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Illustratsioon 1
Keskuse ABC-4 sein, autori foto

Sa kõnnid neist mööda ja nad veel hingavad, kuid nad on vaikselt ja 

hääletult hääbumas. Nad veel hingavad, aga kui kauaks ja kuidas? Neid 

on nii maal kui linnas, nii külades kui asulates. Osad neist hääbuvad 

väärikalt, mõnda on aga valus vaadata. Hääbumine kui protsess on 

mitmekihiline ja põnev, tihti kurva alatooniga. Samas on see elu loomu-

lik protsess, tegemaks ruumi uuele. Hoonete hääbumise juures kerkivad 

üles küsimused: kuidas peaksime käsitlema hääbuvaid hooneid, kas 

hääbumist takistama, leides hoonetele uusi funktsioone või hoopis mitte 

sekkuma, lastes hoonetel vaikselt hääbuda?

Mind huvitab hoonete hääbumine linna kontekstis. Linn kui pidevalt 

muutuv ja arenev keskkond, kuid ometi on selles ruumi hääbumisele 

ning sellest tingitud tühjusele. Mulle pakub huvi millistel viisidel hooned 

hääbuvad.

Hääbuvate hoonete lagunemises, tühjuses ja hüljatuses peitub saladuslik-

kus, mis intrigeerib inimesi. Milline on inimese roll hoonete hääbumises, 

kas oleme pelgalt pealtvaatajad või on meil tegutseja osa? 

Hääbuvad igas vanuses ja igal ajal ehitatud majad. Kohtade kasutustihed-

us on ajas muutuv, iga maja ei rutata lammutama, kui ilmuvad esimesed 

hääbumise märgid. Milliseid hooneid lammutatakse kergekäeliselt, mil-

listele majadele antakse teine ja kolmaski võimalus? Kas leidub ka vahe-

pealne variant elluäratamise ja lammutamise vahel? Missugune ruumil-
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ine potentsiaal leidub hääbuvates hoonetes ja kuidas seda ära kasutada? 

Nendele küsimustele otsin vastuseid läbi hääbuvate hoonete näidete ja 

projektiosa.

Projektiosas tegelen olemasoleva Mustamäe mikrorajooni keskusega 

ABC-5, mis on füüsiliselt lagunev ja funktsionaalselt ununev. Eesmärgiks 

on hääbumise ja selle ilmingute: koorumise, kulumise, lagunemise, 

mõranemise ja  pragunemise, teadlik esiletoomine linnaruumis. Projekt 

taaselustab kunagise keskuse läbi hääbuva ruumi potentsiaali, olemasole-

va ruumi aktiveerimise ja uute ruumiliste lahenduste abil. Tulemuseks 

on kombinatsioon hääbumise variatsioonidest: hääbumise elavdamisest, 

hääbumise praktilisest kasutamisest, hääbuva taaselustamisest, hääbu-

mise peatamisest ja uue hääbumisest.
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Illustratsioon 2
Lagunev tellissein, foto Taavi Rand

Hääbumine

„Eesti keele seletav sõnaraamat” annab sõnale “hääbuma” järgmise 

defi nitsiooni: „ Aeglaselt, pikkamisi hävima, (välja) surema, otsa saama” 

ning alltähenduse „ Aeglaselt pikkamisi, nõrgenedes v. tuhmudes kadu-

ma, vaibuma, haihtuma”1. Magistritöö kirjutamise jooksul on minu jaoks 

hääbumise tähendus muutunud. Enne magistritöö kirjutamist tähendas 

hääbumine mulle pikaldast ja vaikset nõrgenemist, mis viib lõpuks täieli-

ku haihtumiseni. Nüüdseks tean, et hääbumine võib kulgeda väga erine-

vas tempos, see võib olla aeglane mandumine või kiire häving. Olenevalt 

hääbumise tempost võib see aega võtta paar aastat või paar sajandit.

Hääbumine on teema, millele ei soovita otsa vaadata. Tihti on see rusuv 

teema mis tekitab ängi ning viib mõtted asjade ja meie endi kaduvusele. 

Kuid ometi kõik siin maailmas on kaduv, ka nii kindlana näivad hooned. 

Hoolimata hääbumise nukrusest on selles midagi nii minu kui ka teiste 

jaoks paeluvat. Eelkõige on see silmaga nähtav, kõrvaga kuuldav, meeltega 

tajutav, sõnadesse raskesti pandav. Kui proovida seda sõnadesse panna, 

on see hääbuvate hoonete lagunemise tühjus, sellega koos peitub seal 

ka vaikus ja eemaldatus, eraldatuse luksus, meeled on erksad ja tajud on 

ehtsad, mõttevoog peatub. 

1 [EKSS] Eesti keele seletav sõnaraamat. (vaadatud 20.10.2021).
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Illustratsioon 3
ABC-5, autori foto

Ajast ja hääbumisest

Majad vananevad ja lagunevad aegamööda, see on loomulik. Hooneid 

kõpitsetakse, parandatakse ja remonditakse ning elu neis jätkub. Hoone 

kasutamise ja hääbumise vahele ei saa tõmmata piiri, isegi mitte udust. 

Millal on pudenevast krohvist saanud lagunemine? Mis ajal on lahkunud 

rohkem inimesi kui jäänud alles? Ei ole võimalik täpselt öelda, millal 

algab hääbumine, sest hääbumine ja hoone elu on üksteisega põimunud. 

Hoone elus võib olla hääbumist ja hääbumises kasutust.

Vananemise, ilmastiku ja kulumise protsesse, mis on vältimatud, ei 

peeta hoonete disainis tavaliselt teadlikuks ega positiivseks elemendiks. 

Kaasaegse arhitektuuri artefakt soovib eksisteerida ajatus ruumis, aja 

reaalsusest eraldatud tehislikus olekus. Moodsa ajastu arhitektuur püüab 

esile kutsuda ajatu nooruse ja igavese oleviku hõngu. Täiuslikkuse ja 

terviklikkuse ideaalid lahutavad arhitektuuriobjekti veelgi enam ajareaal-

susest ja kasutusjälgedest. Meie hooned on muutunud aja mõju suhtes 

haavatavaks. Selle asemel, et pakkuda vintage’t ja autoriteedi positiivseid 

omadusi, mõjuvad aeg ja kasutamine meie hoonetele hävitavalt.1 Lisaks 

on märgata seaduspärasust hoone ehitamise aja ja hääbumise vahel. 

Varasemal ajal ehitatud hoonete eluiga oli pikem ja nad hääbusid pikka-

misi. Mida hilisemal ajal on hoone ehitatud, seda lühem on tema eluiga 

ja kiirem hääbumine.

2 J.Pallasmaa, Hapticity and Time. Notes on fragile architecture, http://nebula.wsimg.
com/44d86ca06d4cb7c7d4a1da6a71ce4362?AccessKeyId=0AAE04A71AD11C142C3B&disposi-
tion=0&alloworigin=1, lk2 (vaadatud 03.12.2021).

2
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Illustratsioon 4
ABC-8, autori foto

Hääbumise ilmingud

Esmased hääbumise ilmingud on väikesed, peaaegu märkamatud. Kuskilt 

koorub värv, kuskilt lahkub rentnik, kuskile tekib grafi ti, kuskilt pudeneb 

krohvi, kuskil on ruum, mida enam ei kasutata, kuskil on ruutmeetrid, 

mida enam ei vajata. Hääbumise ilmingud võivad olla nii materiaalsed 

kui moraalsed. Materiaalsed ilmingud on hoone kehandiga seotud, kõik, 

mis laguneb, pudeneb, puruneb, praguneb, koorub, mureneb, mõraneb, 

kasvab kinni ja täis. Moraalsed ilmingud on seotud koha identiteedi ja 

väärtustega: seal käiakse aina vähem, see pole enam populaarne, tähtsus 

kaob, funktsionaalsus väheneb, funktsioon kaob, kuvand teiseneb, koht 

muutub kõrvaliseks. Enamus juhtudel on hääbumine segu materiaalsetest 

ja moraalsetest muutustest ajas ja kohas. Hääbumise märgid on omavahel 

põimunud ning üks tingib teise.
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Hoone surm

Hoone hääbumine on protsess, mille käigus hoonest pikkamisi lahkub 

elu, tekivad mõrad, taandub funktsioon, lõpuks saabub vaikus. Koos vai-

kusega saabub hoone surm. Tõnu Õnnepalu on võrrelnud hoone surma 

raamatu surmaga, öeldes: „Raamat sureb niipea, kui ta unustatakse, ja 

maja niisamuti. Majade puhul nimetatakse seda mahajätmiseks. Maja 

võib veel püsti seista kaua, aga ta on juba surnud, sõna kõige otsesemas 

mõttes: elu temast on läinud.”1 Hoone on surnud, kui ta on hüljatud, kui 

teda enam ei kasutata ega vajata.

