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Estonia juurdeehitise saladused ehk kui
poliitikud raha jagavad, siis kultuur nutab
Eksivad need, kes arvavad, et Riigikogu kultuurikomisjon istub
maha ja teeb suveräänsed otsused, millised riiklikult tähtsad
kultuuriehitised Kultuurkapitali rahastuse saavad. Telgitaguseid
avab Priit Hõbemägi.

Hiiglaslikud ambitsioonid, mõõdukalt ebakompetentsust,
erakondlike huvide tagaajamine, tagatoad, Kultuurkapitali miljonid
eurod ja sügisesed kohalike omavalitsuste valimised... Kõik see
mõjutab Riigikogu kultuurikomisjoni, kes peab otsustama Estonia
teatrimaja juurdeehitise, Tartu südalinna kultuurikeskuse ehk Süku,
ERSO uue kodu ja ehk veel ühe ehitise võtmise prioriteetsete
kultuuriobjektide kavasse, mida hakkab järgmistel aastatel
Kultuurkapital rahastama.

Viimastel nädalatel on Estonia teatrimaja juurdeehitis, mis on
planeeritud Tallinna kesklinna Estonia teatrihoone taga asuvasse
Tammsaare parki, kütnud rohkem kirgi kui laste huvitegevuselt
julmalt raha nülgiv eelarvekava. Kujutage ette, et seisate nn Laste
Maailma maja ees – uhke terrasiitkrohviga kaetud elumaja, mida
enne teist maailmasõda kutsuti omaniku nime järgi Urla majaks –,
ning teisel pool tänavat, seal, kus veel täna asub äsja
heakorrastatud park, vaatab tihedalt tänavajoonele pressituna teile
vastu seitsmekorruseline hiigelhoone – Estonia teatrimaja nn
juurdeehitis. Teil võiks olla samasugune tunne nagu inimesel, kes
on pitsitatud Sharm-El Sheiki kuulsas Nuweiba kanjonis kahe
teineteist peaaegu puutuva liivakivist seina vahele, mille kohal
paistab lapike taevast.

See kõik võib nii juhtuda, kuid ei pruugi. Otsustav sõnaõigus
objektide valimisel on Riigikogu kultuurikomisjonil. 3. mail
hakkavad komisjoni liikmed esitatud ettepanekute hulgast välja
valima toetatavaid kultuuriobjekte. Nagu omal ajal näiteks Kumu
kunstimuuseum või Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Tartus.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) uue saali ehitamine jäi
pigem kitsalt muusikarahva rõõmupeoks. See ei haaranud laia
avalikkust sama jõuliselt kui 1980. aastate alguses sealsamas
kandis alguse saanud uue ooperimaja ehitamise vastane liikumine.

Tegelikult on neil kahel juhtumil, mida eraldab juba 40 aastat, palju
ühist. 1980ndate alguses oli Eesti NSV valitsusel võimalus saada
Moskvast palju raha, et ehitada Estonia teatrile täiesti uus hoone.
Võib-olla on isegi hea, et seda ei ehitatud, sest tollase
ehituskvaliteediga oleks tänaseks ilmselt juba suur häda käes.
Kuid Süda tänava krundil paikneva haruldase hõlmikpuu (Ginkgo
biloba) kaitsjatel õnnestus projekt nurja ajada ja hiljem keegi enam
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raha ei pakkunud. Läks veel mõnda aega ja Eestis võeti rublade
asemel kasutusele Eesti kroonid. Kuid täitumata jäänud igatsuse
kipitus ei leevenenud. Ka süütunne jäi. Estonia teatrimaja
ruumikitsikusest on ju juttu iga natukese aja järel.

Keerulised suhted ERSO ja Estonia vahel – või pigem suhted
mõlema institutsiooni eesotsas olnud ja olevate jõuliste isiksuste
vahel – on tänaseks viinud olukorrani, kus nii ERSO kui
rahvusooper Estonia konkureerivad teineteise võidu tähtsate
kultuuriehitiste nimekirjas lootuses saada eelolevate aastate
jooksul raha oma uue maja ehitamiseks. Väljaspool Tallinna
asuvate kultuuriobjektide pingerida juhib vastuolulise kuulsusega
Tartu südalinna kultuurikeskus ehk Süku.

