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Hea lugeja! 

Nõukogude Eesti ehituskunst on rabav, mitmekesine ning tummine. Viie kümnendi jooksul püstitati väga palju 

eritüübilisi hooneid, sest tänu industrialiseerimisele hakati aina kiiremini ja odavamalt ehitama. Lisaks oli nälg 

uute hoonete järele suur – Eesti rahvastik kasvas selle perioodi vältel enam kui poole miljoni võrra.

Valisin raamatusse mõned imeilusad hõrgud arhitektuuriteosed, ajastule iseloomulikud kurioosumid, paljude 

inimeste koduks olnud tüüpmajad ja -kodupoed, sümbolehitised ja väikesed väärt projektid. 

Mõned esile tõstetud ehitistest on tänaseks kadunud või tundmatuseni ümber ehitatud, ent see ei muuda 

neid kuidagi vähem kõnekaks. Ka raamatu kirjutamise ajal tegeldi mitmete vaatluse all olevate kortermajade 

soojustamisega, mis küll ei rõõmusta algupära hindavaid arhitektuuriajaloolasi, kuid on meie talvise pakase 

tõttu täiesti mõistetav tegevus. 

Avatud on nõukogude aja stilistilist paletti stalinistlikust toretsemisest modernismi kasinusse ning sealt 

läbi skulpturaalsete mängude postmodernismi paatosesse. Peatähelepanu on täiesti uutel ehitistel, ent nende 

sekka mahub ka üks ümber ehitatud veski. Veel praegugi säilinud üüratud militaarkompleksid on esindatud Hara 

katsepolügooni ja Haapsalu lennuvälja angaaride kaudu, kuid ka teiste ehitiste puhul, mis rajati tavainimesele 

suletud piirkondadesse, joonistub välja riigi välis- ja siserünnakuteks valmistumine. 

Otsitud on ka sümboleid ja kujundeid, kohalikke mäluankruid, et näidata, kuidas said Palamuse Tootsid 

ja Kiired enesele valgustatuse võrdkujuna bauhausliku hiidkooli, Tallinn aga raamatukogu kui tarkuse templi. 

Suure teemana joonistub välja Moskva olümpiamängude purjeregati puhul Tallinna rajatud ehitised, mis 

kujustavad suurepärase arhitektuuri abil väga ilusasti avatud ja arenenud riigist miraaži loomise kunsti. 

Taustal vilksatab praeguseks juba meenutamist ja selgitusi vajav olustiku- ning ühiskondlike muudatuste 

kirjeldus. Välja joonistub ajastu vastuolulisus: ühelt poolt repressioonid, teadlik pärandi hävitamine, tiibade 

kärpimine ning teiselt poolt sotsiaalne mõõde tasuta hariduse ja meditsiini, samuti odava elamispinna ehitamise 

kujul. Demonstreerin ka tolle aja arusaama heast elust alates sellest, kui eriline näis keskküte, elekter ja soe vesi 

veel üsna hiljuti, lõpetades eliidi saunade ja puhkekompleksidega. 

Tüüpprojektide paraadi kõrval paljastavad edevamad eramud reeglitest kõrvalehoidmise, välismaiste moe-

voolude armastamise, salajase luksuse. Kauplustes ja kaubamajades kumab 1960. aastatest saati väga selgelt 

läbi aina laienenud tarbimismentaliteet.

Eriti rammusalt on esindatud 1960.–1970. aastad, mil maju hakati ehitama üha enam betooni ja suurpaneelide 

võimalusi ära kasutades ning üsna kiirelt valmisid elamumassiivid, tehased, koolid, laudad, haiglad, poed. Enne 



seda pidurdas ehitamist nii sõjajärgsete aastate vaesus kui võimaluste ja töökäte puudus. 1980. aastatel olid 

aga paljud vajalikud rajatised juba olemas ning arhitektid ei tahtnud piirduda enam lihtsa asjalikkusega, vaid 

püüdsid ehitistesse tuua enam kunstilist eneseväljendust.