Tania Tovar Torres on öelnud, et hoone hääbumine (hävitamine) ei ole 

sama selge nagu on inimese surm2. Hoonete ja inimese surmal on selge 

erinevus. Inimese surm on lõplik, samas kui hoone surm võib olla näiline 

ja tagasipööratav. Ka Tõnu Õnnepalu arvates pole hoone surm võrreldav 

inimese surmaga. Ta toob paralleeli raamatu ja hoone surma vahel öel-

des, et mõlemad võivad olla imekspandavalt visad surnuist üles tõusjad.3

3 Toim. T-K.Vaikla, Kui pikk on ühe maja elu? Tallinn: Eesti Arhitektuurikeskus, 2012, lk 33

4 T. T. Torres, In Articulo Mortis: Chronicles for an Afterlife, https://futurearchitectureplatform.
org/projects/fd694e47-8dcc-48c3-a391-e4c6c54dcfbd/ (vaadatud 21.09.2021).

5 Toim. T-K. Vaikla, Kui pikk on ühe maja elu? lk 33

3

4

5
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Illustratsioon 5
ABC-5, foto Taavi Rand

Inimese roll hääbumises

Võib tunduda, et hooned hääbuvad endamisi ja kõrvalise abita, tegeli-

kult on inimesel alati oma roll hääbumise protsessis, kas siis otsene või 

kaudne. Inimene on see, kes hooned loob, nende eest hoolt kannab, teeb 

otsuse millal renoveerida, millal lammutada. Ka hoone hääbuda jätmine 

on inimese poolt langetatud otsus, olgu siis juhuslik või mitte.
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Illustratsioon 6
Sammalduv asfalt, autori foto

Hool

Ulla Alla sõnab oma magistritöös järgmist: „Kasutamine küll kulutab, aga 

mittekasutamine hävitab”1. Ilma kasutuseta maja hääbub. Kuid ainult ka-

sutamisest ei piisa, hooned vajavad pidevat hooldamist. Inimene on see, 

kes kannab hoolt majade käekäigu eest ja hoiab hooneid elus, kõpitseb, 

parandab, putitab, remondib, renoveerib. Ehitisi hooldades on võimalik 

pikendada materjalide eluiga ja tagada nii maja kestvus ajas. Hooldama-

tus on üks peamiseid põhjuseid, miks nõukogude ajal ehitatud majad on 

praeguseks materiaalselt halvas seisus. On veel teinegi põhjus, nimelt 

arusaam, et materjale, millest 20. sajandil ehitatud hooned tehtud on, ei 

olegi vaja hooldada2. Hoolt vajab iga materjal, olgu selleks siis puit, krohv, 

betoon või metall. 

6 U.Alla, 30 aastat pausi. Magistritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakond, 
2021. https://entu-fi les.s3.amazonaws.com/eka_2/429451/3055292?Signature=dQjWelp-
KZrs2C85V4THcQX5JFdM%3D&Expires=1651737325&AWSAccessKeyId=AKIAI262CUNDJ2IVUX-
RA&versionId=Ig1xFjztYlkVbritlavhYmW.L6IRUwJG, lk41 (vaadatud 24.01.2022).

7 Toim. T-K. Vaikla, Kui pikk on ühe maja elu? lk 43

6

7
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Illustratsioon 7
Lagunev kärgtellis, foto Taavi Rand

Otsus

Inimene on see, kes teeb otsuse kas ja millist hoonet elus hoida. Nii on 

inimesel oma roll hääbumise juures, tal on võimalik hääbumise kulgu 

vastavalt oma soovile muuta. Hääbumist saab kiirendada, kas siis te-

gutsemisega või hoopis tegemata jätmisega, lammutamisega või halvas 

seisukorras hoone jätmisega ilmastikutingimuste meelevalda, tahtliku 

minnalaskmisega. Hääbumist on võimalik aeglustada või peatada, ehitist 

konserveerides, renoveerides, kaitstes hoonet ilmastikutingimuste eest, 

või hoopis kogu protsess ümber pöörata, andes hoonele uue elu. Vahel on 

hoone hääbuma jäämine juhuslik, lihtsalt mitte tegutsemine, vahel aga 

teadlik otsus, selleks et hoone seisukord muutuks lammutamisväärseks. 

Inimene on see, kes teeb otsuse, millist hoonet säilitada, millist lammu-

tada, millist hoonet väärtustada, millist mitte.

Hooned elavad üldjuhul kauem kui inimesed. Seega kellegi loodu, ehitatu 

üle peab otsuse langetama keegi teine, kuna hoone looja ei pruugi olla 

enam elavate või otsustajate hulgas. See otsus ei pruugi olla lihtne. Tun-

dub, et otsustada on lihtsam kui inimesel puudub isiklik kontakt antud 

hoonega. Aga kui see kontakt on olemas, näiteks nooruspõlvest või mingil 

muul viisil, siis otsustamine muutub keerulisemaks. Otsus lammutada, 

hävitada võib tähendada ka mingite mälestuste hävitamise algust, mida 

iga hoone suure tõenäosusega ka kellegi jaoks tähendab. Inimene aga 

mäletab kõige paremini emotsioone, mida mingi hoone, koht või ka teine 

indiviid talle tekitas. Lood hoonetest elavad kauem kui hooned ise1, kuid 

lammutamine, mõne koha või hoone kaotamine, aitab ka kaasa inimeste 

mälestuste hääbumise algusele.

8 T. T. Torres, In Articulo Mortis: Chronicles for an Afterlife, https://futurearchitectureplatform.
org/projects/fd694e47-8dcc-48c3-a391-e4c6c54dcfbd/ (21.09.2021)

8
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Varemed

Hoonedid kavandatakse, projekteeritakse, ehitatakse, kasutatakse, paran-

datakse, kasutatakse, enam ei parandata, enam ei kasutata, majad on 

tühjad, lagunevad, lagunevad veel, muutuvad varemeks.
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Illustratsioon 8
Painshill Park, foto rmk2112

Varemete lummuses

Vanades majades, hääbuvates paikades peitub inimeste jaoks salapära. 

Need on kõrvalised paigad, mis oma saladusliku olemuse ja lagunenud 

nukrusega kõnetavad inimesi. Neis on eelnenud aegade hõngu, mida on 

põnev taasavastada. Varemed köidavad külastajate kujutlusvõimet oma 

füüsilise ja metafüüsilise ebatäiuslikkuse tõttu - puuduvad katused, lagu-

nevad seinad, kadunud on eluviis, mis kunagi neid hooneid elus hoidis1. 

Hüljatud paiku ja pooleldi hävinud hooneid on kasutanud oma loomin-

gus kunstnikud, fotograafi d, fi lmitegijad ja teatrikunstnikud, et tekitada 

tundlikku ja emotsionaalset atmosfääri2. Tüüne-Kristin Vaikla on öelnud 

järgmiselt: „Hüljatud paigad peidavad iseeneses müstilist, poeetilist po-

tentsiaali, mille unikaalsuses sisalduvad tema kvalitatiivsed väärtused.”3

9 R.Handa, Appropriation of Architectural Ruins in Britain During the Eighteenth and Nine-
teenth Centuries. Lincoln: University of Nebraska, 2008, https://digitalcommons.unl.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1045&context=arch_facultyschol, lk 2 (vaadatud 25.03.2022).

10 J. Pallasmaa, Hapticity and Time. Notes on fragile architecture, http://nebula.wsimg.
com/44d86ca06d4cb7c7d4a1da6a71ce4362?AccessKeyId=0AAE04A71AD11C142C3B&disposi-
tion=0&alloworigin=1, lk 6 (vaadatud 03.12.2021).

11 T-K.Vaikla, Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju. Doktoritöö. 
Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond, 2017, lk 220

9

10

11
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Illustratsioon 9
Pitzhangeri mõis, foto Elliot Sheppard

Varemed on inimesi lummanud juba ammustel aegadel. Eriti mõtlemap-

anev näide inimese vajadusest kogeda ja lugeda aega arhitektuuri kaudu 

on projekteeritud ja ehitatud varemete traditsioon/maania, mood, millest 

vaimustuti 18. sajandil Inglismaal ja Saksamaal.4 Hulgaliste varemete 

tekkepõhjused ulatuvad Suurbritannias tagasi 16. sajandisse, kui Henry 

VIII otsustas kloostreid reformida. Osadest kloostritest said katedraalid, 

osadest kirikud, enamust kasutas kuningas rikastumiseks. Kõik, mis oli 

pühapaikades väärtuslik, eemaldati ja vahetati rahaks, peale seda müü-

di maa eraisikutele, kes kasutasid kloostrite seinu ehitusmaterjalina või 

ehitasid kloostrid ümber elamuteks, koolideks, tehasteks. Teine hoonete 

liik, millest paljudest said varemed, olid kindlused, mis seoses püssiro-

hu tulekuga 13. sajandil olid muutunud kergesti haavatavaks. Nii tekkiski 

Suurbritannias olukord, kus üle terve maa oli hulgaliselt hüljatud ja lagu-

nevaid hooneid ning varemeid. Algselt hakati varemeid imetlema nende 

vanuselise väärtuse tõttu. Sellele panid aluse kunstnikud ja antikvaarid, 

kes rändasid mööda Inglismaad ringi ning avaldasid raamatutes ja ajakir-

jades aruandeid varemete kohta. Nende seas oli ka John Britton, kes aval-

das raamatuid Suurbritannia topograafi listest uuringutest ja nende seas 

ka köite Suurbritannia arhitektuurimälestistest. Reisikirjade abiga said 

varemetest turismisihtkohad ning suur osa elanikkonnast oli haaratud 

varemete lummusesse. Varemete aruannetest vaimustunud kunstnikud 

reisisid varemeid uurima. Vaatamata oma ebatäiuslikkusele inspireerisid 

varemed kirjanikke ja kunstnike, kes ajalooliste taustateadmiste abil 

koostasid varemete ainelisi luuletusi, romaane ja reisikirjeldusi. Varemete 

populaarsus arenes nii kaugele, et arhitekte palgati kujundama kunstlikke 

varemeid osana esteetilisest maastikust. Varemeid kavandati parkidesse, 

kuulsaim näide sellest on Painshill Park, varemetena kavandati ka uusi 

hooneid, näiteks Pitzhangeri mõis.5

12 J. Pallasmaa, Hapticity and Time. Notes on fragile architecture, http://nebula.wsimg.
com/44d86ca06d4cb7c7d4a1da6a71ce4362?AccessKeyId=0AAE04A71AD11C142C3B&disposi-
tion=0&alloworigin=1, lk 3 (vaadatud 03.12.2021).

