikult 
kaugele – õppereisile ümber 

maailma ... Paar aastat tagasi 
tegin tegelikult juba maakera-
le ühe jutiga poolteist tiiru pea-
le. See juhtus pool-kogemata, 
kuid erialased kontaktid are-
nesid kõvasti. Kohtasin mõt-
tekaaslasi, kellest mõned olen 
jõudumööda Eesti Kunstiaka-
deemia arhitektuuriteaduskon-
na avatud loengute sarjale esi-
nema kutsunud.
Alustatut jätkates tooksin uuelt 
reisilt ilmselt taas kaasa hul-
ga ideid loengusarja ja Eesti 
Kunstiakadeemia arhitektuu-
riteaduskonna rahvusvahelis-
te koostööprojektide arenda-
miseks. Täiendaksin olemas-
olevaid erialaseid sidemeid, et 
kriitilisi mõtlejaid ja stimulee-
rivaid loovpraktikuid Eestisse 
tulevikuski kohale meelitada, 
et samas Eestit nende maail-
makaardile üllatusliku ja inspi-
reeriva paigana joonistada.
[2] Vahel tundub, et Eestis nn 
tavakodanik või «enamus» (ke-
da keegi pole näinud) häbeneb 
mõnd ehitist, mis mujalt tulija-

le tundub köitev ... Värske pilk 
aitab ära tunda erilise, mis Ees-
tis ehe ja omane. Kuidas ühis-
konnas tervikuna osata targe-
mini ja osavamalt ära tunda ja 
hoida seda, mis muudab meie 
elukeskkonna unikaalseks ja 
eriliseks?
[3] Uuenduslikke, klaare ja si-
dusaid kontseptsioone – ter-
viklahendusi realiseerida, val-
mis ehitada pole üldse lihtne. 
See-eest sisutühjust uute teh-
noloogiate ja materjalidega var-
jata küllap oluliselt kergem, kui 
rahakott kannatab. Nii et väl-
jakutse on pigem nende ka-
he poole ühendamises – kui-
das luua kontseptuaalses mõt-
tes innovaatilist elukeskkonda 
nii, et see haarab ka uuendus-
likke ehitisviise ja -materjale.
[4] Väljakutseid on palju ja vä-
ga erinevaid – neist kõigist 
moodustub muster, mida ta-
jume reaalsusena. Aga üheks 
neist mustri kujunemist mää-
ravatest väljakutsetest võib ol-
la arusaam arengubioloogiaga 
seonduvatest ontogeneesi põ-
himõtetest ehk võime mõista 
ja oskus ette näha, kuidas üks 
või teine arhitektuurne idee ja 
tehniline teostus toimib konk-
reetse paiga, sealse sootsiumi 
kontekstis.
Arhitekt peaks suutma ehi-
tuslikke olukordi analüüsi-
da kui bio(tehno)loog, kus ar-
hitektuurne (geniaalne?) idee 
ehk «geen» on istutatud tea-
tud elukeskkonda, spetsiifilis-
tesse arengu- või kasvutingi-
mustesse.
[5] Miski, mida me kõik kan-
name endaga pidevalt kaasas, 
mis tingib meie bioloogilise va-
jaduse (hea) arhitektuuri ja lin-
naplaneerimise järele – raku-
ehitus.
[6] Mu vanaisa Guido Rajalo 
on kahe doktorikraadiga kee-
miainsener, kelle särav elujaa-
tav maailmavaade, teguderoh-
ke elu täis entusiasmi ja idea-
lismi, kelle teadmistejanu ja os-
kus omandatud teadmisi jaga-
da, kelle analüütiline mõtlemi-
ne, diplomaatiline taktitunne 
inimestega suhtlemisel ja veel 
triljon muud imelist isikuoma-
dust on olnud mulle seniste va-
likute tegemisel ja sihtide sead-
misel oluliseks toeks.

indreK näKK
AB Indrek Näkk OÜ

[1] Eks noo-
re arhitekti 
preemia saami-
ne tähendab ikka 
tunnustust ning sellega kaas-
nev laiem tähelepanu võimal-
dab siinsel arhitektuurimaasti-
kul rohkem kaasa rääkida.
[2] Arvan, et keskmine Eesti 
kodanik oskab veel liiga vähe 
arhitektuuri väärtustada, kuid 
tendents on paremuse poole. 
Eesti arhitektkond on teinud 
küll sel sajandil piisavalt suure 
sammu edasi ning siin on kind-
lasti ka oma teened nii Eesti 
Kunstiakadeemial kui ka Ees-
ti arhitektkonnal üldse kasvu-
lavaks tingimuste loomisel. 
[3] Innovatsioon on millegi uut 
moodi tegemine, uute ideede 
ellu rakendamine. See võib olla 
ka vanade materjalide uut moo-
di kasutus, kuid eelkõige väl-
jendub innovatsioon uutmoo-
di lähenemises, mõtlemise kva-
liteedi paranemises.
[4] Tänases Eestis on noorel ar-
hitektil väga lai valik erineva-

