
Rahvusooper Estonia juurdeehitus



AJALOOST

Rahvusooper elab ja töötab 1913 valminud väärikas hoones (arh A. Lindgren, W. Lönn)

 1944 suurem osa hoonest hävis pommitamises

 1947 aastaks taastati (1949 teater taasavati)

sh Pärnu mnt poolne fassaad 100% uusehitus (arhitektid A.Kotli ja J. Kuusik)

TÄNASED HOONEST TULENEVAD PUUDUSED:

• Akustika:

- sõna- ehk draamateatri saal – muusikateatrit esitatakse ruumis, mis pole selleks 
ette nähtud ega projekteeritud, akustilised omadused on tänapäevases mõistes 
kehvad

- publikuelamus ei ole hea ning oleks tunduvalt parem spetsiaalselt projekteeritud 
akustikaga saalis



TÄNASED HOONEST TULENEVAD PUUDUSED:

• Lava mõõtmed ja võimalused:

- ei vasta tänapäeva muusikateatri nõuetele

- ei võimalda mitte mingisugust lavastuste importi-eksporti, mis on väga levinud 
näiteks põhjamaade ooperiteatrite vahel

- puuduvad õigetes mõõtmetes külg- ja tagalavad, mis on tänapäevase muusikateatri 
toimimiseks hädavajalikud

- lavaportaal 10m lai (normaalne oleks 14-16m)  „tänu” lavaportaali väiksusele on sisu  
edastamine saali lava esiservast 4m tagapool ülimalt keeruline ja paneb solistid jm 
esinejad ülimalt komplitseeritud olukorda



Teatri olukord peab paranema – ei ole võimalik teha ooperi-, balleti-, opereti- jm 
muusikateatri kunsti vastavalt kaasaja ootustele ja nõuetele olles täielikult piiratud vanade 
raamidega! 



UUE HOONE PROBLEMAATIKA:

• Uue teatrihoone ehitamine olnud päevakorral juba varsti 75 aastat (alates teatrihoone 
sõjajärgsest taastamisest)

• Siiani kõige tõsisem plaan uue ooperiteatri ehitamiseks oli 1980-tel – ehitada 
Rahvusooper Süda tänava, Pärnu mnt ja Sakala tn ristumiskohale

- lahendus töötati välja põhiprojekti staadiumini. 

- plaani „tappis“ hõlmikpuu

• Rahalised aspektid:

- Täiesti uue hoone ehitamine oleks täna väga kõrge ehitusmaksumusega

- Kaasneks inimressursi ja ülalpidamiskulude hüppeline suurenemine

• Asukoht:

- Ooperimaja peab olema kesklinnas – olulised teatrid kroonivad Euroopa jm    
maailma linnasüdameid

- Puudub sobiv vaba kinnistu Tallinna südalinnas



PAKUTUD ALTERNATIIVSED ASUKOHAD RAHVUSOOPERI UUEKS HOONEKS:

• Logi tänav 8, 10 kinnistud Linnahalli kõrval – hoone maksumus koos kinnistul 
oleva ehitusõiguse omandamisega ca 300-350 mln eurot

• Bekkeri sadam – ei sobi asukoha tõttu, maksumus veel teadmata

• Lisaks on ettepanekuid ehitada hoone erinevatele kinnistutele Tallinna 
sadamaalal, mis kõik on eraomandis ning seetõttu perspektiiv Rahvusooperi 
ehitamiseks ebaselge



OLEMASOLEVA HOONE KOHANDAMINE

• Linnahalli ümberehitus:

Tänaseks on kaalutud ja läbi arutatud mitmeid võimalusi ja jõutud selguseni, et
praeguses Linnahalli kehandis ei ole võimalik saavutada Rahvusooperile
vajalikku akustilist ja tehnoloogilist lahendust



UUTE KULTUURIEHITISTE SÜND: 

1996 sündis esimene Riigikogu otsus, kus oli nimekirjas 3 olulist kultuuriobjekti, mis 
tänaseks on valminud 

- Eesti Kunstimuuseum

- Eesti Rahva Muuseum

- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia



UUTE KULTUURIEHITISTE SÜND: 