13 R.Handa, Appropriation of Architectural Ruins in Britain During the Eighteenth and Nine-
teenth Centuries. Lincoln: University of Nebraska, 2008, https://digitalcommons.unl.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1045&context=arch_facultyschol, lk 3-4 (vaadatud 25.03.2022)

12

13



3534

Illustratsioon 10
Sein-vare, autori foto

Modernismi varemed

Me oleme harjunud varemetega, mis on pärit sajandite tagusest ajast. 

Hääbuvate, varemlike hoonetega, mis on pärit lähiminevikust, pole me 

harjunud ning nende lagunemisega kaasneb mitmekihiline problemaa-

tika. Iidseid varemeid justkui väärtustatakse rohkem kui modernistlikke, 

“noori” varemeid. Iidne vare on puhas, kivistunud ja lõppenud, see on 

kuidagi valmis, just selles stabiilses ja lõppenud olekus seda pärandit 

hooldatakse, säilitatakse ja imetletakse. Lähimineviku varemed seevastu 

näitavad end käimasolevas protsessis: hävimine, rusuv meeleolu, la-

gunemine- need omadused torkavad silma ja juhivad meie tähelepanu. 

Nad on justkui lõpetamata, vahepealses mööduvas olekus ja ei kuulu 

kuhugi, ei hoonete ega varemete hulka, see teebki “noored” varemed nii 

häirivaks.1

Modernistlik arhitektuur on eelistanud materjale ja pindu, mis taot-

levad tasasuse, immateriaalse abstraktsuse ja ajatuse efekti2. See on aga 

teinud modernistlikud hooned väga vastuvõtlikuks ajaproovile. Mod-

ernistlike hoonete materjalideks on metall, klaas ja betoon, mis ei täida 

lagunemise esteetilisi ootuseid ning ei lase hoonetel graatsiliselt lagu-

neda3. See toob kaasa negatiivse hoiaku modernistlikkesse hoonetesse 

ning nende lammutamist on seeläbi kergem põhjendada4. Teine levinud 

põhjendus modernsete hoonete lammutamiseks on nende tänapäevast-

ele energiatõhususe normidele mittevastavus ning see, et nende hoonete 

ökonoomsemaks muutmine on kulukas. 

14 B.Olsen; Þ.Pétursdóttir, Ruin Memories. New York: Routledge, 2014, lk 15

15 J. Pallasmaa, Hapticity and Time. Notes on fragile architecture, http://nebula.wsimg.
com/44d86ca06d4cb7c7d4a1da6a71ce4362?AccessKeyId=0AAE04A71AD11C142C3B&disposi-
tion=0&alloworigin=1, lk 2 (vaadatud 03.12.2021).

16 B.Olsen; Þ.Pétursdóttir, Ruin Memories, lk 6

17 B.Olsen; Þ.Pétursdóttir, Ruin Memories, lk 4

14
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Hääbumise variatsioonid

Hääbumise kestvus, kulg ja viis võivad olla väga varieeruvad, hääbumisel 

on mitmeid variatsioone. Näited hääbuvatest hoonetest kalduvad ühest 

äärmusest teise. Ühes otsas on hooned, mis lammutatakse kiiresti, ilma 

tungiva vajaduseta, et teha ruumi uuele. Nende hääbumise protsess on 

lühike ja kiire, tihti rõhutatakse sellise hääbumisprotsessi puhul amorti-

seerumist ning tänapäevastele energiatõhususe nõuetele mittevastavust. 

Tihti on need hooned, mis on pärit modernismi ajastust. Teises otsas on 

hooned, mis pikkamisi hääbuvad, kuid nende eluiga otsustatakse piken-

dada neid uuesti renoveerides, kasutusse võttes või konserveerides. Need 

on enamasti ehitised, mis on pärit 20. sajandi esimesest poolest. Nende 

kahe äärmuse vahele jääb aga suur hulk erinevate varjunditega hääbu-

mise variatsioone, kus on ruumi nii taaskasutamisele kui ka hääbuda 

laskmisele.
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Esimene variatsioon - hääbumise kiirendamine

Hooned, mille eluiga jäi lühikeseks, kuna need otsustati kas sotsiaalsetel 

või materiaalsetel põhjustel lammutada. Alati ei ole olnud aga lammu-

tamine piisavalt põhjendatud. Osade näidete puhul on lammutamiseks 

otsitud ettekäändeid ja vabandusi või pole osatud näha piisavalt võimalu-

si hoone taaskasutamiseks, ümbermõtestamiseks.
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Illustratsioon 11
Eesti Gaasi hoone elukaar, autori kollaaž

Miia Masso projekti järgi 1982. aastal valminud Eesti Gaasi maja, mida 

osaliselt 1999. aastal rekonstrueeriti1, ei olnud silmnähtavalt, ei materiaal-

selt ega moraalselt hääbumas, kuid see otsustati 2021. aasta sügisel lam-

mutada, et teha ruumi uuele ja suuremale hoonele2. See oli protsess, kus 

modernistliku hoone hääbumine oli kiire, lühike ja kiirendatud. Ehitise 

elueaks jäi vaid ligi 40 aastat.

18 Eesti Arhitektide Liidu koduleht, Büroohoone Liivalaia 9, http://www.arhliit.ee/koosseis/
loomingud/looming/1126/ (vaadatud 06.10.2021).

19 B. Oja, Eesti Gaasi peamaja asemele kerkib uus kontorihoone, https://www.err.
ee/1608279099/eesti-gaasi-peamaja-asemele-kerkib-uus-kontorihoone (vaadatud 06.10.2021).

18

19
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Illustratsioon 12
Keskuse ABC-4 elukaar, autori kollaaž

Mustamäe neljanda mikrorajooni keskus ABC-4, mis asub Tammsaare tee 

ääres, valmis 1969. aastal Paula Koido ja Enn Talgre projekti järgi. Valmim-

ise ajal oli see esimene supermarketi tüüpi selvekauplus Eestis, mis esin-

das uut läänelikku elustiili ning vastas ühtsele ABCde visuaalsele esteet-

ikale, kus eristuvad selged mahud, laia karniisiga katuseplaat, punastest 

tellistest seinad ja klaasfassaadid. ABC-4 koosneb seljakuti koos olevatest 

hoonemahtudest, mis avanevad tänava poole.1

Mitmeid aastaid asus hoones Mustamäe linnaosa valitsus. Aastal 2019 

otsustati osa, kus linnaosavalitsus asus, lammutada, üheks põhjustest 

toodi, et hoone on ehitatud 1960ndate teisel poolel ning ei oma arhitektu-

uriajaloolist väärtust.2 Peale osalist lammutamist on ABC-4 poolik, kun-

agise hoone asemele on rajatud kruusane parkimisplats. Nagu paljudes 

teisteski ABCdes laiutab esiplaanil Maxima toidupood, mis on ehitatud 

kunagise selvekaupluse asemele.

20 E. Lankots, H. Sooväli, ABC-keskused ja Mustamäe mikrorajoonide identiteedid. – Kunsti-
teaduslikke Uurimusi 2008, kd 17 (4), lk 103

21 Mustamäe linnaosa valitsuse facebooki leht. Mustamäe Linnaosa Valitsuse endist 
hoonet ootab lammutamine, https://www.facebook.com/MustamaeLinnaosa/
posts/1394447097375980 (vaadatud 05.10.2021).

