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RAHA TOOMPEAL JAGATUD! Millised
kultuuriehitised saavad rahasüsti?
Riigikogu kultuurikomisjoni pidas riiklikult tähtsateks
kultuuriehitisteks Tartu südalinna kultuurikeskust, Narva
Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuuri“, Arvo Pärdi nimelist
muusikamaja Rakveres ning Rahvusooperi Estonia praeguse
hoone juurdeehitust.
Komisjoni liige Helle-Moonika Helme oli rahul, et valikusse
pääses Estonia teatri juurdeehitus. „Olen Estonia teatri
nõukogus ja loomulikult pean selle eest seisma,“ selgitas Helme,
kelle sõnul oli võimuliidule ehk Reformi- ja Keskerakonna
esindajatele oluline see, et valikusse pääseks Süku ehk Tartu
südalinna kultuurikeskus.
Mis puudutab Estonia juurdeehituse kriitikat – see ei sobitu
piirkonda ja on liiga suur –, siis selles osas Helme sõna ei võta.
„Kõigil ongi õigus arvamust avaldada, aga lõplik tõde selgub
vaidlustes. Estonia teater on nüüd nimekirjas sees, välja seda
enam ei võeta. See otsus on nüüd tehtud. Sellest on räägitud 70
aastat!“
Helme ütles siiski niipalju, et praegu on meedias läbi käinud vaid
Estonia juurdeehituse graafilised pildid, mis illustreerivad mahte.
„Arhitektuurne projekt ja kõik muu alles tuleb. See on kõige
suurema läbirääkimiste ja kaasamise töö. Mina ei muretseks
üldse. Kui see lõpuks tuleb, peaks see kõiki rahuldama.“
Komisjoni liige Eduard Odinets jäi lõpliku valikuga rahule.
„Üksmeelt komisjonis ei olnud, kuna kindlaid kriteeriume polnud.
Minu valikut peegeldab tulemus hästi: olen alati toetanud selles
protsessis regionaalseid projekte.“
Odinetsa selgitustel tehti komisjonis kaks hääletusringi.
Kõigepealt valiti eelvalikusse jõudnud 11 objektist välja 4, mis
lõppvooru pääsesid. Seejärel pandi 4 objekti pingeritta, mille
lõpptulemusel sai kõige rohkem poolehoidu just Süku. Sellele
järgnesid Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo
Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres ja Rahvusooperi
praeguse hoone juurdeehitus.
Kas on ikka õige, et komisjon toetas nii Tallinnat kui ka Tartut?
Kokkuvõttes on tegu ju Eesti kahe kõige suurema keskusega.
„Tartu vastu pole mul midagi, Tartu on ka regioon,“ vastas
Odinets, kes oli siiski Tallinna vastu. „Pean oluliseks pealinnast
väljapoole investeeringuid.“
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Enne riigikogu kultuurikomisjoni istungit spekuleeriti seda, et
kõige suuremad võimalused saada rahasüsti, on rahvusooperil
ja Tartu kultuurikeskusel. Selle mõttega ei tahtnud kohe kaasa
minna aga komisjoni esimees Aadu Must. „Mõnikord öeldakse,
et kui on kriisid, siis muusad vaikivad, aga sellele vaatamata me
ei räägi kahest objektist [Estonia ja Tartu Süku], vaid julgeme
rääkida rohkemast,“ ütles Must enne istungi algust.
Siiski, kas komisjoni esimees pole nõus varasemate
arvamusliidritega, et Estonia juurdeehitus pole ainuüks
muinsuskaitse tõttu võimalik? Näiteks endine Tallinna
linnaplaneerimise ameti endine ja arhitekt Ignar Fjuk rääkis Kuku
raadio saates „Keskpäevatund“, et Estonia teater on terviklik
mälestis, mis asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, ning
see seab hulga piiranguid ja nõudeid.