teks väljakutseteks, seda nii 
siin kohapeal kui rahvusvahe-
lisel areenil, nii projekteerimi-
ses, kas siis konkursse või tel-
limustöid tehes, kui ka ühis-
kondlikes organisatsioonides 
osaledes.
Kuna projekteerimisturg on 
jälle avanenud, on minu jaoks 
piisavalt põnevaid väljakutseid 
erinevate hoonete projekteeri-
mise näol ning uus ja huvitav 
on mulle kindlasti ka töö rah-
vusvahelises arhitektide orga-
nisatsioonis Euroopa Arhitek-
tide Nõukogus Brüsselis, kus 
olen järgnevad kaks aastat ju-
hatuse liige.
[5] Selle küsimuse puhul võiks 
kõigepealt arutleda ja filoso-
feerida, kas on olemas ideaal-
set ehk täiuslikku arhitektuu-
ri. Häid arhitektuurinäiteid on 
samas maailmas palju. Ühe 
konkreetse objektina võiks 
välja tuua 1929. aastal ehitatud 
Mies van der Rohe Saksamaa 
esinduspaviljoni Barcelonas. 
Hoone oli oma vormilt ja ma-
terjalikäitluselt oma ajast ees 
ning näitab meile suunda tä-
nase päevani.
[6] Mul on olnud õnn omada 
palju häid õpetajaid nii koolis 
kui ka koostööpartnerite ja kol-
leegide seas, kes on kindlasti ka 
eeskujuks olnud, kuid ühe ja ai-
nukese väljatoomine oleks teis-
te suhtes ebaõiglane.

Kadri 
KlemenTi ja 
aeT ader
Arhitektuuribüroo 
B210

[1] Tunnustus on 
alati tore. Samuti on tore olla 
nominendiks selliste kolleegi-
de kõrval. Auhinnareis võimal-
daks külastada juba tuttavaid 
kolleege välismaal ja luua uu-
si kontakte – siduda Eesti tihe-
dalt maailma arhitektuurivõr-
gustikku. Aga vaevalt, et ükski 
arhitekt preemiate nimel töö-
tab. Arhitektuur on tõsine töö. 
Preemiajärgsel hommikul tuleb 
jälle stuudios laua taha istuda.
[2] Eestis on väga mitmeke-
sine keskkond, mis on kvali-
teet omaette. Paljud välisküla-
lised peavad Tallinna palju põ-
nevamaks kohaks kui lähedal 
asuvaid stilistiliselt ühtsemaid 
pealinnu. Samas võib öelda, et 
kohalik üldsus oskab rohkem 
väärtustada üksikobjekte kui 
terviklikke keskkondi, näiteks 
head avalikku linnaruumi.
[3] Ootame avasüli tellijaid, 
kes paluvad olla innovaatili-
sed. Loomulikult on arhitek-
tuuri loomine väga suur ette-
võtmine ning seetõttu on tel-
lijal turvalisem eelistada mit-
meid kordi järele proovitud la-
hendusi. Kuid arhitektuur on 
ka arhitekti ja tellija koostöö – 
kui kliendil on südikust inno-
vaatiliseks mõtlemiseks, siis ar-
hitektil sellistest mõtetest juba 
puudu ei jää. Samuti ei pruu-
gi uudsus tähendada tavalisest 
kallimat toodet, innovaatiline 

võib olla ka näiteks ehitise loo-
mise protsess iseenesest.
[4] Meie tööviis on väga ho-
risontaalne ja me armastame 
põhjalikke sisulisi arutelusid. 
Väljakutse on jõuda ühisele 
nõule ja parimale lahendusele 
arhitekti ja tellija vahel nii, et 
see rikastaks ka tavaliste lin-
laste elu. Püüame lähtuda põ-
himõttest, et meie lahendused 
oleksid edasiviivad – paneksid 
inimesi avatult mõtlema kesk-
konnast nende ümber, sellest 
hoolima ja ka ise selle nimel te-
gutsema.
[5] Arhitektuuribüroo Snøhetta 
poolt projekteeritud Oslo oope-
rimaja, mis arvestab ühtmoodi 
hästi nii ümbritseva loodusli-
ku keskkonna kui linnaruumi-
ga: hoone suhtleb veega, mil-
le ääres ta asub, moodustades 
laia linliku sillutatud kalda-ala, 
lubades linlastel ka oma «tur-
jale» ronida. See ei ole täna-
val kõrguv tähtis maja, mille 
uksed õhtul lukku pannakse, 
vaid avalik linnaruum, kohtu-
mise ja ajaveetmise paik, mis 
peidab endas ka üht armasta-
tud funktsiooni – ooperiteatrit.
[6] Meie eeskujud on meie sõb-
rad. Ikka ja jälle ei suuda me 
ära imestada, kui motiveeritult 
ja agaralt inimesed oma tööd 
teevad. Tihtipeale on need ka 
näiteks kunstnikud, graafilised 
disainerid, kellega igapäevaselt 
koostööd teeme, aga arhitekti-
dest võib välja tuua Salto, Ka-
vakava ja teised ärksad noored 
nagu Kuu ja Kaos.

