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Ajaloolise tselluloosivabriku olemasoleva hoonestuse 
projekteeris looduslikule paeklindile juugendstiili  
viljelenud baltisaksa arhitekt Jacques Rosenbaum.  
1909.–1912. aastal valminud tööstuskvartal sai teises 
maailmasõjas kannatada ning nõukogudeaegse rekonst-
rueerimise käigus ei pööratud tähelepanu hoonete arhi-
tektuurse stiili säilitamisele-taastamisele. Seetõttu kadu-
sid fassaadidelt juugendlikud liigendused ja viilumotiivid 
ning Tartu maantee äärne ümartorn. 

Pärast tööstuse sulgemist peaaegu kolmkümmend 
aastat tagasi jäid hooned funktsioonita, paberivabriku 
ruumid renoveeriti 2000. aastatel osaliselt büroodeks  
ja meelelahutusasutusteks.

2010. aastate lõpul loodud kvartali terviklik restau-
reerimiskava nägi ette kunagise suletud tööstusala muut-
mise avatud linnaruumiks. Paberivabriku krunti piiranud 
nõukogudeaegse silikaattellisest hoone lammutamisega 
likvideeriti ka visuaalne tõke ning ruumiline-arhitektuurne 
tervik ajaloolise tuletõrjehoone ja paberivabriku vahel 
muutus tajutavaks. 

Uued lisandused lähtuvad ajaloolise tööstuskvartali 
mahtude proportsioonidest ja asetusest. Nn Postimehe 
maja asub silmatorkaval asukohal looduslikul paeklindil ja 
seetõttu avanevad juba teise korruse tasapinnalt vaated 
Tallinna kesklinnale. Kuuekorruselise mahu kaks esimest 
kõrget korrust on ühendatud vana hoonega ning siin 
asuvad sissepääs, stuudiod ja ajalehe Postimees toime-
tus. Neli ülemist korrust moodustavad eraldi, ülejäänust 
kergelt nihkes mahu, mis ulatub konsoolselt majaesise 
väljaku kohale, jättes mäest üles tulijale vabaks vaate  
juugendfassaadidele ja luues lõunapäikesele avatud linna- 
vaatega väljaku. Hoonealuse parkimismaja kaks miinus-
korrust asuvad samuti klindi serval ja nii pääseb ka sinna 
loomulik valgus. Ülemine hoonemaht on kitsas, mis tagab 
päevavalguse pääsu ka maja sisemusse, kus asuvad  
nõupidamis- ja puhkeruumid. Korruste välisperimeetris 
paiknevad töökohad avatud kontori põhimõttel.

Meediamaja fassaadil on kasutatud puidu fraktalist ja 
juugendesteetikast inspireeritud mustrisse komponeeritud 
kahte tooni sinkjat klaasi ning graafilisele fassaadirütmile 
annab ruumilisust naturaalse anodeeringuga alumiinium-
liist. 

Lihtne sisearhitektuur loob rahuliku fooni muidu  
intensiivse iseloomuga tööle. Lage katab puitribistik, palju 
on eksponeeritud haljast betooni ning töötsoonides ja 
nõupidamisruumides on kasutatud tagasihoidlikes tooni-
des vaipkatet. Ajakirjandus on alati seotud inimestega –  
selle meenutuseks esitlevad ruumide klaasseinad  
Eesti kultuuriruumi kujundanud mõjukaid isikuid.
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1. Fuajee paikneb vana ja uut hoonet siduvas galeriis. 
 Foto Terje Ugandi
2.–3. Mängulise õueala on parkla katusele kujundanud 
 KINO maastikuarhitektid. Fotod Märt Lillesiim 
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