
KAMPUS 60 – TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 
MUSTAMÄE LUIDETEL

Ootame näitusele kõiki arhitektuurihuvilisi.  
Näituse külastamine on tasuta.

Asukoht: Tallinna Tehnikaülikooli peamaja, 
Ehitajate tee 5, Tallinn 

Kuni 19.08.2022
E - R 7:30 - 19:30 
L - P suletud 

19.08 - 31.12.2022 
E - R 7:30 - 21:00 
L 08:00 - 18: 00 
P suletud

NÄITUSE AVAMISAJAD:

Näituse meeskond:  
Peakuraator: Epi Tohvri, Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia dotsent  
Kaaskuraatorid: Tõnis Liibek, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor                               
                            Kadri Kallaste, Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi juhataja  
Kujundajad: Krista Lepland ja Malle Jürgenson, Disainibüroo Laika, Belka ja Strelka  
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Näitus „Kampus 60 – Tallinna Tehnikaülikool Mustamäe luidetel“ tähistab tehnikaülikool oma 
jõudmist Mustamäele, olles linnaosa esimene asukas seni hoonestamata liivaluidetel.  See 
markeerib tehnikaülikooli teekonda alates 1918. aastast kuni 1990. aastate 
taasiseseisvumiseni. Tehnikaülikool oleks võinud asuda kesklinnas, Juhkentalis, Koplis, Hiiul 
või Pirital. Lõpuks jõuti aga välja Mustamäele, kuhu jäädi ka paikseks.

Näitusel saab esmakordselt põhjaliku ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise Näitusel saab esmakordselt põhjaliku ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise 
keskkonna väljakujunemisest Mustamäel. Näitusega tehakse kummardus 1960. aastatel oma 
kooli projekteerinud arhitektidele ja inseneridele. Peamaja fuajees tutvustatakse selle 
kümnendi projekte ja sisekujunduse elemente, sealhulgas Enn Põldroosi mosaiikpannood 
„Noorus“. Samuti on fuajees teisigi üllatusi, mis näitavad algupäraseid detaile õppehoonetes. 
Lisaks on välja toodud ka teostumata plaane ja visioone, näiteks ülikooli suur purskkaev.

Tallinna Tehnikaülikooli aula koos kaldauditooriumiga on 1960. aastate inseneriteaduse Tallinna Tehnikaülikooli aula koos kaldauditooriumiga on 1960. aastate inseneriteaduse 
tippsaavutus ning selle akustikat peeti toona üheks parimaks Eestis. Näiteks on ülikooli aulas 
toimunud lisaks konverentsidele ja aktustele ka paljud Eesti muusika suursündmused alates 
Arvo Pärdi „Tabula rasa“ maailma esmaettekandest kuni jazz-rock kontsertideni, rääkimata 
kaadritest filmis „Mehed ei nuta“. 
 
Näituse peakuraator ja arhitektuuriajaloolane Epi Tohvri kutsub kuni detsembri lõpuni avatud Näituse peakuraator ja arhitektuuriajaloolane Epi Tohvri kutsub kuni detsembri lõpuni avatud 
näitusele, kinnitades: „Mustamäe ülikoolilinnak on anglo-ameerika tüüpi akadeemiline 
kampus, mis on tänapäevani üks parimaid ja terviklikumaid õppekeskkondi Eestis. Kampuse 
peamiseks tunnuseks on linna serva looduskaunisse kohta planeeritud terviklik 
ülikooliansambel. Samuti on kampusesse planeeritud tudengite ühiselamud, spordirajatised 
ja muud vaba aja veetmise kohad. Kampus on justkui akadeemiline küla, kus tekib tugev 
kokkukuuluvustunne ning side õpiatmosfääri ja looduskeskkonna vahel.“



Näitus algab peamaja 
fuajeest ja jätkub piki 
ülikoori korpuseid 
ühendavat koridori, 
põigates ka õue 
nurgakivi juurde.

Avastamisrõõmu 
pakuvad erinevad 
nurgatagused! Näha 
saab ajaloolisi kaadreid 
ja uurida albumeid. 
Mida peidab endas 
retrokas kartoteek?

Haara kaasa 
näituse voldik, 
mis aitab Sul 
üles leida kõik 
põnevad kohad.



 

 

https://live.s3.teliahybridcloud.com/s3fs-public/inline-files/MLE%20333.pdf
https://kultuur.err.ee/1608630757/ttu-tahistab-naitusega-ulikooli-joudmist-mustamaele