salTo aB
kogu kollektiiv

[1] Meie põh-
jus kandideeri-
misel on pigem 
see, et arhitektuur 
leiaks laiemat kõlapinda Ees-
tis. Me arvame, et sellist ette-
võtmist Heldur Meeritsa poolt 
tuleb igat pidi tunnustada ja ol-
la kaasatud.
[2] Eesti kontekstis saab harva 
rääkida kvaliteetsest elukesk-
kondadest, kuid juba tihemi-
ni kvaliteetsetest üksikobjek-
tidest. Eestis ei mõelda üldi-
selt arhitektuurist kui kultuu-
ri osast.
[3] On oluline, et pime tehno-
loogia ning projekteerimistark-
vara võimaluste kasutamine
ei domineeriks kriitilise mõtle-
mise üle. Meie jaoks seisneb in-
novaatilisus täpsemas suhestu-
mises keskkonna ja ruumi ka-
sutajaga.
[4] Iseenda areng ning iseen-
da arengu ja majanduse aren-
gu ühildamine.
[5] Kaasaegsetest objektidest 
võiks välja tuua Peter Zumt-
hori Bruder Klausi kabeli Sak-
samaal, kus hoone tekkeprint-
siip, äärmine lihtsus ja materja-
litunnetus on jahmatav.
See on hoone, mis on lihtsalt 
ise, mis ei representeeri mida-
gi, ta lihtsalt on.
[6] Ei ole ühtegi väga selget ees-
kuju, aga näiteks maastiku ja 
keskkonnaga suhestumise poo-
lest oleme alati imetlenud Val-
ve Pormeistri loomingut. Tege-
likult ei saagi meie puhul nii-
võrd rääkida eeskujudest, kui-
võrd erinevate eluvaldkondade 
inimestest, kelle mõtted meid 
huvitavad ja kellega sooviks 
koostööd teha.

kÜsiMuseD

1: Kui homme antakse noore arhi-
tekti preemia just sinule, siis mida 
see sinu jaoks tähendab, millised 
uksed avab ja miks?
2: Mida arvad arhitektuurikultuu-
rist ja -väärtustest ning suunda-
dest Eestis?
3: Kui arhitektid palutakse olla in-
novaatiline, kuivõrd see tähendab 
siis kaasaegseid materjale, 3D-
jooniseid ja muud tehnilist ja kui-
võrd innovatsiooni mõtlemises, 
tervikpildis?
4: Mis on noore arhitekti jaoks 
Eestis suurimaks erialaseks välja-
kutseks?
5: Kui tuua maailmast üks hea 
näide, mis on sinu arvates oma-
moodi arhitektuuri-ideaaliks, mis 
kehastab õigeid põhimõtteid, lä-
henemisi vms olulist, siis mis ob-
jekt see oleks ja miks?
6: Kes on sullle eeskujuks Eestis?

Kuna linn ei koosne 
üksikutest majadest, siis 

see, kuidas on kujundatud 
majade vaheline ruum, loob 

kokkuvõttes linna iseloomu.

Räägitakse vaese arhitektuuri 
tulekust, kus glamuuriajastu 
asendab madala eelarvega 
sotsiaalselt tundlik arhitekuur.

Näib, et hariliku 
hoonestatud 
linnatänava 
saavutamine on kehtiva 
poliitika raames pea 
võimatu ülesanne. 

Väljakutse on jõuda 
ühisele nõule ja 
parimale lahendusele 
arhitekti ja tellija vahel 
nii, et see rikastaks ka 
tavaliste linlaste elu.

Eeskujulikke arhitek-
tuurinäiteid ja inspi-
reerivat innovatsioo-
ni näeb üle maailma 
palju. Noore arhitekti 
preemiale kandidee-
rivate Eesti arhitekti-
de eeskujusid illust-
reerivad Snøhetta 
poolt projekteeritud 
Oslo ooperimaja (va-
sakult ülevalt päri-
päeva), Siiri Vallneri ja 
Indrek Peili töö «Kai» 
linna insatallatsiooni-
de festivalil LIFT 11, 
ortofoto Tallinna va-
nalinnast (mis Too-
mas Paaveri sõnul on 
tervikuna suurepära-
ne näide ruumist, kus 
tihedalt kokkupaki-
tud struktuuris pei-
tub võluv mitmekesi-
sus), Peter Zumthori 
Bruder Klausi kabel 
Saksamaal ning Sami 
Rintala ja Marco Ca-
sagrande ehitatud 
ujuv saun Norras. 
Fotod: erakogu, Margit 
argus, archdaily.coM

Oslo ooperimaja «Kai» linna installatsioonide festivalilt LIFT 11
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