Väga paljud sõelale jäänud hoonetest asuvad Tallinnas – põhjuseks tõik, et pealinna esteetilisse kvaliteeti 

panustati lihtsalt kõige enam. Arvukalt on sovhooside-kolhooside keskusi, mis reedavad, kuidas majandid üks-

teist sageli arhitektuuriga üle trumbata tahtsid.  Kooli- ja kultuurimaju on samuti üsna mitu, sest laul, tants ja 

õppimine on olnud Eestis läbi aegade vägagi olulisel kohal. Esile on tõstetud mõned vormilt ja insenertehniliselt 

võluvad teosed, nagu Tartu Kaarsild ja Narva Mööblikombinaat. 

Raamatut kirjutades võtsin abiks ka arhiivimaterjalid ja varasemad uurimused, kaardistusprojektid ja interv-

juud, mis olid tehtud näiteks muinsuskaitseameti, arhitektide liidu ning sisearhitektide liidu algatusel. Lisaks 

aastate vältel tehtud arvukatele usutlustele vestlesin paljude hoonete autorite, nende lähedaste, hoonete tellijate 

ja kohaliku pärandi talletajatega. Ajaline distants lubas rääkida toonastest projektidest väga avameelselt, aga 

ka mõtestada paremini ehitiste tähendust meie kultuuriruumis.

Nõnda võime tõdeda, et kuigi läbi nõukogude aja igatsesid nii arhitektid kui tavakodanikud suuremat isiku-

pära, tagasid projekteerimisbüroode suured meeskonnad, mitmekordne kontrollisüsteem ja ekspertiisid ehitiste 

plaanilise küpsuse ning materjalivaliku ratsionaalsuse, millest täna uusi arendusi silmitsedes vaid unistada võib. 

Loodan, et see raamat kutsub mitte ainult ajarännule, vaid ka vaatluse all olevaid hooneid ise avastama 

minema; mõtisklema, milleks on muutnud nõukogude kihistus keskkonda ja meid ennast.

Suur tänu, Arvi Aasmaa, Jüri Arumets, Mariann Hakk-Eve, Peep Jänes, Veljo Kaasik, Toivo Kallas, Mart Kalm, Aino 

Kapsta, Mihkel Karu, Tiina Komissarov, Anu Kotli, Leena Kuutma, Peeter Kuutma, Hans Kõll, Kirsti Laanemaa, Anne 

Lass, Silva Mellik, Raili Morgen, Gülnar Murumägi, Taimi Parve, Marvi Paulberg, Jaak Pihlak (Viljandi Muuseum), Elvi 

Raigna, Kalle Rõõmus, Mart Siilivask, Tiina Tammet, Valdur Tiit, Tiia Toomet, Ruudi Treu, Robert Treufeldt, Aadu Uud-

mäe, Sulev Vahtra, Ell Väärtnõu, Aate-Heli Õun, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Lihula kultuurimaja, 

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Strangko Grupp, Tallinna Teletorn, Tamsalu kultuurimaja.

Karin Paulus
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1 1940
Arhitekt: Alar Kotli

tegeldakse. „Normaalkorteri suuruseks oleks seejuures  

2 tuba, kusjuures kõrvalruumideks oleksid suur eestuba 

ja köök. Erilist rõhku on seejuures pandud panipaikadele, 

nõnda et seinakapid on ehitatud maja sisse. Samuti 

on soetatud korralikud paigad toitude säilitamiseks, 

mis annab kokkuhoidu majapidamises.” Lisaks pöörati 

tähelepanu sellele, et majad vastaks kõigiti ajakohastele 

nõuetele, nõnda et korterid ei tuleks ebahügieenilised 

ega ilmetud. 

