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PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet: Estonia tulgu
Lasnamäele!
Kesklinna asemel võiks rahvusooperi uus hoone rajada hoopis
Lasnamäele, et rikastada piirkonna kultuurielu.

Idee rajada rahvusooper Estonia juurdeehitus Tammsaare parki on
tekitanud vastakaid tundeid. Selge on see, et rahvusooperi
laiendamine on vajalik ja kohta selleks on otsitud aastaid. Räägitud
on Linnahallist, Skoone bastionist, Bekkeri sadamast. Nüüdseks on
jõutud tagasi juurte juurde, Estonia enda maja laiendamiseni.

Diskussioon selle üle on hea, aga vaevu niivõrd märgilise
tähendusega hoone rajamise tulemusel peaks kannatama
südalinna avalik ruum. Pakun mõelda kastist välja: ehitada
rahvusooper Lasnamäele!

Kunagi pidi ooper tulema just Lasnamäele

Kuigi esmapilgul tundub see imelik, idees eneses pole midagi uut.
Kui vaatame tagasi sajandi alguses Tallinnas toimetanud Soome
legendaarse arhitekti Eliel Saarineni linna laiendamise plaane, siis
leiame sealt ideed rajada uus linnaosa praeguse Lasnamäe
territooriumile. Suur-Lasnamäeks ristitud ambitsioonika projekti
järgi linnaosa südames pidi paiknema just ooperimaja, millest pidi
saama piirkondlike teede keskpunkt ja linnajao arhitektuurne
dominant.

Jah, Lasnamäe ajalugu on läinud hoopis teist teed võrreldes
Saarineni plaanituga. Ent Lasnamäel on olemas midagi, mida ei
ole Kesklinnas – õhku ja ruumi, kuhu ehitada. Lasnamäel on terve
rida kohti, kus vajalikku mahtu ilma suurema vaevata ehitada
saaks: Lindakivi kultuurikeskuse esisel platsil Laagna tee kõrval kui
ka Kurepõllu tühermaal Lauluväljaku vastas. Küllap on selliseid
kohti veel, kus on hea ühendus Kesklinnaga, ümbruskonnas elab
kümneid tuhandeid inimesi ning on tohutu potentsiaal avaliku ruumi
arendamiseks.

Ent mida Lasnamäel napib? Meie linnaosas ei ole tunda riikliku
kultuuripoliitika olemasolu. Lähim üleriigilise tähtsusega
kultuuriasutus on KUMU, mis asub küll klindiserval aga isegi mitte
Lasnamäe territooriumil. Samal ajal kurdame aastakümneid,
kuidas osa meie elanikkonnast ei tunne seost rahvuskultuuriga.

Mis saaks olla tõhusam vahend selle seose loomiseks ja
tugevdamiseks, kui selle esindava ja tootva asutuse toomine
inimestele lähedale? Teiselt poolt saaks sellest hea põhjus paljude
tallinlaste jaoks külastada Lasnamäed, millest viimastel aastatel on
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küll palju portaalide veergudel loetud aga oma silmaga pole selle
päriselu nähtud.

Kultuuriasutused muudavad linnaruumi

Ükskõik kuhu uut ooperimaja Tallinnas ei rajata, peaks sellega
kaasnema oluline mõju ka selle asukoha ümbruskonnale. Aina
rohkem mängib igasuguste kultuuriasutuste loomise juures tähtsat
rolli ka ümbritsev linnaruum ja selle võimendamine ning põimimine
loodava tõmbekohaga. Ilmselt just Tammsaare pargi puhul oleks
selle mõju kasutegur minimaalne, arvestades seda, kui suurt
muutust on linna keskpark viimaste aastatega läbi teinud.

Luues aga ooperit Lasnamäele oleks sellega kaasnev mõju
ümbruskonnale kõige tugevam ja käega katsutavam teiste
asukohtadega võrreldes. See annaks võimaluse demonstreerida,
kui tugevalt ja vahetult saab kultuur muuta inimeste elukeskkonda.

Mõistagi idee luua ooperimaja Laagna tee äärde võib šokeerida.
Võimalik, et Kurepõllu või Laagna asumid ei ole kõigile
meelepärased kohad just ooperi jaoks. Aga asi on põhimõttelises
lähenemises. Oleme harjunud mõtlema, et olulised rahvuskultuuri
objektid asuvad vanalinna müüride vahel või kesklinnlikus miljöös,
kus on segamini erinevad ajastud ja arhitektuuristiilid.

Taasiseseisvunud Eesti ajal ei ole riik julgenud kordagi investeerida
nõukogude ajal loodud magalarajoonides kultuuri edendamisse.
Eesti Rahvusmuuseumi uue hoone rajamine Raadi lennuväljale
Tartusse näitab, et tänapäeva tasemel kultuur ja arhitektuur võivad
piirkonda ümber mõtestada ja tundmatuseni muuta. Äkki on aeg
küps ka Lasnamäe jaoks?

  


