
Tänavu otsustasid võistluse 
Eesti Parim Puitehitis 
žürii liikmed, et parima 
fassaadi tunnustust vää-

rivad suisa kaks hoonet. Esile tõs-
teti Eesti Maaülikooli uue spordi-
hoone fassaadi, mille autorid on 
Ralf Lõoke, Maarja Kask ja Karli 
Luik; ning Urmas Muru ja Peeter 
Pere projekteeritud fassaad Suurupi 
eramus. Nagu piltidelt näha, eri-
nevad fassaadid nagu öö ja päev. 
Kui spordihoone mõjub korrapära-
selt, kuid siiski lõbusalt, siis Muru 
ja Pere fassaad on selge käekirjaga 
kunstiteos. Salto arhitektid näitavad 
oma projektiga, et oli täiesti võimalik 
luua uudne ja moodne hoone, mis 
haakub ja täiendab kõrval olevaid 
Valve Pormeisteri projekteeritud 
ülikoolihooneid. Kuna hoone on 
suur ja asub ühe Tartu linna pea-
mise sissesõidutee ääres, on fassaadil 
arhitektuurses kontekstis üsna suur 
roll. Kahtlemata on Salto arhitek-
tide fassaadilahendus õnnestunud. 
Ta kõneleb igale möödujale: “Olen 
siin!“ Tehes seda mitte karjudes, vaid 
viisakalt ja huvi äratavalt. Postid, 
millega on fassaadile antud ruumilist 
vormi, tekitasid mitmele konkursi 
žüriiliikmele küsimuse: kas nendel 
on juba ronimas käidud? Hoone 
direktor väitis kindlalt: „Ei.“

Urmas Muru ja Peeter Pere projek-
teeritud Suurupi juurdeehitus on ehe 
näide sellest, et Eestis toimub julge ja 
avangardistlik projekteerimine. Selline 
lahendus ei jäta ühtegi vaatajat üks-
kõikseks. Kuigi algselt võib tunduda, 
et lehise lauad on asetatud kaooti-
liselt ja korrapäratult, siis tegelikult 

on lahendus hoolikalt kaalutletud. 
Juhuslikult paigaldatud pole midagi. 
Ja kui esmasest üllatusest on üle saa-
dud, hakkab see fassaad mõjuma 
suisa rahustavalt. Lisaks hingerahule, 
mida fassaad vaatajale pakub, muutub 
hoone maht tänu õhulisusele näiliselt 
palju väiksemaks.

Sellised lahendused, mida on välja 
mõelnud Salto arhitektid ning Muru 
ja Pere arhitektid kinnitavad, et puit 
ja looming liiguvad meie riigis õiges 
suunas. Tahaks kohe uudishimulikult 
teada saada, millised pärlid ootavad 
meid ees.
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Kord ja kunst!