„Näib, et lõpuks ometi oleme asunud lahendama 

probleemi, mis aastakümneid on seisnud täiesti kõr-

valejäetuna ja ometi oma sisult peaks moodustama iga 

ehitustegevuse loomuliku selgroo. On alanud rahvakor-

terite ehitamise aktsioon,” rõõmustas „sotsialistlikku 

teadvust sirbi ja vasara tähe all” arendama kutsutud 

kultuuriajakirjas Viisnurk noor arhitekt, peagi Rootsi 

pagulusse läinud Mann Sarv (hiljem Mannj Varep). „Sest 

ükski tehniliselt ja arhitektooniliselt viimistletud monu-

mentaalehitus, ükski kaalutud mõõdetega ja valitud 

perspektiividega avalik väljak, ükski varjukas parkide vöö 

ümber linna südamiku, ükski kuitahes hinnatav avalik 

ehitus ei evi täit väärtust enne, kui nende tagapõhjaks 

on rahuldavalt lahendatud rahvakorterite küsimus.” Ta 

lisas: „Korter on mitte ainult ulualune – korter on väga 

tõsiselt arvestatav sotsiaalne, majanduslik ja kasvatav 

tegur, mille tase tugevalt võib soodustada või pidurdada 

ühiskonna liikmete tootmisvõimet ja arenemisvõimalusi. 

Kuivõrd majanduslikult ja aega-säästvalt töötab koduse 

majapidamise ratastik, kuivõrd puhanult pöördub 

töötaja oma töö juurde tagasi, kuivõrd edukas on 

kodus toimuv töö – õppimine, käsitööd jne – see kõik 

sõltub tunduvalt korterist, selle ebaõnnestunud või 

otstarbekast ehitusest, selle mõõteist ja mugavusest.”

Üks tuntumaid säästlikke elamute tüüpe oli riigi 

ehitusettevõtte Ehitaja abidirektori ja projekteerimis-

tööde üldjuhataja ehk siis riigi esiarhitekti Alar Kotli 

(1904–1963) loodud. Peamiselt Tallinnas Pelgulinnas 

rakendatud ja sestap Pel-Ra-Koks kutsutud majad 

kujutasid endast ühe kivitrepikojaga kahekorruselisi 

RAHVAKORTER 
RA-KO

Nõukogude aja sotsiaalse mõõtme kulminatsiooniks 

oli kohe pärast baaside loomist – juba 1940. aastal – 

juurutama asutud rahvakorter, mis oli mõeldud tavaliste 

inimeste elamistingimuste parandamiseks. Leiti, et 

tuleb kiiremas korras lahendada elamispinna küsimus, 

et pakkuda kõigile elanikele inimväärset eluaset, mida 

toonastest kortereist rahuldas vaid väike hulk. Sotsia-

listliku maailmavaatega autoritel oli õigus: vaesem 

rahvas elaski kodanlikus Eestis kehvasti. 1940. aasta 

andmeil oli Tallinnas kööktube 37%, ühetoalisi kortereid 

21%, kahetoalisi 21%; Tartus vastavalt kööktube 34%, 

ühetoalisi 14%, kahetoalisi 30%. 

Ka ajalehes vahendati rahvale, et eelkõige peredele 

mõeldud rahvakorter on üks olulisi teemasid, millega 

Rahvakorteri 1. ja 2. korruse põhiplaan ajakirjast Viisnurk nr 2, 1940.
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puithooneid, mille kummalegi korrusele oli paigutatud 

neli korterit. Korterid olid kahes suuruses: trepikojapoolsel 

hoone küljel kahetoalised ühes köögi, sahvri, duširuumi, 

kloseti ja esikuga, vastasküljel kolmetoalised samade 

kõrvalruumidega. Kuna hooned asetsesid pikiteljega 

põhja-lõuna suunas, said ühed korterid hommiku-, 

teised õhtupäikest. Lisaks olid majadel üpris suured 

aiad. Reportaaži teinud arhitekt Artur Hellat leidis: 

