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1. Arhitektuurivõistluse (edaspidi võistlus) põhieesmärk oli saada parim arhitektuurne eskiis
Tallinnasse kavandatava Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku hoonekompleksile ning
leida isik(ud), kellelt peakorraldaja tellib pärast võistlust võidutöö alusel ehitusprojekti
hilisemad staadiumid. Žürii hindas ideekavandite puhul hoone arhitektuurset kvaliteeti ja
sobivust kirikuhooneks, ruumiplaneeringu professionaalsust ja funktsionaalset sobivust
ning võimet luua uus ja eriline koht Mustamäe paneelmajade vahele. Ehkki hoone on
kavandatud multifunktsionaalsena, pidas žürii väga oluliseks, et see oleks ka eemalt
äratuntav kirikuna. Soovitakse rajada hoone kui märk, mis looks kohale uue kvaliteedi,
sakraalse ja nüüdisaegse sümbioosi. Samal ajal eeldati, et tulevane kirikuhoone tuleb
kutsuv ja hubane, tekitab usaldust ega ole liiga teravas kontrastis ümbruskonnaga, kuna
tegemist on ühtlasi sotsiaalkirikuga. Sobiva projekti valimisel olid olulisteks
märksõnadeks rahu, selgus, avatus ja mõistlikkus.
2. Vormilt avaliku, üheetapilise ideevõistluse tähtajaks 20. märtsil 2013 saabus Eesti
Arhitektide Liitu 31 võistlustööd (edaspidi tööd). Kvalifitseerimiskomisjon otsustas
tunnistada kõik esitatud tööd kvalifitseerimistingimustele (vt võistlusjuhendi alap 4.4.3)
vastavaks.
3. Ekspertiis, millega kontrolliti tööde vastavust võistlustingimustele, näitas, et kõik tööd
mahuvad ettenähtud hoonestusalasse, aga seitse tööd (märgusõnaga „Kiriku allee”,
„Allee”, „Kiili kirik”, „Triipkood”, „Fioretti”, „Vaikus”, „Origami”, „Kimmkivi”) ületavad
kõrguspiirangu, ühel tööl („Aed”) puudub asendiplaan ja ühe töö („Õhuke koht”)
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trükikvaliteedi tõttu on tekst halvasti loetav. Eksperdi hinnangul ei leidunud siiski piisavat
põhjust ühtegi tööd diskvalifitseerida.
4. Kuna võistlustöödele oli vajalikku teavet lisatud väga erineval määral, otsustas Mustamäe
Maarja Magdaleena kogudus esialgu ehitusmaksumuse ekspertiisi tellimisest loobuda.
Selle asemel piirduti koguduse liikme Kaido Klementi koostatud võistlustööde tehniliste
näitajate tabeli ja selle analüüsiga, mille eesmärk oli anda ligikaudne info
arhitektuurilahenduse hilisema reaalse ehitusmaksumuse kohta. Konstruktsioonidele ja
tehnilistele lahendustele andis kommentaari projekteerimisettevõtte Sirkel & Mall insener
Raul Aripman. Ekspertiisi käigus anti töödele hinnang valmisehituse arhitektuursele
lahendusele vastavuse kohta, parima hinnangu said tööd märgusõnaga „Fiat Lux”, „Kiriku
allee” ja „Taevaskoda” (kõik 4 punkti 5st).
5. Žürii otsustas üksmeelselt jagada preemiad alljärgnevalt:
I preemia (5000 eurot)
„Fiat Lux”
II preemia (4000 eurot)
„Õhuke koht”
III preemia (2500 eurot)
„Tee”
Ostupreemia (1250 eurot) „Nimrod”
6. Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda teavitas žüriid Mustamäe linnaosa otsusest
tunnustada peale rahaliste preemiate saanud tööde veel kolme võistlustööd, need
kannavad märgusõna „Sandlipuu õis”, „Dio” ja „Kiriku allee”. Kõik need kolm hea
ideega põnevat hoonet sobiksid tema hinnangul Mustamäele väga hästi ja muudaksid
linnaosa tunduvalt ligitõmbavamaks.
7. Arvestades, et võistlusülesanne oli väga keeruline nii nüüdisaegse sakraalhoone erilise
tähenduse kui ka krundi ja ruumiprogrammiliste tingimuste tõttu, kuulutas žürii võistluse
õnnestunuks. Komplitseeritud tingimuste tõttu ei leidunud tööde hulgas ühtki, mille puhul
oleksid kõik nõutud aspektid olnud võrdselt suurepärased. Seetõttu ootab žürii, et
võidutöö autor(id) teeks(id) tellijaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks tihedat
koostööd.
8. Arhitektuurivõistlus lõppeb võidutööde märgusõnadele vastavate ümbrikute avamisega ja
võitjate väljakuulutamisega 28. augustil 2013 kell 18 Tallinna Jaani kirikus toimuval
heategevuskontserdil.

LISA. Žürii kommentaarid võistlustöödele
Digiallkirjastatud kõikide žüriiliikmete poolt
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