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ainult suured ja veel suuremad. Selsa-
mal Vilniuse kontserdimaja võistlusel 
osalesid ka Zaha Hadidi arhitektid, kuid 
jäid meist tahapoole ja pääsesid vaid kol-
mandasse vooru.

Hiljuti oli Saksamaal Müncheni uue 
kontserdimaja võistlus. Selle võitis suh-
teliselt tundmatu ja Euroopa kohta väike 
Austria büroo Cukrowicz Nachbaur Arc-
hitekten kõigi suurte maailmakuulsate 
arhitektide ees. Neid näiteid on sadu, et 
suured teedrajavad avalikud hooned on 
väikeste tundmatute tegijate kavanda-
tud. Tihti kasvataksegi suureks sellise 
objekti projekteerimisega. Näiteks meie 
Eesti Rahva Muuseumi uus hoonegi. 
Kolm Pariisis töötavat arhitekti olid 
enne ERMi projekteerimist suhteliselt 
kogenematud. ERMiga said nad tuule 
tiibadesse, aga meeskonnana lagunesid 
ja igaüks asutas oma ettevõtte.

Sinu Dagopeni büroos on projekteeri-
tud eri tüpoloogiaga hooneid: haigla, 
kaubamaja, kontserdimaja, bürood, 
eramud ja suvilad. Ruumi mõttes on 
igaüks neist täiesti erinev. Mõnda 
neist, näiteks IT-agentuuri peahoo-
net ja Viljandi haiglat, saabki ilmselt 
projekteerida ainult ühe korra. Kui-
võrd te iga projektiga alustate nullist, 
kui palju saate toetuda varasematele 
kogemustele?
Ühest küljest on see hea vaheldus ja 
põnev väljakutse, kui saab teha midagi, 
mida iga päev ei tee. Maailmas pole ilm-
selt büroosid, kes elavad ära vaid kont-
serdihoonete projekteerimisest. Samal 
ajal on palju büroosid, kes on spetsiali-
seerunud näiteks haiglatele, laboritele 
ja meditsiinikeskustele. Eestis selliseid 
büroosid pole. Teisest küljest tuleb 
ikkagi kasuks, kui mõne funktsiooni või 
tüpoloogiaga on varem kokku puututud. 
Näiteks Vilniuse kontserdimaja puhul oli 
abiks see, et olin ülikoolis kontserdimaja 
projekteerimist juhendanud. Üle-eelmi-
sel aastal juhendasin Tallinna tehnika-
ülikooli arhitektuuriõppe stuudioprojek-
tina Kaunase uue kontserdimaja projek-
teerimist vastavalt samal ajal toimunud 
rahvusvahelise arhitektuurivõistluse 

lähteülesandele ning eelmisel aastal 
juhendasin koos arhitekt Üllar Ambo-
sega rahvusooperi Estonia uue hoone 
projekteerimist. Põhilised aspektid 
olid seega juba tuttavad ning tudengite 
juhendamine eeldab õppejõult eeltööd 
ja ka ise koos tudengitega õppimist. 
Paralleelselt nimetatud stuudioprojek-
tiga luges samale kursusele samal päeval 
akustika loenguid legendaarne akustik 
Linda Madalik, kellega samuti konsul-
teerisime kontserdisaalile parima tüpo-
loogia ja akustika kavandamiseks.

Dagopenis projekteeritakse praegu 
Viljandi haiglat. Selle töö saite arhi-
tektuurivõistlusega. Haigla on hoo-
pis midagi muud kui kontserdi- või 
kaubamaja. Kui palju pidite selle 
töö puhul nullist alustama ja enese 
haigla tööspetsiifikaga kurssi viima?
Viljandi haigla on unikaalne juba selles 
mõttes, et sinna kavandatakse ka ter-
vise- ja taastusravikeskust ning poliklii-
nikut. Arhitektuurivõitlusel osalemise 
üks tingimus oli, et meeskonnas peab 
olema kogenud meditsiinitehnoloog. 
Dagopen koos Bakpakiga kaasas selleks 
Hispaaniast Planho Consultorese, kes on 
spetsialiseerunud meditsiinitehnoloo-
gia ja haiglate projekteerimisele. Meie 
tegelesime linnaehitusliku lahenduse, 
arhitektuuridisaini ja ruumilise poolega, 
nemad aga jälgisid, et meditsiinitehno-
loogiliselt oleks kõik loogiline, funkt-
sionaalne ja nüüdisaegne. Haiglad on 
pidevas muutumises: vajadused ja ravi-
meetodid muutuvad, tehnoloogia are-
neb, teadmisi tuleb juurde. Haigla pro-
jekteerimisel peab endale aru andma, et 
see on nagu ajas muutuv masin. Ka neid 
haiglaid, mis meil praegu on, ehitatakse 
pidevalt ringi, sest vajadused muutuvad. 
Haigla peab olema võimalikult paindlik 
ja modulaarne, et seda saaks vajaduse 
korral ümber organiseerida – laiendada 
või kokku tõmmata. Haigla jaguneb laias 
laastus kolmeks tsooniks: kliiniline, 
poolkliiniline ja avatud. Seal on näiteks 
selliseid ruume, koridore ja lifte, mida 
võib kasutada ainult meditsiiniperso-
nal, kellel on sinna asja. Ka nendesse 

