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Mis on selle hoone juures kõige iseloo-
mulikum, kõige eestilikum?

Talutraditsionalismi taasavastava hoone-
sarja idee sündis Eko Majades. “Maahär-
rat” iseloomustab ühelt poolt asundustalu-
de loomise aega meenutav mäng fassaa-
di minimalistliku puitgeomeetriaga, teiselt 
poolt taluhoonetel levinud poolkelpkatus, 
mis väljendab uhkust ja jõukust. Nagu eel-
miselgi sajandil, püütakse ka tänapäeval 
eestipäraste hoonete ehitamisel talutra-
ditsionalismi siduda nüüdisaja vahendite, 
nõuete ja ootustega.

Milline üldse on eestilik kodumaja?
Eestiliku ehitituse alustalad on ühelt poolt 
talumehe põlvkonnalt põlvkonnale päran-
datud tarkus ja teiselt poolt arhitekti va-
hendatud kogemused parema elukesk-
konna loomiseks. Need kogemused on 
tihti pärit teistpoolt piiri, aga minu arvates 
ei tule karta või halvustada mujalt pärit 
stiile või leiutisi. Traditsiooni ja uuendu-
si tuleb mõistuspäraselt kokku sobitada. 
Ka Erika Nõva kasutas vajadusel osavalt 
soomelikke lahendusi. Mulle tundub, et 

eestilik ehitus pürgib selle 
eesmärgi suunas nii hästi, 
kui suudab. 

Mis teid võlub kõige 
enam eelmise sajan-
di arhitektide Nõva ja 
Volbergi tööde juures?

See, kuidas nende taluar-
hitektuuri nostalgia mur-
dis läbi tsaariaegse nos-
talgiast.

Kuidas teile kunagised asundustalud 
praeguses arhitektuuripildis tundu-
vad? Kuidas võiks neid ümber ehi-
tada?

Kui Eestis ringi sõita, siis üldpildis tundu-
vad nad endiselt kodused. Ümberehitami-
ne oleneb sellest, kumb kaalub rohkem: 
kas soov väärtustada olemasolevat või viia 
hooned vastavusse uute vajadustega. Kui 
majas pole mugavusi, see ei pea sooja või 
ruumilahendus ei vasta pere nõudmisetele, 
võib selle ülalpidamine osutuda kulukaks 
ja säilitamise motivatsioon kaduda. 

Vastab projekti autor arhitekt Peep Linno

Kuidas sündis “Maahärra”

Tegelikult on ümberehitamine Eestile 
omane – ka mitmed hinnatud talutradit-
sionalismi näited on projekteeritud vana-
dele hoonetele.

Märksa enam kodumaistest näeme 
hoopis Soome päritolu puitkilp-tüüp-
maju. Miks neil on nii hästi õnnestu-
nud Eestis kohaneda?

Soome turg on suurem ja vanem, lisaks 
asub Helsingi Tallinnale kui Eesti rahva 
suurele maitsekujundajale väga lähedal. 
Kogemused võidavad, arvan ma.

kõikjal näha, on põllumaa seal juba võsas-
tumas. Lagunenud on ka elamutega samal 
ajal rajatud uhke kauplusehoone. 

Siiski ei ole Pillapalu talud tühjad, sest 
kaunis Kõrvemaa on väärt elu- ja puhkepaik. 
Paljudes taludes käib remont, vahetatakse ak-
naid ja katuseid ning kahjuks on mõned talu-
hooned ka tundmatuseni ümber ehitatud.

TALUTRADITSIONALISM 
TÄNAPÄEVAL 
Erika Nõva osales ka 1971. aastal Eesti 
Projekti korraldatud maaelamu projekteeri-
mise konkursil. Sellele esitatud töö “Vissi” 
kujutas endast 5-toalist maamaja, mille-
le oli juurde projekteeritud ka loomalaut. 
Nõukogude ajal kujundas Erika Nõva ka 
ühismajandite keskused Roelas, Soonur-
mel, Kostiveres, Rakus jm.

Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm ise-
loomustab 1930. aastate maa-arhitekte 
nii: “Nad  olid üksiti suurepärased funkt-
sionalistid, kuid teadsid täpselt, kuhu mida 
kavandada, säästes Eesti küla modernist-
likust esteetikast, mis aga ei tähenda, et 
nende talutraditsionalistliku vormiga maa-
ehitised oleksid vähem moodsad.“ 

30. aastate lõpu Saksamaalt tulvanud 
uus traditsionalismilaine andis meie talu-
traditsionalismile ainult hoogu ja samasu-
guses veidi saksapärases vaimus kavanda-
ti maale hooneid 50. aastate lõpuni.

Mõistagi leidus ka Nõukogude okupat-
siooni ajal arhitekte, kes lähtusid maaehi-
tuste kavandamisel meie algupärasest tradit-
sioonist. Riiklikud projekteerimisfirmad töö-
tasid välja tüüpelamuid, mida näeme meie 
külades ja väikelinnades tänapäevalgi.

Ehkki ka praegu räägitakse, et ehitus-
kunst peaks oma juurte juurde tagasi pöör-
duma, kaovad üksikud püüdlused ena-
masti üldise eklektika sekka.  

Et arhitektuurset planeerimist juhib va-
baturg, ei saa ka kellelegi mingeid  ideid 
peale suruda, head maitset tuleb püüda ku-
jundada. Siiski tehakse katseid luua ka uusi 
eestilikke tüüpmaju, arvestades seejuures 
meie arhitektuuripärandit. Seda üritab näi-
teks tüüpmaju tootev EKO Majad. Juba 
õpingute ajal sai arhitekt Peep Linno EKO 
Majade stipendiumi ning lähteülesande ka-
vandada väärikas tüüpelamu maale. Projek-
ti nimeks sai „Maahärra“ ja esimese majani 
jõutakse tõenäoliselt juba sellel aastal.

Muuksi külast pärit Volbergide pere kin-
kis Eestile peale kahe andeka arhitekti 
veel seitse tublit ja haritud inimest. Suu-
re pere ajaloo on kaasahaaravalt kirja 
pannud arhitekt Erika Nõva ning eelmi-
sel aastal andsid Nõva järeltulijad tema 
mälestused ka raamatuna välja.