„Pealiskaudsel vaatlemisel tundub, et korterite ruumi- 

jaotus on äärmiselt lihtne ja endastmõistetav, kuid 

just need omadused ongi plaani suurimaks vooruseks, 

sest on püütud saavutada minimaalsete ehituskulu-

dega kõige tarvilikumad mugavused ja otstarbekam 

ruumide kasutamise võimalus.” Vahatatud eesriidega 

duširuum ja klosett olid paigutatud köögi kõrvale – nii 

oli lihtsam rajada torustikke ning varustada duširuumi 

ja kööki pliidikappi ehitatud soojaveekatla abil sooja 

veega. Elutuba köeti algselt nii pliidi soojamüüri kui 

ka ahjuga. Külmkappide asemel kasutati toona toidu-

ainete hoiustamiseks sahvreid ja keldreid; keldris olid 

ka pesuköök, rullikuur ja tööruum. 

Kehval ajal jäädi ehitusmaterjali valikul peatuma 

puidul, sest erakordselt elava ehitustegevuse tõttu oli 

telliskividest suur puudus ja palkidest osati ehitada 

kiiremini. Katusekatteks oli esiti tõrvapapp, mille 

pealiskihti oli pressitud telliskivipuru. Et ilme oleks 

Tallinna tüüpi majadest veidi moodsam ja stiil ühtsem, 

oli kivist trepikoda kaetud laudisega. 

Ka Saksa okupatsiooni ajal ei jäänud rahvakorterite 

teema soiku – panid ju natsionaalsotsialistid suurt 

rõhku töölistele üürikorterite ehitamisele.

Kuigi järgnevatel kümnenditel oli omaette kodu 

uues majas paljude jaoks vaid kättesaamatu unistus, 

sest kortereid eraldati eelkõige kõige vajalikumaks 

peetud tööjõule, jätkus riiklik suundumus rahvale 

maju ehitada. Rahvakorteriteks võib pidada peaaegu 

kõikide uuselamurajoonide – näiteks Lasnamäe või 

Annelinna – eluruume.

Rahvakorterite idee on tänapäevalgi aktuaalne, sest 

jätkuvalt leidub peresid, kel on raske enesele korterit 

soetada või kommertsalustel üürida, sestap peetakse 

väga oluliseks munitsipaalmajade ehitamist.

Tallinn 1955, vaade Niidi tänavalt põhja poole, uuele elamukvartalile (TLM Fn 1447).
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raudteearhitektuur polnud lähtunud kohalikest oludest 

ja ehituskultuurist, vaid oli tüüpne. 

Isegi venekeelne tuntud ajaleht Izvestija vahendas 

1953. aastal, et väike rajoonilinn Valga on nüüd sõjakah-

justustest kiiresti kosumas ning et uus raudteejaam on 

üks parimaid Eestis, valmistatud marmorist, hiilgava 

vestibüüli, saali, võõrastemaja, restorani, emade toa, 

posti ja telegraafiga. Väga selgelt avaldub siin suhtu-

mine, et sümbolehitisi peeti elamutest olulisemaks 

ning nende rajamiseks pingutati väga vaesel sõjajärgsel 

ajal püksirihma.

Kui tavaliselt on vaksalihooned pigem katusealustega 

madalad majad, siis Valga jaam on kahekorruseline 

ning lisaks ehib seda seitsmekorruseline vaaterõdu 

ja püramiidja katusega torn. „Esimesil sõjajärgseil 

aastail valmissaanud raudteejaama puhul on mõne-

võrra eemaldutud tollal valitsenud klassitsistlikest ees- 

kujudest,” leidis arhitektuuriteadlane Oleg Kotšenevski. 