20
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Teine variatsioon - hääbuda laskmine

Vahel ongi tegemata jätmine kõige suurem tegutsemine. Hooned, mille 

puhul on tehtud teadlik valik need hääbuma jätta või on need lihtsalt un-

ustusehõlma vajunud. Need ehitised hääbuvad pikkamisi ja ilma inimese 

abita. Hääbumisele aitavad kaasa ilmastikutingimused ja aeg, tihti ka 

loodus. Hääbumine on aeglane, segamatu ja hääletu.
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Illustratsioon 13
Tatari tn 26 puitmaja, autori foto

Näide hääbuda laskmisest on Tatari tänav 26 asuv kahekorruseline puitel-

amu, mis valmis 1902. aastal arhitekt Wilckeni projekti järgi ning on alates 

aastast 2002 kultuurimälestis. Laudvoodriga hoonel on tänavapoolsel 

küljel rohkelt puitdekoori, mis on osaliselt säilinud, hoovipoolne külg on 

kujundatud tagasihoidlikumalt. Ehitisel on säilinud esialgsed puittrepid ja 

välisuks. Hoone on lagunenud üle 10 aasta. 2020. aastal viidi läbi paik-

vaatlused, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eritingimuste spetsialist Oli-

ver Orro hindas maja halvas seisukorras olevaks.1 Hoone hääbumine võib 

olla omaniku tahtlik otsus muutmaks maja lammutusväärseks, et ehitada 

asemel uute proportsioonideag ning tulusam.

22 Kultuurimälestiste register, elamu Tatari tn 26, https://register.muinas.ee/public.
php?menuID=monument&action=view&id=27021 (vaadatud 21.02.2022).

22
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Kolmas variatsioon - Hääbub uus

Hääbumist seostatakse ehitistega, mis on vanad või lausa iidsed, ning 

mille lagunemine on kestnud aastakümneid. Kuid ka uus võib hääbuda, 

kui ehituskvaliteet on halb, omanikud pole hoolivad või tingimused on 

ebasoodsad.
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Illustratsioon 14
Maxima kauplus, foto Taavi Rand

Tõnis Tarbe projekteeritud1 Vilde teel asuv Maxima toidupood, mis avati 

2015. aastal2. Praeguseks on hoone fassaadil osad paneelid puudu, osad 

lagunenud. 

23 Inseneribüroo Märt Mõttus, Kaubanduskeskused, http://ibmm.ee/tehtud-tood/kauban-
duskeskused/ (24.03.2022).

24 Tallinna koduleht, Mustamäel avati uus Maxima XX, https://www.tallinn.ee/est/Uu-
dis-Mustamael-avati-uus-Maxima-XX (25.03.2022).

23

24



5352

Illustratsioon 15
Lõvi tn poolikud elamud, foto Jaanus Lensment

Alver Arhitektide projekteeritud linnavillad asuvad Lõvi tänaval, need ei 

saanudki valmis, vaid jäid raha puuduse tõttu pooleli ja on pooleli siiani.1

Pooleliolevad hooned meelitasid ruttu ligi uitajaid, kes hoonetel oma jälgi 

jätsid, ning kasvasid aastatega võssa. Algas veel valmimata majade vaikne 

hääbumine.

25 U. Alla, 30 aastat pausi, https://entu-fi les.s3.amazonaws.com/eka_2/429451/3055292?Sig-
nature=dQjWelpKZrs2C85V4THcQX5JFdM%3D&Expires=1651737325&AWSAccessKeyId=A-
KIAI262CUNDJ2IVUXRA&versionId=Ig1xFjztYlkVbritlavhYmW.L6IRUwJG, lk 77 (vaadatud 
24.01.2022).

25
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Illustratsioon 16
Hulme Crescents elukaar, autori kollaaž

Kolmandaks näiteks on Inglismaal asuv, arhitektide Wilsoni ja Womers-

ley poolt projekteeritud Hulme Crescents, mis on tõestus sellest, kui ruttu 

võib hoone elukaar lõppeda, kui ehituslikud, sotsiaalsed kui ka ruum-

ilised tingimused on halvad. Hulme, mis oli tüübi poolest public hous-

ing (munitsipaalmaja), ehitati halvas seisukorras hoonete asemele 1972. 

aastal ning sellel ajal oli see üks suurimaid elamukomplekse Euroopas.1 

Nikolaus Pevsner kahtles Hulme püsimajäämises juba selle ehitamise ajal 

ning oletas, et Hulmest saab 50 aasta pärast slumm, kuid ta eksis - juba 

kolm aastat pärast sissekolimist soovis lahkuda 96,3% elanikest ning 1980. 

aastateks oli koht muutunud slummiks, kus tegutsesid rühmitused, alter-

natiivsed klubid ning varjasid ennast kurjategijad2. 

Hulme allakäigu põhjuseid on mitmeid. Esiteks tehti mitmeid vigu 

planeerimisel ja disainimisel. Tihe tänavatevõrk, mis oli varem ühen-

danud Hulmet kesklinnaga ning peatänav Stretford Road tehti maatasa. 

Kinnistut ümbritsesid ja eraldasid kaks suurt maanteed, Mancunian Way 

ja Princess Parkway. Hoovide vahelisel avatud ruumil, mis oli mõeldud 

vaba aja veetmiseks, puudus funktsioon ning see oli liiga suur ning tun-

dus seetõttu kõle. Ehitusvigade tõttu olid eluruumid niisked. Pärast 1973. 

aasta naftakriisi tõusid kütuste hinnad kuus korda ning arvete tasum-

ine käis paljudele elanikele üle jõu. Niiskus ja jahedus tõid kaasa para-

siitide leviku. Põhiline probleem seisnes aga selles, et üürnikel puudus 

omandi tunnetus, tekkis hoolimatus oma vara suhtes, kasvas vandalism. 

Tänavapinnast kõrgemal asuvad liikumisteed soodustasid kuritegevuse 

levikut.3  Lõpuks kaotas linn Hulme Crescentsi üle kontrolli ning see 

lammutati 1994. aastal. Hoone elueaks jäi vaid 22 aastat. Enamuse oma 

eluajast oli hoone kiirelt hääbumas.4 

26 The Hulme Crescents, https://manchesterhistory.net/manchester/gone/crescents.html (vaa-
datud 11.10.2021).

27 J. Schofield, Concrete evidence: photos from Hulme Crescents, https://confidentials.com/
manchester/concrete-evidence-photos-from-hulme-crescents (vaadatud 11.10.2021).

28 The Hulme Crescents, https://manchesterhistory.net/manchester/gone/crescents.html 
(vaadatud 11.10.2021).

29 Municipal Dreams, The Hulme Crescents, Manchester: a ‘British Bantustan’, https://munici-
paldreams.wordpress.com/2014/03/11/the-hulme-crescents-manchester-a-british-bantustan/ 
(vaadatud 13.20.2021).

28
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Neljas variatsioon - hääbumise elavdamine

Juba hääbumisprotsessis olevatele või isegi varemlikele hoonetele on 

võimalik leida uus rakendus, jättes samas alles hoonele juba iseloomuli-

kuks saanud hääbumise tunnused, mitte kiirustades ehitist renoveerima, 

vaid aktsepteerides hetkeolukorda. Hääbumine ja tühjus annavad hoonele 

teistsuguse kvaliteedi, mida on võimalik uute lisandustega rõhutada ja 

esile tuua.
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Illustratsioon 17
Frame of Mind, foto Filip Dujardin

Psühhiaatriakeskus Frame of Mind on kombinatsioon hääbumisest ja 

uutest lisandustest. Psühhiaatriakeskus Caritas ehitati 20. sajandi alguses 

ning see koosnes erinevatest hoonetest ja paviljonidest, mille keskel oli 

roheline pargiala. 1950ndatest alates loeti kompleks juba vananenuks ning 

neid hakati järk-järgult asendama moodsamate, tolle aja teraapiavor-

midega paremini kohanduvate hoonetega. Osa hoonetest jäi aga 50 aas-

taks pooleldi lammutatuna lagunema, kuni keskuse uus juht nägi lagune-

vates hoonetes potentsiaali. Koostöös BAVO kollektiiviga otsustati, et selle 

koha jaoks sobiva disaini saab kõige paremini saavutada fi losoofi liste, 

terapeutiliste ja arhitektuuriliste aspektide kombineerimisel. Arhitektide 

kontseptsiooni järgi pidi hoone säilitama pooleldi lammutatud kujul. 

Vaheseinad lammutati osaliselt maha, paarist kohast eemaldati põran-

dad, mõned esimese korruse akende avad lammutati maapinnani, vaba 

juurdepääsu tagamiseks. Hoonesse istutati puud ja taimed. Lagunenud 

kohtades tugevdati konstruktsioone roheliste metallist taladega. Mitmele 

korrusele ehitati klaasist kohtumispaigad- kuubikud/kasvuhooned. Kõik 

see süvendas tunnet, et ajaloolisest hoonest on saanud ka avalik ruum. 

Frame of Mindis on selgelt eristuv uus ja vana, samas on hoone säilita-

nud oma varemliku ilme. Piirid sise- ja välisruumi vahel on hägustunud.1

30 E. P. Porębska, Public Space, Psychiatric Center Caritas: A Building That Became Public 
Space, https://www.publicspace.org/multimedia/-/post/psychiatric-center-caritas-a-build-
ing-that-became-public-space (vaadatud 21.02.2022).

30
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Illustratsioon 18
Grindbakken, foto Eric Mairiaux

160 meetri pikkune betoonkonstruktsioon Grindbakken, mis asub Belgias 

Ghenti linna sadamapiirkonnas. Ehitis oli varem sadamas kasutusel kruu-

sa ja liiva hoidlana. Nüüd on arhitektuuribüroo Rotor muutnud selle ava-

likuks ruumiks.1 Sekkumised vanasse struktuuri on olnud minimaalsed. 