Ehkki kultuuriehitiste temaatika oli üleval juba varemgi, pani pommi
plahvatama Postimees, mis avaldas illustratsiooni, millel vaatajaid
ehmatas puugina Estonia teatri tagakülje külge kinnitunud tohutu,
Lasnamäe kortermaja suurune ja veel punaseks värvitud maht. Ei
maksa teha illusioone, et tegu on „ainult“ mahtu näitava kujutisega.
Maht on täiesti reaalne, nii kõrguses, laiuses kui sügavuses. Kas
kusagil on mõni tornike, eend või akenderiba – sel ei ole tähtsust.
Maht jääb ikka samaks, kui sinna sisse tahetakse pressida
tänapäevase ooperimaja täisfunktsioonid. Pärast kultuurivärgi
geniaalse müügimehe Aivar Mäe lahkumist Estonia teatri
peadirektori kohalt asus sinna Ott Maaten. Tundub, et ta on teinud
kõik, mis võimalik, et ilmsiks tulnud mahuprojekt ilmarahvale
vastumeelseks muutuks. Polegi vaja midagi muud, kui mitte
tunnetada hoone ajaloolist konteksti ja õhus lehvivat protestivaimu.
Estonia teatrimaja on kõigepealt iseseisvuse ajalooline sümbol ja
alles siis ehitis. Rääkida midagi teatrimaja Tammsaare pargi
poolsest sõjajärgsest „stalinistlikust“ arhitektuurist on uskumatu
ettevaatamatus. Sümbolitega ei tohi mängida, neid tuleb
siidkinnastes ja eriti ettevaatlikult käsitleda. Selle asemel, et
vaadata ooperiteatri aknast välja, tulnuks vaadata ooperiteatri
aknast väljastpoolt sisse ja püüda ette kujutada, mida tunnevad
linnakodanikud, kui kallis sümbol ja üks park neilt ära võetakse ja
selle asemel mingi betoonkoloss rajatakse.

Kuid tegelikult pole Tammsaare pargi lahendus sugugi ainus, mille
üle Riigikogu kultuurikomisjon võib mõtiskleda. Selle projekti viis
alles möödunud aasta lõpus eraisikuna kultuurikomisjoni Eero
Raun. Kahe nädala pärast sai temast toonase peaministri Jüri
Ratase valitsuse kommunikatsioonijuht. Tegu oli nii vana
ettepanekuga, et isegi arvutused olid tehtud kroonides... Enne
seda, ehkki sellest avalikult ei räägitud, oli uus Estonia teatrimaja
planeeritud mere äärde, Linnahalli kõrval asuvale Logi tänav 8
krundile. Krunt on eraomanduses, kuid asjast huvitatud investorid
olid valmis tegutsema PPP ehk public-private partnership-
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põhimõttel, kus Eesti valitsus ja eraettevõtjad üheskoos
suurejoonelise megakõrgkultuurikeskuse loomisesse
investeerivad. Projekti eestvedajate esialgne ettepanek oligi, et kui
on olemas asukoht ja investeerimishuvi ja kui riik tuleb juurde, siis
on võimalik luua suurejooneline kultuurimagnet Läänemere
piirkonnas. See mõte meeldis ka tollastele ministritele ja Martin
Helmele, kes väidetavalt erakapitali kaasamises probleemi ei
näinud.

Nimetatud projektiga käisid selle esindajad eelmise valitsuse
peaministri Jüri Ratase jutul, kes väidetavalt ilmutas huvi. Asjaga
oli kursis ka Ratase valitsuse kultuuriminister Tõnis Lukas, kes
olevat öelnud, et idee talle meeldib. Sellest lähtudes otsustati
Estonia nõukogus Logi 8 plaaniga edasi minna. Kuid siis langes
valitsus ja asemele astus Reformierakonna ja Keskerakonna
koalitsioon. Reformierakonnale on PPP nagu punane rätik härjale.
(Kunagine linnapea Edgar Savisaar sõlmis mitme
tähelepanuväärse ettevõtjaga Tallinna koolide halduse ja remondi
PPP-kava, mis tänaseni osalistele priskeid miljoneid sisse toob,
ehkki Edgar ise juba ammu Hundisilmal oma jalga puhkab. Ning
Martin Helme poolt kavandatud PPP-projektid teedeehituse vallas
jäid samuti sahtlisse.) Et ennast igakülgselt tuleviku vastu
kindlustada, otsustati Estonias möödunud aasta lõpul edasi minna
mitme projektiga paralleelselt – nii Logi 8 kui ka vanale teatrimajale
juurdeehitise kujul hiidpuugi külge ehitamisega.