2
VALGA 

RAUDTEEJAAM

1949
Arhitekt: 

Viktor Tsipulin 

Valga edenemine on paljuski seotud raudteega. Eesti 

esimene kitsarööpmeline Valga-Pärnu raudtee avati 

liikluseks 1896 ning 1889. aastaks ehitati välja Riia-Pihkva 

raudtee osana Tartu-Valga laiarööpmeline raudtee, mis 

hiljem sai Peterburi-Varssavi teekonna osaks. Tõik, et 

Valgast kujunes pärast Eesti vabariigi sündi piirilinn, on 

sõlmjaama märgilisust võimendanud. Isegi ilma ilukir-

janduslike liialdusteta on vaksal saabumiste ja kohtumiste, 

lahkuminekute ja teelolemise ning siin erilisemal viisil 

ka teise riiki mineku või mujalt tulemise paik.

1953. aastal valmis endise vaksali kohale, mille 

Nõukogude väed olid 1944. aastal puruks pommitanud, 

võimas jaamahoone. Selle kavandas Leningradi Transpordi 

Projekteerimiskontori arhitekt Viktor Tsipulin, kelle tööks 

on ka näiteks uhke torniga Petrozavodski uusampiirlik 

jaamahoone (1955) Karjalas ning koos Vladimir Kuz-

netsoviga projekteeritud modernistlik vaksal Riias (1960).

Valga raudteejaama keskne aktsent on peahoone, 

mille ees on väike, kuid esinduslik, arhitektuursesse 

ansamblisse sobituva haljastusega väljak. Lisaks 

säilinud tsaariaegsetele kõrvalhoonetele ehitati jaama 

uuendamisel väikesed nurgakvaadritega abihooned, 

hiljem kerkis linna hulgaliselt veel raudteelastele 

mõeldud korterelamuid.

Jaam on suursugune ja internatsionaalne, Valga 

mastaape arvestades tohutu ja eriskummaline. Muidugi 

tuleb tunnistada, et ka Esimese maailmasõja eelne 

Foto 1964 (VaM F 1190:7).
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„Viilud keskosa kohal on gootipärasemad, torni asetus 

asümmeetriline.” Hea tahtmise juures võib leida isegi 

paralleeli kohaliku arhitektuuripärandiga – tornikesega 

ehitud raekojaga. 

Veelgi üllatavam on hiiglasliku silindervõlvlaega 

ootesaal, millega uuematest ehitistest sarnaneb vaid 

sünagoog (2007) Tallinnas. Lage toetavad komposiit-

kapiteelidega kandilised piilarid. Klassitsismi tradit-

sioonide kohaselt oli ruum üsna heleda värvigammaga, 

kus pastelseid toone kombineeriti valgete pindade ja 

stukiga. Seinu katab tammest lambrii ehk puittahveldis, 

mille ülaosas jookseb meandrimuster. Kahes nurgas on 

väikesed kaarduvad dekoratiivrõdud, kust pääseb ka 

pööningule ning abiruumidesse. Et ootesaal on tõeliselt 

kõrge ning vajab täienduseks end kehtestada suutvaid 

aksessuaare, on valgustitest eelistatud kroonlüht-

reid. Juhuse hooleks pole jäetud teisejärgulisi detaile 

ning nõnda on isegi ventilatsioonirestid mustrilised,  

põrandatel olid vaibad ning restorani eraldas tuttidega 

plüüseesriide. 

Hoone mõlemale küljele jäävad sissepääsud on 

vormistatud hiiglaslike portaalidena, mille kaarduvas 

vormis aimub ootesaali kujundus. Jaama saabujat 

tervitasid varem mõlema sissepääsu kohal ilutsenud 

suured vapid.

Imposantsed olid ka omaette tiiba paigutatud 

ning raudtee poole avanevate kaarakendega väiksem 

ootesaal ning restoran, mis olid Vana-Rooma eeskuju-

de järelkajana kõrgete betoonist kassettlagede ning 

stukkornamentikaga, kus trofeekimpude asemel põi-

musid kompositsiooniks kokku sotsialistlikku küllust 

kujustavad viljapead.