Ruumides liikumiseks on seintesse lõigatud avad. Hoone on värvitud val-

geks, jättes värvimata osad ja detailid, mida soovitakse rõhutada, näiteks 

kruusahunnikud, grafi tid ja seintel kasvanud samblad2. Tegu on suletud 

ruumi avamisega inimestele, tuues esile olemasoleva ruumi kihistused ja 

materiaalsuse.

31 Rotor, Grindbakken, https://rotordb.org/en/projects/grindbakken (vaadatud 22.02.2022).

32 Divisare, Rotor Grindbakken, https://divisare.com/projects/219014-rotor-grindbakken (vaa-
datud 22.02.2022).

31
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Viies variatsioon - hääbumise praktiline kasutus

Hääbumisel saab olla ka väga praktiline ja vahel isegi lakooniline kasutus. 

Ühel hetkel jõuab hääbumine etappi, kus hoonest saab vare. Varemetest 

saab ehitada ja varemetele saab ehitada, neid saab kasutada põnevalt, 

praktiliselt, mitte nii praktiliselt, austavalt, alandavalt. Meile on aja-

loost tuttavad 18. sajandi maalid, näiteks Giovanni Pannini „Apostle Paul 

Preaching on the Ruins” ja Zais Giuseppe „Ancient Ruins with a Great 

Arch Column”, kus lisaks varemete romantiseerimisele on neile leitud 

praktiline kasutus või toimivad varemed kogunemispaigana. Varemete 

praktilist kasutust leidub tänapäevalgi.
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Illustratsioon 19
Tehnika tn 4 vare, autori foto

Hääbumisest saab vaadata täielikult mööda ja kasutada hoonet (varet) nii 

nagu parasjagu vaja on, näiteks parklana. Tehnika tn 4 asuva korterela-

mu puidust osa lammutati ning järele jäi vaid hääbuma jääv trepp ja osa 

müürist. Hetkel kasutatakse alles jäänud müüri osa parkla piirina.
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Illustratsioon 20
Paljassaare linnuvaatlustorn, foto Wikimedia Commons

Paljassaare poolsaarel on tüüpprojekti järgi ehitatud endise piirivalvetorni 

otsa rajatud linnuvaatlustorn. Ilma uste ja akendeta, valgetest tellistest 

hoonele on lisatud metallist piirded, katusele viiv trepp ja hoone fassaa-

di kattev võrk. Võrgul kasvavad metsviinapuud, mida oleme harjunud 

seostama varemetega, kannavad endas varemlikkuse metafoori. Lihtsate 

lisandustega on loodud võimalused avastamaks hoonet väljast, seest ning 

pealt. Samas on antud hoonele uus praktiline funktsioon - linnuvaatlus-

torn.
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Kuues variatsioon - hääbuva taaselustamine

Hooned, mis on hääbunud pikkamööda, olnud nii kasutuses kui ka 

seisnud vahepeal tühjana. Nende hääbumisse on otsustatud jõuliselt 

sekkuda, muutes hooned uue ja vana kombinatsiooniks, tuues esile 

hoonesse eri aegadel ladestunud kihistused. Läbi muudatuste on antud 

hoonetele uus elu ja uus funktsioon. Näited taaskasutamisest ja väärtu-

stamisest, kulumise eksponeerimisest, lisades uut.
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Illustratsioon 21
EKA uue maja elukaar, autori kollaaž

1929 aastal valmib juba olemasolevale kahekorruselisele tootmishoonele 

Rauaniidi juurdeehitus, mille arhitektiks on Eugen Habermanni. Hoone 

on üks omapärasemaid tööstusarhitektuuriga hooneid Tallinnas. Seoses 

Nõukogude võimu tulekuga saab tehase uueks nimeks Punane Koit. Nõu-

kogude perioodil tehti hoonele arvukalt juurdeehitusi ja laiendusi. Sellest 

hoolimata säilitas ristmikul asuv Habermanni loodud hoone küllaltki oma 

esialgse ilme, kuni aastani 1957. Juurdeehitusi tehti nii piki Põhja pui-

esteed kui ka Kesk-Kalamaja tänavale. Aastatel 1993-2013 tegutses hoones 

Suva sokivabrik, kuni hoone ostis Eesti Kunstiakadeemia. Hoone seisis 

lammutus- ja ehitustööde alguseni mõned aastad tühjana. Alates aastast 

2018 tegutseb hoones Eesti Kunstiakadeemia.1EKA hoone puhul on lam-

mutatud nii palju kui vaja ja säilitatud nii palju kui võimalik, nähtavale 

on jäetud eri aegade kihistused. Hoone on mingi aja olnud hääbuv, kuid 

hääbumisse on otsustatud sekkuda ning anda hoonele uus elu.

33 Toim. M.Kalm, EKA uus maja. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2018, lk 27-33

33
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Illustratsioon 22
Sala Beckett, foto Adria Goula

Flores ja Partsi poolt ümberehitatud Sala Beckett on Hispaanias Bar-

celonas asuv endine klubi, mis seisis aastaid tühjana ja lagunes. Peale 

renoveerimist tegutseb hoones teater. Projekti muudab eriliseks ole-

masolevatesse materjalidesse austusega suhtumine, nende põhjalik 

tundmaõppimine ning igal võimalikul viisil uuesti kasutamine. Samas on 

hoonesse tehtud julgeid sisselõikeid, et parandada hoone toimimisloo-

gikat. Eriline oli ka nende 1:1 mõõtkavas kohapeal tegutsemise meetod. 

Näide materjalide taaskasutamise abil delikaatse atmosfääri saavutamis-

est.1

34 Flores and Parts Architects, Sala Beckett, https://fl oresprats.com/archive/sala-beckett-proj-
ect/ (vaadatud 25.03.2022).

34
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Seitsmes variatsioon - hääbumise peatamine

Hooned või varemed, mis on arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud, mida 

on oluline säilitada just sellisel kujul nagu nad on, tehes vaid kon-

serveerivaid muudatusi nende säilitamiseks. Hoonete või varemete üm-

ber on ehitatud kaitsvad ümbrised, mis loovad neile vaid lisandväärtust, 

mitte ei kahanda nende tõsiseltvõetavust.
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Illustratsioon 23
The Hill House elukaar, autori kollaaž

Näiteks on Šotimaal asuv Hill House, mis ehitati 1903. aastal kirjanik 

Walter Blackiele ja teme perele. Hill House on Charles Rennie Mackintoshi 

olulisemaid töid, üks Šotimaa tunnustatumaid hooneid ning 20. sajandi 

alguse Euroopa arhitektuuri oluline osa. Hoones eksperimenteeris ar-

hitekt disainiga ning katsetas uusi materjale, see on aga viinud selleni, 

et hoone on viimased 115 aastat endasse vett imanud ning kahjustada on 

saanud fassaad ning ohustatud on olnud ka konstruktsioonid.1 Et kaitsta 

maja vihma eest ning lasta sellel kuivada, et seejärel hoone konserveeri-

da, otsustati ehitada hoonele ümber varjualune, mille arhitektiks on 

Carmody Groarke. Hill House Box on terasraam, mis on kaetud pisikeste 

metallist rõngastega. Konstruktsioon sisaldab mitmeid kõnniteid ülemis-

tel tasanditel ja üle katuse, need pakuvad täiesti uusi võimalusi maja 

tundmaõppimiseks ning pakuvad suurepäraseid vaateid. Maja kuivamine 

ja renoveerimine võivad võtta aega kuni 15 aastat.2 See on näide sellest, 

kuidas on võimalik hoone säilitada ning pakkuda sellele lühiajaliselt uus 

funktsioon. Hoone hääbus pikkamisi, aeglaselt ning märkamatult, kuid 

hääbumine otsustati peatada ning astuda samme maja taastamiseks. 

(Kollaaž 5)

35 Carmody Groarke, The Hill House Box, https://www.carmodygroarke.com/hill-house/ 
(vaadatud 12.20.2021).

36 National Trust for Scotland, Opening the Hill House Box, https://www.nts.org.uk/stories/
opening-the-hill-house-box (vaadatud 12.20.2021).

35
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Illustratsioon 24 
Shelter for Roman Ruins, foto August Fischer

Arhitekt Zumthori Šveitsis Churis asuv varjualune, mis ehitati kaitsmaks 

iidseid Rooma varemeid. Arheoloogiliste leidude uus ümbris on tehtud 

horisontaalsetest puitliistudest, mis lasevad osaliselt läbi valgust ja õhku, 

kaitsevad päikese ja vihma eest ning tekitavad varemete ümber tundliku, 

hämara ruumi.1 Uus projekt on vanade varemete kohal, neid puudutamata 

ning suhtub varemetesse lugupidavalt.

37 Atlas of Palces, Atelier Peter Zumthor & Partner AG, Shelter Roman Archaeological Site, 
https://www.atlasofplaces.com/architecture/shelter-roman-archaeological-site/ (vaadatud 
02.04.2022).