Kuigi see ei tohiks niimoodi olla, on riigi Muinsuskaitseameti
peadirektor Siim Raie võtnud sisse jäiga positsiooni ning näib
avalikult kaitsvat Tammsaare parki ehitamise ideed, ehkki Tallinna
linna muinsuskaitse on sellele juba ei öelnud. Raie autoriteet
muinsuskaitse alal Boris Duboviku või Riin Alatalu (Muinsuskaitse
nõukogu esimees ja ICOMOS Internationali juhatuse liige) kõrval
on nullilähedane – ta on kaks aastat õppinud Eesti
Kunstiakadeemias muinsuskaitset ja konserveerimist
magistrikraadi saamiseks. Enne seda oli ta Eesti Kaubandus-
Tööstuskoja peadirektor ning seejärel president Toomas Hendrik
Ilvese kantselei direktor. Ta on ametnik, kuid mõjukas ametnik.
Seda hämmastavam on tema avalik toetus ettepanekule
muinsuskaitseliselt delikaatses asjas ning seda juba enne, kui
Muinsuskaitseameti enda spetsialistidest koosnevad nõukogud on
seda üldse arutanud. Kas seda võiks nimetada katseks kallutada
kultuurikomisjoni otsust oma ametikohaga kaasas käiva
mõjujõuga? Või õigemini küsigem – milline poliitiline jõud on selle
taga. Mis on pannud ameti peadirektori sedavõrd ebaadekvaatselt
käituma?

Siit jõuame ERSO teemani. Juba mõnda aega tagasi lansseerisid
ERSO ja Eesti Filharmoonia kammerkoor – nutikalt nagu alati –
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oma plaani rajada Tallinna kesklinna Harjuorgu Helioru-nimeline
uus ERSO kodu ja kontserdisaal. Eskiisi vaated olid vägevad,
flirtides New Yorgi Lincoln Centeri Metropolitan Opera hõrkude
kaarvõlvidega. Kuid asjatundjad said kohe aru, et midagi ei klapi,
sest ala on erakätes ja igasugune arendustöö seal väljaspool
primitiivset „pargi ja maksa“ süsteemi tõotaks olla erakordselt
komplitseeritud. Mõne aja pärast hakkas levima jutt ERSO ja EFK
kontserdimaja uuest asukohast juba Skoone bastioni alal. Skoone
bastion kuulub sajaprotsendiliselt Tallinna linnale ning koht on
ammu igatsenud kultuurilist vääristamist. Kuni nõukogude armee
lahkumiseni toimusid seal madruste tantsupeod, ka hoopis teisest
kultuuriuniversumist pärit Põhuteater on ammu huumuseks
saanud. Pealegi asub bastion telluursete hoovuste ristumiskohas,
kustkaudu juba peagi hakkab liikuma rahvas Kalamajja ja sealt
edasi kiirelt arenevale Kopli poolsaarele elama ja lõbutsema.
Suurepäraselt ajastatuna ilmusid uued vahvad eskiisid juba
neljapäeval, 29. aprillil ERRi uudisteportaali. Täpne värk, jäänud on
vaid mõni päev Riigikogu kultuurikomisjoni istungini, kus ka see
projekt rahataotlejate esireas tungleb!

Kolmas suurfavoriit on Tartu südalinna kultuurikeskus ehk Süku.
Juba plaan iseenesest – ehitada heast peast Tartu kesklinna,
toreda pargi asemele suur maja, mis ühendab kunstimuuseumi,
raamatukogu ja multifunktsionaalset saali, tundub jabur. Kuid
praegusel juhul tuleb vaadelda hoopis Süku poliitilist tausta, sest
muidu jääb kogu projekt arusaamatuks.

Tartu on olnud Reformierakonna kants palju aastaid. Kui volikogu
esimeheks oli keskerakondlane Aadu Must, siis
Reformierakonnaga koos valitsemisel probleeme ei olnud. Urmas
Klaas on ajaloolane ja temast põlvkonna võrra vanem Aadu Must
õpetas Tartu ülikoolis ajalugu. Kuid Aadu Musta mõju Tartu
Keskerakonna tuumiku üle jäi nõrgemaks sedamööda, kui tema
huvi kandus mujale. Kui Jaan Toots Tartus oma kanna maha pani,
siis pöördus sealne poliitiline lava nii, et Keskerakonna Tartu
piirkonna esimees Toots jäi näoga saali poole, Must aga seljaga.
Toots on ka sügiseste kohalike omavalitsuste valimistel
Keskerakonna kandidaat linnapea kohale.