Et nii väljast kui seest esindab Valga jaamahoone 

vägagi autentsel viisil stalinistlikku arhitektuuri, siis 

kuulutati hoone koos Narva vaksaliga (1953) 2017. aastal 

kultuurimälestiseks.

Foto Karin Varblane.
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atmosfääriga on need vapustavad. Hoonetes avaldub 

selgelt tõik, et Lapin on pigem teoreetik, vabamõtlejast 

kunstnik kui tellija vajadusi arvestav pragmaatiline  

arhitekt. Mitmed neist majadest on Laagris, moodustades 

Udu tänava piirkonnas efektse kobara. Kõige kuulsam 

neist on villa Valeri II. 

Nii nagu Lapini ülejäänud eramute puhul, on sel-

lessegi projekteeritud vastuolu, sest autor on ühtaegu 

proovinud luua nii head kunstiteost kui ka arhitektuuri. 

Olles 1970. aastatel üks jõulisemaid üheülbaliste ja 

tundetute lahenduste kriitikuid, ei pidanud ta siiski 

tarvilikuks lähtuda Pääsküla ja vangilaagri järgi nime 

saanud lihtsakoelise Laagri kandi kohavaimust – genius 

loci’st, vaid pigem 20. sajandi avangardistide uitmõte-

test. Lapini majadest leiab erinevaid metatekste: vene 

konstruktivistide, itaalia futuristide, Le Corbusier’ ja eesti 

60
VILLA VALERI II 

LAAGRIS

1977
Arhitekt: Leonhard Lapin

Täiesti omaette fenomeni meie postmodernistlikus 

arhitektuuris moodustavad Leonhard Lapini (snd 1947) 

sügavalt kentsakad majad. Mõned nendest jäidki paberile 

ja teised on siiani päris lõpetamata, kuid oma unistusliku 

Omaniku esimene katse maja ehitada luhtus ja Lapin tegi Valerile uue projekti. Foto Karin Paulus.
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funktsionalistide tsitaate. Suurepäraseks tugisambaks 

sobib ka Adolf Loos, kes enam kui sada aastat tagasi 

maja ja kunstiteose erinevusi avas. Maja peab tema 

meelest kõigile meeldima, mugavust teenima ja olema 

konservatiivne. Kunstiteose puhul pole aga keskmes 

heaolu – vastupidi, see ei lase meil end mugavalt tunda 

ja on revolutsiooniline, näidates inimkonnale uusi teid. 

Lapin püüab mõneti ühendada oma loomes ühilda-

matut: mitte kellelegi vastutust andvat kunstiteost 

ning maja kui peavarju vajadust. Tinglikult võiks seda 

sõna otseses mõttes nimetada ehituskunstiks. Aga 

ehk võib oletus, et Valeri II on üldse elamu, osutuda  

vääraks?

Lapini majad meenutavad ka arhitektuurseid 

skulptuure ehk arhitektoone, mida aitab mõtestada 

tema graafika, mille puhul pole erilist vahet, kas tegu 

on projektigraafika või rippumatute taiestega, sest 

mentaliteet on mõlemas sama. 1970. aastatel valmis 

tema krestomaatiline sari, mis kujutas naist kui  

masinat, millega on vägagi lähedane must-valge, täpne, 

ent rikkalik masin-majade teemaline arendus. Otseseks 

lähtepunktiks võiks pidada ses mõtlemises Le Corbuseir’d,  

kes pidas näiteks maja elamise ja tooli istumise masi- 

naks. Ometi ei ole Lapini masinad masinlikult jahe-

dad, monotoonsed, vaid kirglikud ja bravuurikad ning 

veidi ehk ka noore inimese moodi šokeerida tahtvad. 

Teda on läbi aastakümnete huvitanud ka seriaalsus, 

kordumiste rütmid, nihestatusega sündivad uued 

lood, teoste omavaheline dialoog või õieti polüloog. 

Nii on Valeri II ilmselgelt osati peegeldamas, suht-

lemas Valeri I villa ja teiste samasse kanti kerkinud  

uudismajadega.