37
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Illustratsioon 25 
ABC-5 1960ndatel, Rahvusarhiiv, foto G. Loss

ABC-keskused

Mustamäel asub viis mikrorajoonikeskust, mis on arhitektuurselt väärtus-

likud, kuid hoolimatus ja hooldamatus on viinud keskuste vaikse hääbu-

miseni. ABC-keskuste hääbumine on kulgenud nii tahtlikult kui taht-

matult, lammutades, jättes parandamata, unustades remontimata, jättes 

tühjalt seisma, tundmata huvi, renoveerides eriilmeliselt, ka ehitades. 

Samal ajal on olnud ABC-keskused oluline osa Mustamäe identiteedist ja 

linnaruumist. 

Projektiosas tegelen hääbuva Mustamäe mikrorajooni keskusega ABC-5. 

Projekt taaselustab kunagise keskuse läbi hääbuva ruumi potentsiaali, 

olemasoleva ruumi aktiveerimise ja uute ruumiliste lahenduste abil.
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Illustratsioon 26 
ABC-8, autori foto

ABC-keskuste ajalugu

Inglismaa eeskujul töötati 1940. aastatel Rootsis välja  ABC-linna kont-

septsioon, mida hakati 1950. aastatel rakendama linnaplaneerimises. 

Rootsikeelsetest sõnadest arbete, bostad, centrum ( töö, elamine, keskus) 

tuleneb ka lühend ABC. ABC-keskuste näol oli tegemist uut laadi väik-

semate, jalakäijatele suunatud linnakeskustega, kus igapäevaseks eluks 

vajalikud funktsioonid ja meelelahutus olid koondatud ühte elurajooni. 1

Tegemist oli vabaplaneeringuga, mis tõi esile võrdsuse printsiibi ja kollek-

tiivse tegutsemise. Põhja-Euroopa ja Rootsi esimene ABC-tüüpi linnaosa 

oli Sven Backströmi ja Leif Reiniuse loodud Vällingby satelliitlinn, mis jäi 

aga viimaseks omataoliseks Rootsis, kuna ei pakkunud piisavalt töökohti. 

Rootsi eeskujul kerkis Soomes arhitekt Arne Ervi projekti järgi jalakäijatele 

mõeldud Tapiola keskus.2

Rootsi ja Soome ABC-keskuste idee on mõjutanud ka Mustamäe mikrora-

joonide keskuste vormi  ja ideoloogiat. Keskused toimisid kollektiivse elu 

keskpunktina ja kaubanduslike keskustena3, kuid seda kohandati vastavalt 

nõukogudeaegsele poliitikale. Eesmärgiks oli luua identiteedivaba kesk-

kond ning rõhutada võrdsust ja ühtsust, ABC-keskustes nähti viisi vormi-

da nõukogude inimese argipäeva. Lisaks on ABC-keskuste kontseptsiooni 

vorminud naabruskondliku planeerimise mõiste, mille kohaselt on ühe 

mikrorajooni elamisühikuks 6000 inimest. Ka Mustamäe mikrorajoon-

ide ühtne visuaalne esteetika võeti üle Rootsi ja Soome keskustest: laia 

karniisiga katuseplaat, punastest tellistest seinad, klaasfassaadid ja selged 

mahud. Algselt olid Mustamäe ABC-keskused planeeritud tüüpprojek-

38 E.Lankots, H. Sooväli, ABC-keskused ja Mustamäe mikrorajoonide identiteedid, lk 102

39 „Samas“ lk 90-93

40 Toim. K. Klementi, A. Ader, K. Tõugu, K. Õis, TAB 2013: Taaskasutades nõukogude ruum-
ipärandit. Tallinn: Eesti Arhitektuurikeskus, 2013, lk 102

38

39

40
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tidena, kuid lõpuks valmisid need individuaalprojektidena.4 Valmides oli 

Mustamägi populaarne ja uuenduslik linnaosa kuna oli esimene modern-

istlike paneelmajadega linnaosa Tallinnas. Tegu oli uudse ruumilise idee-

ga ja teistmoodi lääneliku elulaadiga, inimesed liikusid klaasfassaadidega 

hoonete vahel ning külastasid erinevaid teenusepakkujaid ja kauplusi. 

Kui varasemalt olid kauplused spetsialiseerunud ühele tootegrupile, siis 

ABC-keskustes olid iseteeninduskauplused, kust võis leida nii toidu- kui 

ka tööstuskaupu, mille valik oli parem kui teistes Tallinna linnaosades.5

41 E. Lankots, H. Sooväli, ABC-keskused ja Mustamäe mikrorajoonide identiteedid, lk 93, 102

42 „Samas“ lk 88

41

42
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Illustratsioon 27 
ABC-8, autori foto

ABC-keskuste hääbumine

Mustamäe mikrorajoonide keskused on nii moraalselt kui ka materiaal-

selt hääbumas. Võrreldes ehitusjärgse ajaga on Mustamäe mikrorajoonide 

kuvand ja piirkondlik identiteet muutunud1. Kunagistest rajooni kogukon-

dliku elu keskustest on saanud vaiksed ja jõuetud kohad.

ABC-keskused on moraalselt hääbumas, kuna on oma esialgse funkt-

siooni ja kontseptsiooni kaotanud. Jalakäijatele mõeldud keskustest on 

saanud autoga külastatavad kauplused, peamiselt külastatakse ABC-ke-

skustes asuvaid toidupoode. Lisaks toidupoodidele asuvad keskustes 

pudupoed, väiksemad riiete ja jalanõude poed, pesumaja, juuksur, lille-

poed, alkoholipood, komisjonikauplus, spordiklubid. Väikeseid poode ja 

teenusepakkujaid külastavad peamiselt vanemad inimesed, kes on terve 

oma elu Mustamäel elanud, nooremad inimesed eelistavad suuremate 

ostude tegemiseks piirkonna kaubanduskeskusi ning meelelahutuseks 

kesklinna. Spordiklubidel on välja kujunenud oma kindel ja spetsiifi line 

klientuur, kuid võrreldes hiilgeaegadega on kliente kordades vähem2. Siin-

gi on põhjuseks suuremate ja moodsamate spordiklubide teke. 

ABC-keskused on materiaalselt väga erinevas olukorras ning seda ise-

gi ühe maja lõikes. Lagunemas on kärgtellistest fassaadid, roostetamas 

metallist karniisid, pehkinud puidust osad, lagunemas trepid, pra-

gunenud betoonist kõnniteeplaadid. Üldine meeleolu ABC-keskustes on 

vaikne, uinuv ja rusuv. ABC-keskuste materiaalne hääbumine on tingi-

tud mitmetest põhjustest. Esimeseks põhjuseks on nõukogudeaegsete 

materjalide halb kvaliteet. ABCdes on kasutatud kärgtelliseid, millest on 

43 E.Lankots, H. Sooväli, ABC-keskused ja Mustamäe mikrorajoonide identiteedid, lk 90-93

44 J. Salme, T. Teesalu, suuline vestlus autoriga, 28.10.2021. Märkmed autori valduses

43

44
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saanud oma ajastu halva ehitusmaterjali sümbol3. Teiseks põhjuseks on 

ajastule omane hoolimatus nõukogudeaegsete ehitiste suhtes. Kolman-

daks põhjuseks on see, et omanikud ei mõista neile kuuluva arhitektuuri 

väärtust ning mõlgutavad mõtteid selles suunas, kuidas hoone lammu-

tamist võimalikult hästi põhjendada ja asemele kõrgekorruselisem hoone 

ehitada.

45 Toim. T-K. Vaikla, Kui pikk on ühe maja elu? lk 44

45
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Illustratsioon 28
ABC-5 1973. aastal, Tallinna Linnamuuseumi arhiiv, foto Armin Alla

ABC-5

Minevik

ABC-5 valmis järkjärguliselt aastatel 1966-1970, arhitekt Peep Jänese pro-

jekti järgi1. ABC-5 tuntakse ka seal asunud populaarse restorani Kännu 

Kukk järgi. ABC-5 peeti ABC-keskustest kõige esinduslikumaks.2 Keskus 

koosnes kolmest eri suurusega hoonemahust, mis moodustasid ühtse 

terviku. Igal hoonel oli erinev funktsioon: esimeses neist asusid 200 

inimesele mõeldud restoran Kännu Kukk, vehklemissaal ning selle ab-

iruumid, korrakaitsepunkt ja haruraamatukogu, teises paiknes kauplus 

ABC-5, kus asusid toidu- ja tööstuskaupade selvekauplused, kolmas oli 

teenindushoone, kus asusid pesumaja, naiste ja meeste juuksur, taara 

vastuvõtt3. Tegu oli mustamäelase jaoks kohaga, kus igapäevased ostud 

teostati selvekaupluses ning tarbiti erinevaid teenuseid. Koha popu-

laarsust tõestab ka see, et vahel pidi isegi poekorvide saamiseks seisma 

järjekorras.

