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Kolmel Eesti kõrgkoolil on valminud 
hiljuti uus õppehoone või juurdeehi-
tus. 2020. aasta jaanuari lõpus avati jär-
jestikku Tartu ülikooli (TÜ) digitehno-
loogiakeskus Delta Emajõe kaldal ning 
Tallinna ülikooli (TLÜ) juurdeehitusena 
loomemaja Vita. 2019. aasta septembri 
lõpus avati laialdase meediakajastuse 
saatel ka EMTA uus kontserdi- ja teat-
rimaja, millega tähistati kõrgkooli  
100. aastapäeva. Nende kõrvale võiks 
panna ka Eesti Kunstiakadeemia (EKA) 
kolimise 2018. aastal nüüdseks juba 
sisse elatud ja premeeritud hoonesse. 
Kõrgkoolide uutes ehitistes võib leida 
üksikelementide osas teatud arhitektuu-
rilisi sarnasusi ja üksteise mõjutamist, 
ent ilmselt on tegemist ka praeguse aja 
ühtmoodi vajaduste ja nõuetega. Näi-
teks on EMTA ja TLÜ juurdeehituse mit-
mel argiruumil akustilised laepaneelid, 
mitte ripplaed, et neelata heli. Samuti on 
mõlemal hoonel kitsas välikoridor. TLÜ 
Vita hoones säilitati viienda korruse väli-
terrass kokkuhoidu trotsides just EKA 
hoone mõjul jne.

Sellele, et muusika- ja teatriakadee-
mia juurdeehituse puudumine põhjus-
tas kaua hingelisi kannatusi eriti muusi-
kutele, osutab EMTA kodulehe uut maja 
tutvustava artikli alapealkiri „20 aastat 
kestnud ootus“.1 Muusikute rõõmu selle 
valmimise üle võib seega suuremakski 
pidada, kui seda võis täheldada TÜ või 

TLÜ lisapinna puhul. Seda oli näha ka 
paljudes avakontserdiga seotud tele-
intervjuudes. Heameele võib kokku 
võtta professor Toomas Siitani maja 
avamise kommentaariga ETV2 saa-
tes „Plekktrumm“: „Tõnu Kaljuste käis 
huvitava paralleeli välja, et EMTA maja 
on olnud nagu ujumiskool ilma bassei-
nita. Nüüd siis laupäeval lastakse vesi ka 
sisse.“2

vaade tänavalt

Akadeemia asub USA saatkonna lähedal 
kõrgelt hinnatud miljöös, n-ö kuldses 
ringis: asukoht on küll kesklinnas, kuid 
eemal liiklusmürast ja -tossust. Näib, et 
selle kandi kuvandis on omajagu Tallin-
nale üldiselt võõrast glamuuri.

Otsus ehitada EMTA-le nüüdisaegne 
kontserdisaal tehti juba 1996. aastal, 
hoone loodeti valmis saada 1999. aas-
taks. Juurdeehitus jäi aga oma aega 
ootama, kuni eelmise aasta septembris 
see lõpuks ka ehitati.

Kalvi Voolaiu projekteeritud EMTA 
peahoone on saanud asjaliku täienduse. 
Toivo Tammiku ja Martin Rõugu projek-
teeritud must juurdeehitus ei konku-
reeri valge peahoone arhitektuuriliste ja 
muusikale viitavate kaunistustega. Koo-
likompleks avaneb nüüd laialdasemalt 
kolme suunda: Rävala puiesteele ning 
Sakala ja Tatari tänavale.

Kui läheneda akadeemiale Rävala 
puiestee poolt, võib kujutleda end jalu-
tamas läbi triumfikaare, milleks on 
Indrek Allmanni projekteeritud kuld-
sete elementidega luksuslik kõrghoone 
aadressil Kentmanni 6. Kui läheneda 
Sakala tänavalt, joonistub välja lähiajal 
kerkinud elumajadega suurlinlik täna-
vafront, mida ilmestab EMTA juurde-
ehitusele väikese hilinemisega lisan-
dunud neoonkiri. Hoone ise on pigem 

sissepoole pööratud, sest kontserdisaali 
Sakala tänava peasissepääsu uks ava-
takse vaid kontserdi ajaks – tegemist on 
ikkagi õppeasutusega.

Valge põhihoone ja musta juurdeehi-
tuse vastandus kajab vastu ka kontserdi-
saali sisekujunduses, samuti vastandu-
vad värvikoodi poolest suur hele kont-
sertsaal ning black box. Värvivalikut võib 
pidada õnnestunuks – ongi ju kindla 
peale mindud –, sest visuaalne müra ei 
ole sellise hoone vaimulaadile kohane.

vaade siseruumist

EMTA juurdeehitus mõjub väljastpoolt 
igas mõttes tagasihoidlikult. Kuidas on 
võimalik, et sellisesse vaoshoitud hoo-
nesse on mahutatud viis korrust, lisaks 
erakordselt palju teenindusruume? Ehi-
tise keskmes on läbi mitme korruse ula-
tuv imposantne kontserdisaal – hoone 
dominant. Saal on ülikõrge laega pidulik 
ruum, kõik ümberkaudsed väiksemad 
ruumid aga saali tähtsuse rõhutamise 
teenistuses.

