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Üle parkide ja kultuurimälestiste ehk võistlus
riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks saamise
nimel
Seda, kuidas käib riiklikult tähtsate kultuuriobjektide valimine on
äärmiselt kurb vaadata.

Kuidas on võimalik otsustada kultuuriobjektide rajamise üle, kui ei
ole teada, kuhu ehitatakse, puuduvad mõjuanalüüsid, maksumus,
rääkimata sellest, et oleks olemas detailplaneering või et
konkreetse koha ja objekti üle oleks jõudnud arvamust avaldada
erinevad eksperdid või et oleks kaasatud huvigrupid ja
kogukonnad, mida ebaolulisemate objektidegi rajamise korral
eeldatakse või lausa nõutakse. Kui öeldakse, et see on alati nii
olnud, siis tuleks küsida, kas demokraatlikus kodanikuriigis peavad
asjad tõesti nii käima?

Äsja jõudis avalikkuse ette taotlus rajada Helioru kontserdimaja
kaitsealusele Skoone bastionile.

ERSO

Millise hinnaga tahetakse jõuda riiklikult tähtsate kultuurobjektide
sekka näitab ilmekalt nn Helioru kontserdimaja (ERSO ja
Filharmoonia Kammerkoori projekt) kavandamise juhtum.
Kõigepealt tuldi välja ettepanekuga ehitada kontserdimaja Ingeri
bastioni külje alla Kaarli puiestee ja Toompea tänava nurgale ilma
ehitusõiguseta kinnistule, kus laiub looduskaitsealune park. Siis
aga heideti silm Skoone bastionile, mis on kultuurimälestis ja millel
paikneb 19. sajandi lõpus rajatud Rannamäe park. Arvestades
sellega, milline on liikluskoormus ja -korraldus Kalamaja ümbruses,
ei tohiks sinna muinsus- ja looduskaitse tingimuste arvestamisegi
korral tuua tegevusi, mis juba praegu raskesti talutavat autostumist
selles piirkonnas veelgi suurendavad.

Ent kontserdimaja ehitamine kas siis bastioni muldkehandisse või
bastioni peale kahjustab olulisel määral parki ja bastionit kui
kultuurimälestist, mis asub vanalinna muinsuskaitsealal ja mida
peetakse rahvusvahelises mastaabis sedavõrd
tähelepanuväärseks, et on kantud UNESCO maailmapärandi
nimekirja.

Estonia kolmas katse

Avalikkuses on enam kirgi köitnud Estonia teatri- ja kontserdimaja
massiivse juurdeehituse kava, mida on pressitud Tammsaare parki
(samuti vanalinna muinsuskaitseala) juba ligi paarkümmend aastat.
Nüüd on siis käes vähemalt kolmas kord. Vaatamata sellele, et
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varasemalt on juurdeehitus peamiselt muinsuskaitselistel
kaalutlustel tagasi lükatud, on üllatav, et juurdeehitust tahetakse
ikka ja jälle läbi suruda ning järjekordselt kurdetakse, et Tallinna
kesklinnas ei olegi ooperimajale sobivat kohta.

Ajaloolasena tahaks ma kõigepealt välja tuua Estonia ajaloolist ja
rahvuskultuurilist tähendust. Usutavasti ei vaidle keegi vastu, et
Estonia teatrihoone on olnud juba enam kui sajandi üks tähtsamaid
rahvuskultuurilisi sümboleid terves Eestis, olles selle vääriliselt nii
ajaloo- kui ehitismälestis. Estonia näol oli tegemist ka ühe esimese
eestlaste suurprojektiga Tallinnas, sest varemalt olid siia kerkinud
sakslaste ja 19. sajandi lõpust ka üksikud venelastega seotud
maamärke, esimeste hulgas siis Pikk Hermann, raekoda, Oleviste
kirik ja teiste näitena Aleksander Nevski katedraal. Õnneks ei ole
tulnud veel kellelegi mõttesse teha neile juurdeehitusi.

Võhiklik argument

Estonia juurdeehituse apologeetide üks argumente on, et 1944.
aasta Tallinna pommitabamuse saanud ja varemeteks muutunud
teatrimaja Pärnu maantee poolne fassaad ei ole küllalt väärikas
ega võrreldav 1913. aastal Armas Lindgreni ja Wiwi Lönni projekti
järgi loodud fassaadiga. Siinkohal ei tohi unustada, et Estonia võeti
riikliku kaitse alla pärast Teist maailmasõda taastatud kujul ja
fassaadidega. Vaatamata sellele, et Estonia taastati 1940. aastate
teisel poolel nö nõukogude võimu poolt oli see igati lugupidav ja
arhitektuuriliselt stiilitundlik. Maksimaalselt püüti säilitada seda, mis
veel alles oli, kuid taastamine ise lähtus uusklassitsistlikust
vormikeelest. Seda valdas suurepäraselt üks Eesti paremaid
arhitekte Alar Kotli, kes taastamist juhtis. Ka tema projekteeritud
Pärnu maantee poolne fassaad on arhitektuuriliselt väljapaistev.
Sümboolne on seegi, et kui Euroopas ehitati sõjapurustustest üles
terveid linnu, siis meil lubati taastada vaid Estonia. Kõigele lisaks ei
ole ju palju neid inimesi, kes võiksid mäletada Estonia teatri algset
tagafassaadi mistõttu on äärmiselt kummaline, et juurdeehituse
survel on hakatud rääkima millestki, mida ei ole olemas juba varsti
kolm inimpõlve.