„Sellisel kujul seda ei saa sinna teha. See on täiesti selge,“ ütles
Fjuk visandite kohta, mis on avaldatud Estonia teatri
juurdeehitusest. „See hävitab kogu keskkonna ära, see hävitab
ruumi ära.“ Fjuk, kes on nüüd Tallinna strateegiakeskuse
juhtivekspert, täpsustas, et kui plaan läheb mingil põhjusel ikkagi
töösse, siis tähendab see ohverdust: juurdeehituse mastaabid
peavad väiksemaks muutuma.
Musta sõnul liigub Estonia juurdeehituse kohta palju
libainformatsiooni. „Aidake mul öelda, kes mõtles välja
joonistada Estonia juurdeehituse –  suur õudne punane kast?!
See ei lähe mitte ühegi dokumendiga kokku!“ rääkis
Keskerakonna rahvasaadik, kelle hinnangul mõeldakse hirme
välja. „Estonia puhul on väga palju olnud taustauuringut, muide
ka Süku puhul. Osa hirmudest ei vasta tõele. Samale rahale
pretendeerib lähedasest valdkonnast veel keegi, siis kuulemegi
neid asju, et teiste olukord [nt Estonia juurdeehitus] on väga hull.
“
Kultuurikomisjoni esimees ütleb, et muinsuskaitses mitu
kontseptsiooni ning Eesti muinsuskaitse juhid on viimasel ajal
hakanud edendama nn euroopalikku arusaama.
„Muinsuskaitseobjekt peab elama. Kui miski on lihtsalt kasti
löödud – „Vaadake kaugelt, lähedale ei tohi minna! –, siis asjad
hävivad. See on kõige suurem löök muinsuskaitsele,“ selgitas ta.
Komisjoni esimees Aadu Must ütles pressiteates, et valikut tehes
peeti silmas ehitiste olulisust nii Eesti kultuurile kui ka
regionaalset tasakaalustatust. „Samuti võtsime arvesse ehitise
võimalikke kasutajaid ja osasaajaid, eeldatavat maksumust,
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võimalikke kaasrahastajaid ja partnereid ning edasist
ülalpidamist,“ täpsustas Must.
Viimati määrati riiklikult tähtsaid kultuuriehitisi 1996. aastal. Siis
otsustati ehitada Kumu, Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti
muusika- ja teatriakadeemia.
Kultuurkapital: rahastuse järjekord võib muutuda
Õhtuleht palus Kultuurkapitali juhilt Kertu Saksalt selgitust, kas
Kultuurkapital peab kultuuriehitisi hakkama ehitama-renoveerima
samasuguses järjestuses nagu kultuurikomisjon otsustas. Saksa
sõnul on olemas teoreetiline võimalus, et tööde järjestus muutub,
kuid komisjon tegi siiski pingerea, mis tähendab, et objektid on
tähtsuse järjekorras.
„Alates 2022. aasta juulist, kui Eesti rahva muuseumi ning Eesti
muusika- ja teatriakadeemia saali maha maksmine lõpeb, saab
Kultuurkapitali nõukogu asuda uute ehitiste meeskondadega
arutellu ja finantseerimise skeeme kaaluma, et saaks
rahastamist alustada. Korraga saab rahastada kahte objekti,“
selgitas Saks.
„Koostatud pingereast võib järeldada, et esimestena soovitakse
Süku ja Kreenholmi valmimist ning seejärel Rakvere
muusikamaja ja rahvusooperi valmimist. Kui näiteks Süku või
Kreenholm takerduvad muinsuskaitse või muude nõudmiste tõttu
oma plaanide teostamisel, on teoreetiline võimalus, et asutakse
rahastama objekti, millega saaks alustada varem, aga selle
võimaluse peavad juristid läbi kaaluma siis, kui see ette tuleb.“
Komisjoni eelvalikusse jäid:
Anu Raua keskus
Arvo Pärdi nimeline muusikamaja
Helioru kontserdimaja (ERSO ja Filharmoonia Kammerkoori
kontserdimaja)
Kahni keskus
Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“
Pärnu Kunstihoone
Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus
Saaremaa Muuseum
Tallinna Filmilinnak
Tartu südalinna kultuurikeskus
Teadus- ja Tehnikakeskus NOBEL 
 