Vaadeldav maja meenutab nagu mitmed teisedki 

Lapini, aga ka näiteks Toomas Reinu ja Vilen Künnapu 

mõned teosed kihilist torti. Kolmekorruseline Valeri II on 

rammusa aluse ning tipus ümara trepitorniga. Sissepääse 

ja eri kõrgusel tasapindu on nii sees kui väljas arvukalt 

ning eesmärk paistab olevat üks: pakkuda-kogeda midagi 

ootamatut. Kontseptsioonile on ohvriks toodud klas-

sikalised toad, mis maja ja omalaadsete vaheruumide 

suurust arvestades on üsna väikesed. Ühe ilusa motiivina 

joonistub välja ümaruse esteetika ning hoone justkui 

embab seesviibijat. Kergelt teokarbilaadne vorm suge-

reerib ka sissepoolepöördumist ja mõtlikku üksildust. 

Et toona avastati nõukogude korrale šiki vastupanuna 

tunduvat sõjaeelset ehk siis eestiaegset arhitektuuri, 

siis ilmestavad maja nii funkvillade vaimus veranda ja 

reelingute moodi rõdud ning illuminaatoraknad kui ka 

postmodernismi enese vaimus kutse uitmõtetele, aga 

ka ajatu lemmikuna näiteks chirico’lik metafüüsiline 

salapärane müür. Seinaäärne kasvuhoone mõjus vormilt 

oma klaasisuses hedonistliku ja elegantsena, kuid oli 

täiesti praktiline toidulaua katja.

Kuigi nii kompromissitu nagu arhitektuuriklassik 

Peter Eisenman oma Vermonti osariigis paiknevas 

turvaliste seinte, lagede ja põrandateta skeletilaadses 

Majas II (1969–1970), mida omaniku pere elamiskõlb-

matuks pidas, arhitekt muidugi polnud. Ometi võib 

Eisenmani moodi Lapini majades näha palimpsesti, kus 

teksti algus on kustutatud või kus ähmastunud osale 

on peale kirjutatud uus ehk teisisõnu: pole olemas üht 

tõde, vaid on lõputu interpretatsiooni võimalus. 

Lõpliku viimistluse on Valeri II saanud alles hiljuti.

Foto EAM Fk 2692.
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on näha ka keskust ümbritsevas KEKi elurajoonis kui 

modernistliku arhitektuurimõtte ja loodusläheduse 

sümbolit, siis Toomas Rein pöördus Raplas tagasi telg-

sümmeetria juurde. Säärane selgelt hierarhiline, viimati 

stalinistlikus ehituskunstis laialt kasutatud printsiip 

mõjus oma konservatiivsuses julgena. Ennast ruumis 

ülijõuliselt kehtestav ansambel tundub praegugi oma 

totaalsuses jäägitu, mingis mõttes lausa sallimatu. 

Kuigi veesilma astmestik kutsub istuma ning on tänu 

ümbritsevale vallile tuulevarjuline ala, on tehismaastik 

ise oma lõpetatuses pigem grandioosne kui väikelinna 

miljööle iseloomulikult sõbralik. Ometi kõlab selles 

korrastatud ruumis Toomas Reinu täiuslikkuse iha, 

mis avaldus häbenematult ulmelises eneseväljenduses. 

