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Tallinn ei poolda Estonia teatrile uue
ooperimaja külge pookimist
Riigikogu kultuurikomisjon otsustas teha täiskogule ettepaneku
nimetada üheks järgmiseks Kultuurkapitali vahenditest
toetatavaks riiklikult tähtsaks kultuuriehitiseks Rahvusooper
Estonia juurdeehituse. Linna strateegiakeskus on toonud välja
üheksa argumenti, miks praegune plaan ei ole kõlbulik.

“Loomulikult ei ole ma selle poolt,” vastas Tallinna
strateegiakeskuse juhtivekspert Ignar Fjuk Delfi küsimuse peale,
kas ta toetab Estonia juurdeehitust.

Fjuk koostas memo, mis on ühtlasi Tallinna strateegiakeskuse
ametlik seisukoht, milles on välja toodud üheksa põhjust, miks
praegusel kujul planeeritav Estonia juurdeehitus ei tohiks teoks
saada.

“Tallinnas on meri,” toonitas Fjuk ja lisas, et pole paremat kohta
ooperiteatrile kui merekallas. “Ooper on maast lahti rebimine!” Ta
võrdles head ooperielamust Pegasusega mööda pilvepiiri
galoppimisega.

Fjuk pakkus alternatiividena ooperiteatrile uuteks kohtadeks
Linnahallist kirde pool asuva Logi ja Vööri tänava ristumiskoha
juurde jääva väikese poolsaare või Admiraliteedi basseini
idapoolse ala.

Linnahalli ümberehitust ooperiteatriks ei pea rahvsuooper ise
sobilikuks, sest pärast kaalumisi on jõutud järeldusele, et
Linnahallis ei ole võimalik saavutada rahvusooperile vajalikku
akustilist ja tehnoloogilist lahendust.

Kultuuriliste mälestiste rikkumine

Fjuki koostatud memo valmis eile. Kas linn plaanib seista vastu
hoone ehitamisele ka nüüd, kus riigikogu kultuurikomisjon on
valinud välja Estonia juurdeehituse, mida plaanitakse ehitada
praeguse teatrimaja taha?

Fjuk ei osanud sellele küsimusele konkreetselt vastata, sest
enne kopa maasse löömist tuleb koostada detailplaneering ja
muuta linna üldplaneeringut, mis käib läbi nii linnavalitsusest kui
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ka volikogust, seega on vaja enne läbida pikk protsess, mille
käigus saab esitada igasugu ideid ja muudatusettepanekuid.

Siiski ütles Fjuk, et kui ehitamisega kunagi alustatakse, peab
mõnest asjast praeguses plaanis loobuma, näiteks juba loodud
kohvikust. Tema arvates ei ole mõeldav, et niivõrd suure teatri
sissekäik peaks olema läbi kohviku. Memos on kirjas nii:
“Teatavasti oleks juurdeehitust võimalik rajada üksnes pakutud
logistilise skeemi alusel. Nii avaneks teatrisse pääs kohviku
poole (mis ei ole esindushoonele paslik, mistõttu see eeldaks
äsja rajatud kohviku lammutamist), sõidukitega juurdepääs aga
oleks võimalik üksnes Pärnu mnt poolt.”

Teisena tõi Fjuk välja, et 1200 inimest mahutav saal peaks
olema kõrge. Et aga hoone ise liialt kõrgeks ei kerkiks, tuleks
osa ooperimajast ehitada maa alla, kus on aga arheoloogilise
väärtusega endised kindlustusrajatised. Niisiis tuleks ehituse
käigus Fjuki sõnul hävitada kultuurilisi mälestisi, mis ei oleks
tema arvates vastuvõetav.

Õhuaugu säilitamine linnaruumis

Fjuk leidis, et plaanitav maja tõmbaks pidurit ka linna peatänava
projektile, milleks pole hetkel kindlat plaani ja mille ühe variandi
kirjutas linn kaks aastat tagasi korstnasse.

Fjuk kirjutas memos, et uus teatrisaal ja sellega kaasnev
külastajate saabumine Pärnu maantee poolt paneks rajatava
peatänava liikluse aeg-ajalt ebamõistliku surve alla.

Lisaks nulliks uus ooperimaja Fjuki hinnangul Tammsaare pargi
kui linnaväljaku idee. Ta põhjendas pargi säilitamise vajalikkust,
öeldes, et seal peab olema tühi ruum, mis on nagu õhk suurte
majade – Estonia teatri ja Viru keskuse – vahel.

Estonia kui majadeta teatrite hoone

Nagu öeldud, soovitab Fjuk ehitada rahvusooperile sobiliku maja
kuhugi mere äärde. Kuid mis saaks sellisel juhul Estonia majast,
mis on Eesti kultuuriloos oluline sümbol?

Fjuk arvas, et Estonia maja ei jääks tühjalt seisma. “Eesti on täis
teatreid, millel pole oma maja ja lava,” märkis ta ja lisas, et
Estonia maja loodi sõnateatrite lavaks ja peaks ka tulevikus seda
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eesmärki kandma. Teisisõnu: Fjuki arvamuse järgi võiks Estonia
majast saada kodu neile teatritele, kes on otsinud endale
sobivamaid ruumi. Ta tõi näite minevikust, kui ruume otsisid
Vanalinna Stuudio ja NO99.

- LISAKAST - 
Tallinna strateegiakeskuse vastuargumendidIgnar Fjuki
koostatud Tallinna strateegiakeskuse memos Estonia
juurdeehituse kohta on välja toodud järgmised vastuargumendid.

Estonia teatri maja on ajaloo ja ehitismälestis, mistap on ekslik
arvata, et Pärnu mnt poolne fassaad, mis ehitati üles pärast
Tallinna pommitamist, ei ole mälestis. “Kavandatud juurdeehituse
maht domineeriks nii kõrguslikult kui plaaniliselt olemasoleva
Estonia teatrihoone suhtes sedavõrd, et kaitsealune hoone
degradeeruks seetõttu omamoodi „nööbiks, millele õmmeldakse
juurde pintsak“. Sellega invaliidistatakse Eesti ajaloo üks
olulisemaid sümbolehitisi pöördumatult.” Ehitis paikneb
UNESCO muinsuskaitsealal, mis tähendab, et juurdeehitusega
ei tohi kaasneda linnaruumi olemuslik muutumine. Paik on
vanalinna muldkindlustuste vöönd, mida üldjuhul ei hoonestata.
Kavandatavat juurdeehitust ei saa piisavalt süvistada, sest maa
all asuvad suure arheoloogilise väärtusega endised
kindlustusrajatised. Juurdeehitusega kaoks Tallinna linnast
linnaväljak. Tammsaare park on riikliku looduskaitse all.
Juurdeehitus oleks vastuolus kehtiva Tallinna üldplaneeringuga –
see on roheala. Linn ja riik on kõnealuse maa-alaga juba teised
plaanid teinud: Tammsaare pargi rekonstrueerimine;
pargikohviku rajamine; K. Pätsi monumendi püstitamine; 1905.
aasta revolutsiooni mälestusmärgi asukoha säilitamine.
Sissekäik teatrisse läbi kohviku ei oleks paslik – uus plaan
nõuaks äsja rajatud kohviku lammutamist, sõidukitega pääseks
teatri juurde üksnes Pärnu mnt poolt. 

 