Suurele saalile sekundeerib väiksem 
black box. Nende ümber asuvad fuajeed, 
abiruumid, kahel korrusel väikesed heli-
kindlad harjutamis- ja administratiiv-
ruumid. Erinevalt TLÜ Vita majast, mis 
on BFMi hoonega kokku sulatatud (arhi-
tektid on ju samad), on EMTA juurdeehi-
tus muust hoonest selgelt eraldi seisev 
maht. Nende vahele on mõttepausina 
projekteeritud õuekoridor, mis ärkab 
ellu ilmselt soojade ilmadega. 

Suur kontserdisaal

Ehitaja hinnangul oli EMTA juurdeehi-
tuse puhul tähtsaim, kuidas saavutada 
nõuetekohane akustika.3 Muusikule 
tagab õnnestumise piano’de kadu-
deta jõudmine lavalt kõige tagumiste 

ridadeni. Avakontserdil esinenud noor 
muusik kiitis reporterile saali akustikat 
ülivõrdes nii Eesti kui ka rahvusvaheli-
ses pildis. Akustika timmiti paika tänu 
Eesti ainsale akustikule Linda Madali-
kule, kes tegi koostööd Taani spetsialis-
tidega büroost Gade & Mortensen Akus-
tik. Huvitav, millal on oodata ses vallas 
järjelkasvu? 

Saali sisekujundaja Aivar Oja on 
panustanud monokroomsele beežile, 
millele sekundeerivad hajusad mustad 
aktsendid (klaver, lavatehnika). Värvi-
valiku vaoshoitus nii seinte, põranda 
kui  ka istmete sametkanga puhul on 
tegelikult ülioluline. Nagu avapäeval 
demonstreeriti, saab ajutise värvimöllu 
vajadusel tekitada valguslahendustega.

Seinte hele puit – kohati on tunda 
puidu lõhnagi – loob turvatunde, mis 
juba tuttav Arvo Pärdi keskuse arhitek-
tuurist. Oletan, et EMTA sisekujundajal 
oli see eeskuju või etalonina silme ees. 
Arvo Pärdi keskuse väikese saali arhitek-
tuur pidavat tõstma kontserdiesituse 
kvaliteedi uuele tasemele: saal on nii 
nõudlik, et muusiku iga väärnüanss või 
n-ö valetamine võimendub. Võib vaid 
ette kujutada, kui suurt vaimset kont-
sentratsiooni ja vastutustunnet nõuab 
see laval esinejalt.

EMTA suure kontserdisaali seinaku-
jundus aitab saalis toimuvale visuaalselt 
kaasa, voogavad tagasihoidlikud kujun-
did korduvad ka rõdupiirdel. Rangelt on 
hoidutud teravnurkadest. Ka koridori 
seintel on laineline tagasihoidlik mus-
ter, justkui helilainetus. Seejuures on 
hoolt kantud, et lainelisus liiga üheül-
baliseks ei muutuks. Voogavusele vas-
tanduvad rangelt teravad geomeetrili-
sed kujundid suure saali istmete vahel, 
veelgi kontrastsemalt aga puitlaastudest 
seinapinnad, mida pole soovitav silitada, 
kui ei taha pindu näppu saada.

Lavaarhitektuuri ruumipoliitika

Prantsuse mõtleja Jacques Derrida arut-
les oma seminarides üliõpilastega Nar-
kissose ja Echo mõistuloo, nägemise, 
kuulmise, kõnelemise ja järelekorda-
mise keeruka suhte üle. Narkissos oli 
pime Echo armastuse suhtes, Echo aga 
suutis vaid kajana korrata armastatu lau-
sete viimaseid silpe. Rääkida või helisid 
esile kutsuda tähendab teatud mõttes 
mitte näha (esitaja on pime), tähelepane-
lik vaataja võib aga hetkeks olla kõnevõi-
metu ja kurt.4 Kontserdil ei keskenduta 
küll vaatamisele, arhitektuurile, ometi 
on kvaliteetne keskkond esituse õnnes-
tumiseks väga oluline. 

Lavaarhitektuur on muusiku igapäe-
vatöö taust, mille tegelikku tähtsust ei 

muusika- ja teatriakadeemia uus kontserdisaal – kõrge ja ülendav
EMTA juurdeehitus ei ole sotsiaaldemokraatlikult tasapaks ruum, kus kõik on võrdne, vaid meenutab  
pigem barokset Kadrioru lossi, soosides inimeste vaimset ülendamist.
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