Reformierakonnale on eluliselt vajalik, et Urmas Klaas jätkaks
Tartu linnapeana. Selleks peab tal olema sügisel ette näidata mingi
trofee, mille ta on vägevas võitluses hammaste vahel välja toonud.
See trofee on Süku, hoolimata sellest, et väga paljud
linnakodanikud pole kesklinna pargi asendamisest hoonega sugugi
vaimustatud. Tema vastaskandidaat valimistel Jaan Toots aga
Sükut ei poolda. Tema meelest on arutu sellist kompleksi keset
linna ehitada. Toots toetab Tartu linnahalli ehk Arena ideed, kus
saab korraldada kolme kuni viie tuhande osalejaga üritusi.
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Riigikogu kultuurikomisjon, mida juhib Aadu Must, lükkas aga
Arena ettepaneku kõrvale, nii et see eelvalikusse ei jõudnudki.
Sisuliselt oli konkurendi kõrvaldamine vesi Sükut toetava
Reformierakonna veskile. Ühelgi eespool nimetatud konkreetsel
objektil ei ole projekte, eelarveid ega nõusolekuid, pole
muinsuskaitselisi uuringuid – mitte midagi veel ei ole.

Eksivad need, kes arvavad, et Riigikogu kultuurikomisjon istub
maha ja teeb suveräänsed otsused. Võib-olla EKRE, Isamaa ja
sotsid, kel midagi kaotada ega ka võita ei ole, otsustavad
südametunnistuse järgi või siis selle järgi, keda nad parajasti
aidata või kiusata tahavad. Kuid teiste puhul oleneb otsus ainult
sellest, milles on varem omavahel kokku leppinud
Reformierakonna ja Keskerakonna juhid. Ning see otsus sõltub
omakorda sellest, kes on nende nõuandjad ja millised on nende
huvid. Tartu Süku puhul on asi selge – seda on vaja
Reformierakonnal ja seda nad ka Keskerakonnalt küsivad.
Keskerakond peab Tartus laveerima valitsuskoostöö ja Jaan Tootsi
vahel. Aga mida tahab Keskerakond Tallinnas või mujal? Võiks
arvata, et neile on oluline taastada Narvas oma kaotsi läinud
toetuspind, kuid Narva Manufaktuuri hipsterite projekt lihtsaid
narvalasi kaasa elama ei pane ja hääli ei too. Kes toetab Estonia
juurdeehitist? Kes oskaks seda enda huvides kasutada?
Keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvart Tammsaare pargis
Estonia juurdeehitist näha ei taha. Kuid ta tahaks tõenäoliselt
saada kultuurkapitali toetust ERSO ja Tallinna Filharmoonia uuele
kontserdisaalile Skoone bastionil. Aga kahe muusikaobjekti
toetamine Tallinnas näitaks kogu Eestile, et pealinn kisub teki enda
peale. Jällegi – tuleb kaubelda...

Tegelikult on kõik alles vee peale kirjutatud. Komisjoni poolt lõpuks
välja valitud objektide nimekiri on siiski alles soovide nimekiri,
wishlist. Välja valitud kultuuriehitised ei ole ajaspetsiifilised –
nendega võib alustada aastate pärast ja nende ehitamise järjekord
lihtsalt kujuneb kuidagi välja. Need pole ka kohaspetsiifilised – töö
käigus võib algul planeeritud koht muutuda ja sellest ei juhtu
midagi, selle kohta on olnud näiteid varemgi. Ka rahastamise
periood ei ole lukku pandud. Ainus kindel asi on see, et
Kultuurkapital rahastab välja valitud objekte, kui need kunagi
peaksid ehitamiseni jõudma, 60% suuruse summaga
hasartmängumaksust kogunenud rahast. Ning selles mõttes on
perspektiivid head – kui mõne aasta eest koguti aastas 8 miljonit
eurot hasartmängumaksu, siis tulevikuperspektiiv lubab, et peagi
kogutakse juba 10 miljonit eurot.

Oluline on see, et väljavalitud oleksid kogu Eestit ühendavad
objektid, nii nagu kunagi oli kunstimuuseum Kumu või Eesti Rahva
Muuseum Raadi lennuväljal. Millised neist valiksid välja sina? Aga
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tegelikult on see täiesti ükskõik, mida teie arvate, sest nagu ikka,
otsustab selle asja rahva eest ära poliitikute tagatuba, kes valib
välja sellised ideed, mis aitavad neile kindlustada võidu ükskõik
millistel järgmistel valimistel.

- PISITEKST -  
●

Estonia uus teatrimaja oli planeeritud mere äärde, Linnahalli kõrval
asuvale Logi tänav 8 krundile.

●

Süku puhul tuleb vaadata hoopis poliitilist tausta, sest muidu jääb
kogu projekt arusaamatuks.

●

Helioru eskiisi vaated olid vägevad, flirtides New Yorgi Lincoln
Centeri Metropolitan Opera hõrkude kaarvõlvidega.

  