ruumidesse sisenemine ning nendes vii-
bimine on reguleeritud. Need alad tuleb 
avalikest eraldada nii juurdepääsetavuse 
kui ka steriilsuse mõttes. 

Tänapäeva meditsiin on protsessi-
põhine, arhitektuur ja korruse plaanid 
peaksid seda toetama ja võimaldama. 
Arhitektuurivõistlus toimus 2019. aasta 
lõpus, praegu, aastal 2020 tegeleme 
hoone projekteerimisega ning töö-
projekt peab valmima augusti lõpuks. 
Hoone valmib kõigi eelduste kohaselt 
2023. aastal. On selge, et kolme aasta 
jooksul muutub meditsiinis väga palju. 
Praegu elame unikaalses eriolukorras, 
COVID-19 pandeemia tingimustes. Juba 
sellest tulenevalt oleme pidanud pro-
jekti jooksvalt muutma. Varem nõuti, 
et taastusraviplokki peab saama hõlp-
salt kohandada erakorralise meditsiini 
osakonnaks, et sinna näiteks suurema 

looduskatastroofi puhul haiglaravi vaja-
vad patsiendid mahutada. Selline vaja-
dus võib tekkida aga ka siis, kui EMOs 
midagi juhtub, näiteks tulekahju. Sel-
lest tulenevalt on taastusravi plokki 
projekteeritud ravigaaside torustikud. 
Viirusepuhang tõi projekti täiendava 
muudatuse: ringi tuli projekteerida 
taastusravi ventilatsioon ning lisada 
lüüsid osakonna ja ülejäänud haigla 
vahele, et olla valmis ka nakkuskliiniku 
loomiseks.

Arhitektuuribüroosid pole koroona-
viiruse põhjustatud majanduse vaba-
langemine praegu nii palju mõjuta-
nud kui mõnda teist valdkonda. Sõl-
mitud lepingud on jõus ja riigihan-
keid pole tühistatud. Võib oletada, 
et kriis tabab seda sektorit poole või 
kolmveerand aasta pärast, kui prae-
gused tellimused on täidetud. Kuidas 
saaks riik arhitektuurisektorit toe-
tada?
Üks võimalus majanduse paratamatu 
tsüklilisuse tasakaalustamiseks või 
juba saabunud kriisi leevendamiseks 
on riigi kontratsükliline lähenemine, 
et leevendada kõikumisi. Vajalik on ka 
riigi investeeringute suurendamine 
ehitusse ja taristusse ehk siis investee-
ringute suurendamine ehitatud kesk-
konda. Investeeringuid tuleks suuren-
dada majandustsükli languse ajal ning 
vähendamine majandustsükli tõusu-
faasis. Kui kriis süveneb, siis erasektor 
tõmbub ju niikuinii kokku ning võib 
oodata koondamisi ja pankrotilaineid. 
Kui ka riik oma kulutused kriisiajal 
kokku tõmbab, siis seda hullemaks kuju-
neb kogu majanduse langus ning sellest 
taastumine.
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dagopeni Soome rahvusmuuseumi juurdeehitise võistlustöö pälvis 185 osalejaga võistlusel 
neljanda ehk ostupreemia. autorid jaan Kuusemets, erko luhaaru, anne Vingisar, jose de 
la Peña gómez Millán ja jose a Pavón gonzalez.  
Võistluse võitis Soome arhitektuuribüroo jKMM.

dagopeni Vilniuse kontserdimaja töö pälvis 272 osalejaga võistlusel 13. – 25. koha. autorid jaan Kuusemets, erko luhaaru, anne Vingisar, 
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