Hoone toetub raudbetoonkarkassile, postide vahega 6 m, keskusele pro-

jekteeriti plaatkatus, mida kasutati Eestis esmakordselt4. Vilde tee poolne 

maastik oli hoonete suunas tõusev, et rõhutada keskuse hooneid, sinna 

oli paigutatud uhke laiaastmeline trepistik, mis viis jalakäijatele mõeldud 

sisetänavale. Sisetänav oli seestpoolt ääristatud klaasfassaadidega, et jätta 

külastajale klaasvitriinidega linnatänava mulje (Illustratsioon 28), väljast-

poolt olid seinad tummad. Keskusel olid kõik ABC keskustele iseloomu-

46 Toim. K. Klementi, A. Ader, K. Tõugu, K. Õis, TAB 2013: Taaskasutades nõukogude ruum-
ipärandit, lk 102

47 E.Lankots, H. Sooväli, ABC-keskused ja Mustamäe mikrorajoonide identiteedid, lk 103

48 Toim. K. Klementi, A. Ader, K. Tõugu, K. Õis, TAB 2013: Taaskasutades nõukogude ruum-
ipärandit, lk 102

49 „Samas“ lk 102

46

47

48

49
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likud jooned: skandinaaviapärane tellistest fassaad, klaasfassaad.5 Lai 

eenduv karniis oli omane ajastu karniisiarhitektuurile6.

50 E.Lankots, H. Sooväli, ABC-keskused ja Mustamäe mikrorajoonide identiteedid, lk 103

51 M.Kalm, Eesti Arhitektuuri 100 aastat. Tallinn: Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, 2018, lk 107

50

51
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Illustratsioon 29
ABC-5, autori foto

Olevik

Juba aastal 2013 kirjeldati Tallinna Arhitektuuribiennaali raames valminud 

raamatus ABC-5 järgnevalt: „Tänapäeval on see 80ndate moodne 

naabruskonna keskus võõrandunud tänapäevasest eluviisist. Suured 

poeketid on ümbruskonna kliendid enda poole võitnud ja Kännu Kukk 

mõjub mahajäetu ja halvastihoolitsetuna”1. Tänaseks on hoone sama 

nukras seisus. Gerd Tarandi sõnul sai keskuse allakäik alguse selle erasta-

misest, mille käigus jaotati hooned osadeks ning jagati eri omanike 

vahel2.

Hoonekompleks ei ole tervikuna säilinud. Endine kauplusehoone on lam-

mutatud ja selle asemele on ehitatud Maxima kauplusehoone, mis loob 

pika tumma seina endiste klaasfassaadide asemele. Maxima kaupluse 

kõrvale on ehitatud Mustamäe turg koos kahe hoonemahuga. Keskuse 

fookus on liikunud endise ABC-5 hoonemahtude vahelt Maxima kau-

banduskeskuse ja turu vahele. Seetõttu pole endine jalakäijatele mõeldud 

hoonetevaheline ruum enam aktiivselt kasutuses. (Illustratsioon 29)

Erinevate hoonemahtude olukord on väga mitmekesine, isegi ühe hoone 

ulatuses võib seisukord olla varieeruv, kuna hoonetel on mitu omanik-

ku, näiteks kuulub hoone aadressiga Vilde tee 71 ja 71a nii linnale kui ka 

eraomanikule. Kõige halvemas olukorras on endise Kännu Kuke resto-

rani osa, samas kui sama hoone teist osa renoveeritakse. Keskusesse on 

tekkinud juurde väiksemaid poode, kuid on säilinud ka paljud esialgsed 

funktsioonid, nagu näiteks juuksur, taara vastuvõtt, keemiline puhastus 

52 Toim. K. Klementi, A. Ader, K. Tõugu, K. Õis, TAB 2013: Taaskasutades nõukogude ruum-
ipärandit, lk 102

53 G. Tarand, Tallinn, Mustamäe, Madrid, Euroopa, Mustamäe turu kõrvale kerkivast Kännu 
Kukke maxima kauplusest, https://www.gerdtarand.eu/mustamae-turu-korvale-kerki-
vast-kannu-kuke-maxima-kauplusest/ (vaadatud 29.03.2022).

52

53



9796

ja vehklemissaal. ABC-keskuse algusaastatel sinna rajatud vehklemissaal 

on tegutsev siiani. Vehklemisklubi Tallinna Mõõk on ruumides läbi viinud 

väiksemaid uuendusi ja teinud sanitaarremonti. Vehklemissaal ise on 

säilinud üsna esialgsel kujul, näiteks on säilinud esialgne põrand, kuid 

muudetud klaasfassaadi pindala väiksemaks.3

Kõigi hoonete puhul on märke lagunemisest, isegi 2014. aastal ehitatud 

Maxima hoone fassaadil. Keskuse külastatavus on langenud, sihtgrupiks 

tundub olevat vanem generatsioon. Jalakäijatele mõeldud hoonemahtude 

vahelist ala kasutatakse pigem läbi põikamiseks kui ostude sooritamiseks 

ja kulgemiseks.

54 J. Salme, suuline vestlus autoriga, 28.10.2021. Märkmed autori valduses

54
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Illustratsioon 30
Vaade läbi galerii sisehoovile, autori kollaaž

Projekt

Projektis tegelen keskusega ABC-5. Projekti eesmärgiks on hääbuva ruum-

ikogemuse pakkumine linnakeskkonnas. Teen seda läbi kasutuseta hoone 

osa avamise ja osalise lammutamise, jättes osa hoonest ilmastikutingi-

muste meelevalda. Avalikkuse eest suletud siseruumist saab hääbuv, 

avalikus kasutuses, väliruum. Hääbuvas väliruumis kohtuvad lagunemise 

ilu, valu ja vaikus.

Eesmärgiks on ruumi aktiveerimine. Esiteks kasutades ära olemasoleva 

ruumi potentsiaal, nagu algselt jalakäijatele mõeldud sisetänav, mille 

ümber koondusid eri teenused, ning männisalu poole avanev vaade. 

Teiseks lisades uued funktsioonid, nagu raamatukogu, ürituste- ja gale-

riiruum, kogukonnaruumid, kohvik, mis hakkab tööle koos olemasoleva 

vehklemissaaliga. Lisanduvad funktsioonid ja muutused taastavad hoone 

terviklikkuse, mis on ajas kaduma läinud. Keskuses muudatusi tehes on 

arvestatud olemasoleva keskkonna hetkeseisuga ja ABCdele iseloomulike 

ning väärtuslike arhitektuursete joontega.

Projekt on kombinatsioon hääbumise variatsioonidest: hääbumise ela-

vdamisest, hääbumise praktilisest kasutamisest, hääbuva taaselustamis-

est, hääbumise peatamisest ja uue hääbumisest. Kõige enam lagunenud 

hoone osas lammutatakse seinu ja katust, luuakse aed, elavdatakse 

hääbumist. Hääbuvad ruumid taaselustatakse, lammutatakse ja ehi-

tatakse, leitakse uus roll. Hääbumine peatatakse hoone osas, mis ei ole 

funktsionaalselt hääbuv.
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Tegutsemise põhimõtted

Kuna keskuse hooned on varieeruvas hääbumise järgus, lähenen hoo-

nete osadele erinevalt - vastavalt nende seisukorrale. Selle põhjal olen 

kujundanud välja tegutsemise põhimõtted. Kuus erinevat tegutsemise 

põhimõtet on järgnevad:



103102

Illustratsioon 31
Uus Maxima sissepääs

2015. aastal valminud Maxima toidupood, mille fassaadilt on paneele 

puudu ja osad neis purunenud.

Muutused vastavalt kunagise keskuse toimimisloogikale. Maxima tum-

male tagaküljele lisatakse uus sissepääs ning ehitatakse juurde karniis, 

mis pakub jalakäijatele varju. Selle tulemusena muutub ABC-keskuse 

sisetänav taas aktiivseks-atraktiivseks ning pakub jalakäijatele loogilisi 

liikumissuundi.

Aktiveerivad muutused
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Illustratsioon 32
Kunstnike stuudiote hoone

Hoonel on säilinud esialgne fassaad, mida on korrastatud, vähesel määral 

ka muudetud ning mida pean väärtuslikuks. Esialgset plaanilahendust 

on muudetud tihedamaks ja sopilisemaks. Hoones on nii kasutuseta kui 

kasutuses ruume.

Hoones viiakse läbi vaid vajaminevad muutused, et muuta hoone taas 

enam kasutatavaks ja toimivaks. Osade siseseinte lammutamisega ja uute 

ehitamisega tekivad kahele poole hoone külgmistesse osadesse kunstnike 

stuudiod ja keskele abiruumid ja köök. Säilitatakse hoone perimeeter ja 

osaliselt ka plaanilahendus.

Vajaminevad muutused
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Illustratsioon 33
Ümberstruktureerimine plaanil

Hoone fassaad on lagunev, samas kui siseruumides on läbi viidud eurore-

mont. Hoones tegutsevad vähe külastatavad poekesed, kuid on ka tüh-

jasid rendipindu.

Hoone esialgne perimeeter säilitatakse ja korrastatakse nii palju, et 

ära hoida edasine lagunemine, siseruumides lammutatakse peamiselt 

euroremondi käigus ehitatud kips- ja klaasseinu. Uute seinade ehita-

misel arvestatakse olemasolevate esialgsete seinte ja postidega. Hoo-

nesse tekivad uue toimimisloogikaga äripinnad ja siseturg, lisatakse uus 

tagaküljel olev sissepääs.