Vastuoluline muinsuskaitsejuht

Muinsuskaitsesüsteemis töötanuna paneb mind imestama,
milliseid vastuolulisi sõnumeid on üldsusele edastanud
muinsuskaitse kõrgeim ülemus Siim Raie. Veel eelmisel nädalal
arvas ta, et «kõikidest alternatiividest on juurdeehitus nähtavas
tulevikus kõige teostatavam variant» (PM 22.04). Selle arvamuse
võinuks jätta küll enda teada. Kõigepealt tulnuks probleemi
süveneda, kuulata teisi muinsuskaitsjaid, kellest nii mitmedki on
Estonia teatri juurdeehituse kavadega enne kokku puutunud.
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Muinsuskaitseametnikud peaksid mõtlema tagajärgedele, mida
võib Estonia juhtum kaasa tuua. Ma ei taha üldse ette kujutada,
milline laastav mõju võib olla Estonia juurdeehituse pretsedendil
muinsuskaitse mainele ning kuidas on võimalik edaspidi ära öelda
neile, kes tulevad küsima juurdeehitusi lossidele, mõisatele ja
kirikutele. Täiesti hüpoteetiliselt toon ma Kadrioru lossi näite, ehkki
ma olen kindel, et imekaunist barokklossi ei ähvarda juurdeehitus.
Vähemati võiks mõtiskelda selle üle, et teoreetiliselt võiks ju ka
kunstimuuseum tulla lagedale sooviga ehitada lossi taha parki uus
hoone või juurdeehitus, sest lossi tagafassaad ei ole säilinud täies
ulatuses esialgsel 18. sajandi kujul, kuna 1930. aastatel ehitati
lossi ülemise aia terrassile banketisaal.

Maailmapärand paneb meile kohustused

Estonia juurdeehituse puhul ei saa üle ega ümber looduskaitse
alusest Tammsaare pargist, mis paikneb vanalinna ümbritsevas
bastionaalvööndis. Ehkki sellesse vööndisse on aegade jooksul
ehitatud hooneid – nagu on ka lammutatud, – ei kujutaks me seda
ala ette eriilmeliste parkideta, millest ei tohiks tänapäeval küll
ühtegi enam kärpida või sootuks likvideerida. Pealegi on Estonia
taguse pargi osa alles hiljuti maitsekalt uuendatud. Seetõttu oli mul
äärmiselt valus lugeda Postimehe peatoimetaja asetäitja Marti
Aaviku ebaõiglast hinnangut selle pargi kohta (PM 24.04). Ma
tsiteerin: «Aga park? Aga vaated? Palun kõndige seal, olgu
pimedal vihmasel sügisõhtul või säraval suvepäeval. Kui paljusid
inimesi te näete Pärnu maantee ja Estonia vahel vaateid
imetlemas või üldse aega veetmas. Me võime seda ju imeliseks
pargiks nimetada, aga päriselt olla seal miskipärast eriti keegi ei
taha. See on kiire läbikõndimise koht. Ei saa öelda, et meil oleks
parkidest puudus.»

Mõlema objekti puhul ei saa me aga üle ja ümber meie
kohustustest UNESCO maailmapärandi paigana, linna ajaloolise
kindlustusvööndi elementide hävitamise ja täisehitamise plaan on
hullem kui oli nn Viru poja skandaal.

Võimalik, et neid vaatlusi on tehtud pandeemia ajal, kui inimesi ei
leia naljalt ei vanalinnast ega selle ümbrusest. Sellest hoolimata
peab pime olema, kui ei näe, et selleski pargis istub eriti
päikesepaistelise ilmadega suhteliselt palju inimesi. Tõsi, nad ei
tarvitse seal aega lüüa surnuks tundide viisi nagu mõnes teises
kohas, sest igal pargil on oma aura ning mitmekesisuses on suur
väärtus. Seda tean ma aga kindlasti, et selles pargis käiakse
imetlemas lummavaid vaateid vanalinnale nagu vaadatakse
vanalinna poolt Estoniale ja Draamateatrile.

Tegelikult oleks küll oodanud, et Estonia juurdeehituse debatis, mis
on olnud ebaõiglaselt lühike, oleks kuulda ka looduskaitsjate häält
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nagu on seda olnud Tartu kesklinna kavandatava Süku puhul.

Kokkuvõttes tuleb soovida riigikogu kultuurikomisjoni liikmetele
riigimehelikku meelt, et nad valiku tegemisel arvestaksid täiel
määral kultuurimälestiste ja looduskeskkonna kaitsmisega, sest
uute väärtust loomisel ei tohi üle sõita olemasolevatest.

  