Kompleks pole tegelikult võrreldes paljude teiste 

analoogsete pealinna administratiivhoonetega kuigi 

kogukas, ent proportsioonide raskepärasus ja maja 

ümbritsev viimistletud haljak panevad end ümbrus-

konnas maksma. Läbi 1960.–1970. aastate võis näha, et 

maastikuarhitektuur tähendas sageli korrusmajadele 

sekundeerivaid tohutuid muruplatse, hekke, veidi kom-

61
RAPLA KEKI 

HALDUS-
HOONE

1977
Arhitekt: Toomas Rein 

Sisearhitekt: Aulo Padar

Nii kolhoosikeskustesse kui linnadesse rajati nõukogude 

perioodil palju halduskeskusi, ent ükski neist pole niivõrd 

tugev tervik kui 1977. aastal valminud Rapla Kolhooside 

Ehituskontori (KEK) haldushoone, mille kavandas arhitekt 

Toomas Rein (snd 1940). Astmikpüramiidi kujuline maja 

ning seda vormi justkui ümberpööratuna jäljendavad 

hoone ees ja taga olevad trepistikud ning tiik moo-

dustavad futuristliku ansambli. Kui 1960. aastatel oli 

laiemalt moodi tulnud linnade vabaplaneerimine, mida 

Foto Karin Paulus.
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positsioone rikastavaid okaspuid ja lilleklumpe. Aiamaad 

paiknesid pigem peidus, sest ametliku kuvandi järgi 

õilmitseval ja rikkalikul ajal ei olnud väga sobiv kõnelda 

vajadusest mitmekesistada toidulauda omakasvatatud 

aed- ja puuviljadega. Lisaks oli esteetiliste maastike 

loomine pigem linlik lähenemine, sest maal tähendas 

loodus ikka kasulikke ande küttepuudest marjadeni. 

Võimalus nautida avarust ja ilusat ümbrust tähendas 

vaba aega, mida nõukogude ajal pidid saama kogeda 

kõik inimesed. Ka Reinu valdavalt valgeid hooneid 

muutis sageli üllamaks muruvaip. Nii oli ka KEKi maja 

haljastus väga sobilikult kompositsiooni ilu rõhutav, 

ületades seejuures paljud teised oma läbimõeldud 

lahenduse ning viimistluse kvaliteedi poolest. 

Läbivaks kujundiks on kõikjal kaheksanurk, mida 

kasutatakse nii maja põhiplaanis kui ka näiteks lille-

pottide ja roheliste nahktumbade juures. Kui väljas 

pehmendab tehislikkust roheline muruvaip ja veesilm, 

siis sisemuses kasutatakse nende analoogina rohelist 

mööblit ja põrandakatteid ning sinist keraamilist plaati. 

Stiilseimaks ruumiks võib aga pidada oktagonaalse 

kuju ja sama vormi kordava klaaslaega pühalikuna 

tunduvat saali, kus maja idee eriti õnnestunult ilmsiks 

saab. Mõneti oli selline sisemine uusvaimsuse moodi 

sakraalsus jabur, sest hoonet kasutati sportimiseks 

ning paberitööks, kuid kahtlemata ihkas nii tellija kui 

ehitaja (KEK) enesele monumenti püstitada. Vapustav, 

sajandialguse avangardistidest tõukuv arhitektuurikeel 

sai 1970. aastatel Toomas Reinu leivanumbriks, mida 

jõukamad ning end eesrindlikuks pidavad majandid 

ning ehitusorganisatsioonid (näiteks Pärnu KEK, Paide 

KEK, Harju KEK) meelsasti ära kasutasid. Rein hoidus 

tüüpsusest ning oskas teha viletsate materjalide ja 

kohati ka puudulike ehitusoskuste kiuste maju, mis 

paitasid juhtide egosid.

Varem näiteks Kobelas Linda kolhoosi keskuse (1973) 

juures koostööd teinud arhitekt Toomas Reinu ja sise- 

arhitekt Aulo Padar (snd 1940) pälvisid laialt tunnustust 

Rapla imposantse ehitise eest. Et ka praegu peetakse 

seda hästi säilinud kompleksi nii arhitektuurselt kui 

ajalooliselt põnevaks, siis kuulutati hoone 2015. aastal 

ehitismälestiseks. Uue riigikorra ajal on majas tegut-

senud mitmed rentnikud, kes on hoonesse suhtunud 

heaperemehelikult.

Foto Mihkel Karu, 2009 (ERA.5025.2.12426).

Foto Karin Paulus.