Muutused „uues”
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Illustratsioon 34
Galerii, raamatikogu ja kogukonnaruumid

Hoonel on säilinud küll välisperimeeter, kuid see on klaasfassaadide ula-

tuses kinni ehitatud. Osa hoone välisseintest on lagunevad. Kõik sisesein-

ad on lammutatud. Hoone seisab tühjana ning kasutatakse ehitusjääkide 

ladustamiseks.

Lammutatakse hilisemalt lisatud välissein, et avada hoone esialgne klaas-

fassaad. Hoonet käsitletakse kehandina, millest säilivad olemasolevad 

postid, taastatakse ja säilitatakse esialgne perimeeter. Kuna hoones on 

siseseinad lammutatud, on avar ruum sobilik galeriipinnaks ja ürituste 

läbiviimise paigaks. Teisest osast hoonest saab uute siseseinte abil raa-

matukogu ja kogukonnaruum.

Kehand
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Illustratsioon 35
Siseõu

Keskuse kõige halvemas seisukorras hooneosa. Välisseinte tellised on 

lagunenud, katus laseb kohati vett läbi. Hetkel seisab hoone tühjana, van-

dalismi hirmus on klaasfassaadid vineeriga kinni löödud ja üle värvitud. 

Hoone avatakse külastajatele lammutades seinu ja osa katusest, mis jät-

kab tekkinud väliruumis karniisiarhitektuuri seaduspärasust. Lisaks toob 

katuse lammutamine sisehoovi juurde valgust. Vanast ruumiloogikast an-

navad aimu endise siseõu betoonplaadid ja lagunevad põrandamaterjalid. 

Lammutamise tulemusena tekivad uued vaated läbi maja sisetänavalt 

suunaga männisalu poole. Siseruum muutub välisruumiks ning nende 

kahe kokkupuutepunktides jätkub hoone hääbumine

Avamine ja hääbumine
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Illustratsioon 36
Vehklemissaal ja kohvik

Hoone on küll lagunev, kuid olukord pole kriitiline. Säilinud on esialgse-

id detaile, näiteks vehklemissaali põrand. Läbi on viidud ka muudatusi, 

näiteks on algselt maast laeni ulatunud klaasfassaad muudetud inimese 

pikkuse ulatuses tummaks seinaks. Hoone kasutus on aktiivne, seal te-

gutsevad vehklemisklubi ja võitluskunstide huviring.

Kuna hoonel on aktiivsed kasutajad, kes on huvitatud hoones jätkama, 

viiakse läbi vaid pisimuudatusi - et katus ei tilguks läbi, et esialgne puit-

põrand peaks vastu. Taastatakse esialgne vehklemissaali klaasfassaad kui 

oluline osa keskuse sisetänavast. Vehklemissaali juurde lisatakse kohvik, 

mis vaatab suunaga hääbuva sisehoovi poole ja tekitab uue sissepääsu 

vehklemissaali.

Hääbumise peatamine
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Etapilisus

Samamoodi nagu keskus on aegamisi hääbunud, toimub keskuse ak-

tiveerimine aegamööda, järk-järguliselt. Esmalt tegeletakse väliruumiga, 

seejärel siseruumiga, viimases etapis kaasatakse uus huvigrupp - kunst-

nikud.
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Illustratsioon 37
Uued vaated läbi hääbuva hoone osa, autori kollaaž

Avamine ja väliruum

Hetkel kasutuseta ja suletud ruumide inimestele avamine. Hoone avam-

ine, vineeride eemaldamine kinnilöödud akendelt, hiljem lisatud seina 

eemaldamine tagaküljel, hoone keskmises osas seinte lammutamine 

ja hääbuva ruumi tekke algus. Maximale uue sissepääsu lisamine ning 

tagaküljele väligalerii loomine, hoonete vahelise ruumi aktiveerimine  ja 

väliruumiga tegelemine, jalakäijate huve eelistades. Kogukonnaaia raja-

mine hetkel aia ja müüridega piiratud alale. Fookuses on kohalik tasand. 

Selles etapis tegelen majadega Vilde tee 71 ja 75 ning hoonete vahelise 

ruumiga.
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Funktsioonid ja siseruum

Hoone aktiveerimine läbi kasutuseta ruumidele uute funktsioonide and-

mise. Liituvad uued funktsioonid: raamatukogu, sündmuste läbiviimise 

paigana toimiv galerii koos kontori- ja abiruumiga, kogukonnaruumid 

koos sauna ja köögiga. Kohvik, mis tekitab vehklemissaalile uue sissepää-

su ja eesruumi ning on mõeldud nii võistluste pealtvaatajatele kui ka 

teistele keskuse külastajatele. Fookuses on kohalik ja laiendatud tasand. 

Selles etapis tegelen hoonega Vilde tee 71.
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Illustratsioon 38
Vaade kunstnike stuudiote vahelisele alale, autori kollaaž

Ümberstruktureerimine

Olemasolevate funktsioonidega arvestav ümberplaneerimine. Tegutsevad 

ärid liiguvad hoonesse Vilde tee 71. Kuna hoonetevaheline sisetänav on 

läbi eelmistes etappides tehtud muudatuste muutunud atraktiivseks 

kohaks, liitub hoonesse ka Mustamäe turg. Hoone Vilde tee 73 saab uue 

funktsiooni, sinna luuakse töötoad, kunstnike stuudiod, avalik näituster-

uum. Fookuses on sihtgrupp-kunstnikud. Selles etapis tegelen majadega 

Vilde tee 71 ja 73.
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Kokkuvõte

Hääbumine on teema meie igapäevast, esimesed hääbumise märgid 

hoones on osa elust. Hääbumise ilmingud võivad olla nii materiaalsed 

kui moraalsed, hoone võib olla lagunev või ununev, tihti mõlemat kor-

raga. Kui hoonest lahkub elu siis maja sureb, kuid see surm pole lõplik. 

Hooneid on võimalik taas “ellu äratada”. 

Hoonete hääbumise juures mängib suurt osa inimene, kes hooldab maju 

ja jätab neid hääbuma, kellel on võime teha otsuseid.

Modernismi ajast pärit hooned ei täida inimese poolt seatud ootusi 

hääbumisele. Selle ajastu materjalid on loodud olema puhtad, mitte lagu-

nevad. Modernistlikud hooned ei hääbu graatsiliselt ning on vastuvõtli-

kud kulumisele ja ajale, modernismi ajast hooneid kiputakse enneaegselt 

lammutama. Magistritöös selgus, et on olemas vahepealsed variandid 

renoveerimise ja lammutamise vahel.

Hääbumine on variatsioonirikas. Olen läbi näidete leidnud, et hääbu-

mine võib olla kiire või aeglane, osaline või täielik, hääbuda võib nii uus 

kui vana. Hääbuvat saab elavdada, praktiliselt kasutada, taaselustada 

ja takistada. Hääbuvates ruumides peitub potentsiaal, selles kohtuvad 

lagunemise ilu, eemalolek, möödunud aegade kihistused, poeetilisus ja 

nukrus, mida saab arhitektuursete võtetega esile tuua.

Projekt tegeleb hääbuva Mustamäe mikrorajooni keskusega ABC-5, mille 

funktsionaalsus ja hiilguse kasutustihedus on ajas kaduma läinud, mille 

fassaadikivid murenenud ja räästad roostetavad. Projektiosas põimuvad 

erinevad hääbumise variatsioonid. Eesmärgiks on hääbumise aktsepteer-
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imine ja esitlemine linnaruumis ning hääbuva ruumikogemuse pakku-

mine, keskuse avamine ja fookuse nihutamine esialgsele sisetänavale. 

Vaatlen keskust kui funktsionaalset tervikut, samal ajal lähenen hoone eri 

osadele vastavalt materiaalsele olukorrale, säilitan, parandan, lammutan, 

ehitan ja jätan hääbuma.
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Summary

Fading is a topic in our daily lives, the first signs of fading in a building 

are a part of life. The manifestations of extinction can be both material 

and moral, the building may decay or be forgotten, often both at the same 

time. When life leaves a building, the building dies, but that death is not 

final. It is possible to “bring the buildings back to life”.

A large part of the fading of buildings is played by the person who takes 

care of the houses and leaves them, because he has the ability to make 

decisions.

Buildings from modern times do not meet man’s expectations for fad-

ing. The materials of this era are designed to be clean, not decompose. 

Modernist buildings do not fade gracefully, they are poorly maintained or 

they tend to be demolished prematurely. The master’s thesis revealed that 

there are also intermediate options between renovation and demolition.

Fading is rich in variations. I have found through examples that fading 

can be fast or slow, partial or complete, both new and old are able to 

fade. The fading can be enlivened, practically used, revived and prevent-

ed. There is potential in the fading spaces, where the beauty of decay, 

absence, the layers of the past, poetry and sadness meet, which can be 

highlighted with architectural techniques.

The project deals with the disappearing Mustamäe district centre ABC-5, 

whose functionality and density of glory have been lost over time, whose 

facade stones have crumbled and the eaves are rusting. Different fading 

variations are intertwined in the project part. The aim is to accept and 
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present extinction in urban space and to offer a fading spatial experience, 

to open the centre and shift the focus to the original inner street. I look at 

the centre as a functional whole, while at the same time approaching the 

different parts of the building according to the material condition, pre-

serving, repairing, demolishing, building and losing it to fade.
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