KUMU ehitamise ajal sündis otsus kultuuriehitiste rahastamise kohta ehk siis 
moodustati Kultuurkapitali (KULKA) kultuuriehitiste sihtkapital

• KULKA saab riigile laekunud hasartmängumaksust 48% millest :

- 39% eraldatakse erinevate tegevuste stipendiumideks ja toetusteks

- 61% eraldatakse riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ehitamise 
finantseerimiseks



UUTE KULTUURIEHITISTE SÜND: 

61%-ga ehk kultuuriehitiste sihtkapitaliga on tänaseks valmis ehitatud:

-Kunstimuuseum  (ca 50 mln – makstud 100%)

-Eesti Rahva Muuseum (ca 75 mln – makstud 2022)

-Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (ca 20 mln – 2 etappi - makstud 2023)



UUTE KULTUURIEHITISTE SÜND: 

• Riigikogu otsused

• Eesti Kultuurkapital

- Rahvusooper on prioriteetne kultuuriehitis.

- KULKA Kultuuriehitiste kapital on ainuvõimalik rahaline ressurss, mille abil
Eesti vabariik oluliste kultuuriobjektide ehitamist finantseerib.

- Riigi juhtkonna ja ka avalikkuse jaoks ei ole võimalik, et Rahvusooperi ehitus
maksaks kordades rohkem kui varasemad objektid. Mahtu arvestades ei ole see ka
loogiline.



RAHVUSOOPERI OLEMASOLEVA HOONE JUURDEEHITUS: 

Kuna uue, täiemahulise ooperimaja ehitamise võimalikkus on äärmiselt
ebaselge asukoha ja maksumuse osas, siis sellest tulenevalt Riigikogu
Kultuurikomisjon andis selge suunise detsembris 2020:

Edasi tegeleda Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitusega



RAHVUSOOPERI OLEMASOLEVA HOONE JUURDEEHITUS: 

Tellitud linnaehituslik analüüs ja skemaatiline-ruumiline eskiis 

Partneriks valitud AB Ansambel OÜ 

arhitekt Toivo Tammik (arhitekt 8)

AB Ansambel töötas välja praegu Tallinna linnas vastu võetud Pärnu mnt äärse 
haljasala ja Konstantin Pätsi monumendi linnaehitusliku lahenduse.



RAHVUSOOPERI OLEMASOLEVA HOONE JUURDEEHITUS: 

Akustika

Eskiisis on publikusaali ja lava akustiliste parameetrite osas konsulteeritud 
akustik Linda Madalikuga, kes on andnud oma põhimõttelise heakskiidu.



RAHVUSOOPERI OLEMASOLEVA HOONE JUURDEEHITUS: 

Juurdeehituse eskiisi eesmärgid:

- saavutada vajalik funktsionaalne ja tehniline lahendus (saal publikule + lavad)

- tänapäevase akustikaga ooperisaal publikule

- tänapäevaste rahvusvaheliste mõõtmetega pealava koos portaaliga

- külglavad ja tagalava

- publikualad

- mitte kahjustada hoone ajaloolisi, originaalseid fassaade

- luua juurdeehitus Pärnu mnt poolsele küljele kahjustades sõjajärgset mitte-
originaalfassaadi

- integreerida võimalikult palju vana ja uue hoone lavad

- Mitte planeerida olulisi ruume maa alla bastionivöösse

- mitte laieneda transpordimaale (kõnnitee, tänav)



RAHVUSOOPERI OLEMASOLEVA HOONE JUURDEEHITUS: 

Arhitektuurne lahendus:

Toimuks juurdeehituse rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille komisjonis oleks 
kaalukas sõna muinsuskaitse, linnaplaneerimise esindajatel



RAHVUSOOPERI OLEMASOLEVA HOONE JUURDEEHITUS: 

Eskiisi on tutvustatud:

- Tallinna linnapeale hr Mihhail Kõlvartile

- Tallinna linna muinsuskaitse ametile

- Riigi muinsuskaitseametile

- ICOMOS Eesti

Kõik osapooled on avaldanud heameelt, et neid on varajases etapis kaasatud.


































