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Olen ikka tahtnud elada mõnes kloostris, kus 
poleks vaja muretseda peavarju ja söögi üle, 
võiks tegutseda suvaliselt ja keskenduda 
olulisele. Mul on üksindus, selts ja söökla.  

 

Mustamäel mul sellist muret pole.Vennad ja õed 
naaberkorterites ei suru mulle oma kreedot 
peale ... Me mõistame üksteist sõnatult 
trollibussi läheduses, jagatud teekondadel 
prügikonteinerite juurde ja supermarketitesse. 
Peeter Sauter, “Mustamäe ülistuseks” (Eesti Ekspress 13. I 
1995) 



1913 
Tulevikulinn 
Tihendamine 



1917 
 Tony Garnier 
 



1922  

August Perret, Gustave Perret 



1922 Küla miljonile elanikule Le Corbusie 

1920. aastate modernismi kasvatuslik aade Inimese eluviiside ja 
käitumismallide kujundamine vastavalt moodsate hügieeni, 
ergonoomia ja minimiseerituse nõutele  
 

Linn hierarhiseeriti tehnokraatlikult elu-, töö-, puhke- ja 
transporditsoonideks, urbaniseerunud inimese masinlik 
elurütm kulges suuremas osas väljaspool kodu: 
“Linnaehitajaile on kodu nüüd vähem pühamu ja rohkem 
magala – ajutise peavarju paigaks, kus peatutakse teel 
restoranist ja kinost oma töökohale” (Frederick Allen 
1920. aastate maailmast) 
 



1952 Unite d'Habituation , 1952, Le Corbusier  
 



Tüüprojekteerimine – maja kui odav massikaup  
 

Ehitatud võrdsus 
 



• Massehitus haakub amerikaniseerumise, 
tarbimiskultuuri ja sotsiaalpoliitilise 
heaoluühiskonna võidukäiguga Teise 
maailmasõja järel Euroopas, Hruštšovi sulaga 
alanud N. Liidu moderniseerimisel imbus kõik 
see ka siia 

 



Hollandi koostöö ja Bulgaaria 
individualism 



 



Liginullenergiamajad on EU-s kohustuslikud aastast 2020 



Liginullenergiamajad on EU-s 
kohustuslikud aastast 2020 

 DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT of 19 May 2010 
on the energy performance of buildings  

 Member States shall ensure that: 
 - by 31 December 2020, all new buildings are nearly zero- energy 
buildings 
 - after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by 
public authorities are nearly zero-energy buildings. 
Member States shall draw up national plans for increasing the 
number of nearly zero-energy buildings.  
These national plans may include targets differentiated according to 
the category of building.  
 
Eesti definitsioon madala energiakasutusega majadele? Passiivmaja standard 15kWh/m2? 



 

Tegevus Kuni 2025 



Näiteid majadevahelise ruumi elavdamiseks ja 
korrastamiseks mujalt maailmast 



































Näide siitsamast Annelinnast: Subkultuuride seminar  
Subskulptuur, õllekastidest skulptuuri autor Teet Saar 



Väikese skaala nutikad ja spetsiifilised sekkumised  

– puudu on just detailidest.  









Projektsioonikunsti üks rakendus – välikino majade seintel. 

Jälgitav nii rõdudelt kui majadevahelisest ruumist. 



Lisaks filmidele võib ühiselt vaadata ka telesaateid. 



Ja mängida videomänge... (korraldada videmängude turniire). 



 

Tegevus Kuni 2050 



Eesti elamufondi vanus 

Uusi hooneid on vähe! 

79% hoonetest on  
pärit 
massiehituse ajast 



Building Renovation and Modernisation in Europe:State of  the art review 

Delft Institute 2008 

Euroopa elamufondi vanus 



2050 probleemid 

• Elamufondi ühekülgsus ca 70% korrusmajad 

• Moraalne vananemine  

– ruumide suurus ja ei rahulda 

– Kaasaegsele tehnikale pole ruumi 

– Puudub lift 

• Ehituskvaliteedist tingitud konstruktiivsed 
vead 

 

 



Milline on perspektiivi nii uutel kui 
vanadel majadel? 

• Olulised teenused kuni 2 km piires, ärid, avalik ruum ja 
transpordisõlm 

• Praeguste linnade keskustele võimalikult lähedal 

• Energisäästlik hoone 

• ühistransport tõmbekeskusesse (15min) 

• Kergtransport ja jalgsi liikumine soositud 

• Inimlik, kogukonna teket soodustav elukeskkond 

 

Nendele tingimustele mittevastavad majad muutuvad 
probleemseks koterite hinnalanguse tõttu 



Kokkuvõte 
• 2025 

1. Korterelamute soojustamine ja tehnoloogiline 
uuendamine terviklahendustena 

2. Arhitektuurse kvaliteedi parandamine 

• 2050 

1. Strateegiad olemasoleva arendamiseks 

2. Strateegiad massehituse võimalikusest 

3. Strateegiad amortiseerunud hoonetest 
ümberasumiseks 

 

 



TÄNAN TÄHELEPANU EEST 


