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Alustame asjade algusest. Sündisid Uus-Meremaal ja kasvasid 
Kanadas. Milline oli sinu lapsepõlvekodu?

Mul on kaks lapsepõlve kodu. Insenerist isa kujundatud maja Auck-
landis, mis oli eriti mõnus ja californialik. Teine, mis on tüüpiline 60. 
aastate Kanada aedlinna maja. See oli tolle aja Briti impeeriumi kõige 
suuremas ühel ajal ehitatud eramute rajoonis, kus olid ka poed, ujulad 
ja pargid. Majad nimetan vaese mehe Frank Lloyd Wrightiks (USA ar-
hitekt, orgaanilise arhitektuuri rajaja, kuulsa Guggenheimi muuseumi 
autor – toim). Kõige naljakam on see, et olen oma lapsepõlvekodudest 
lähtunud paljude majade projekteerimisel.

Kuidas sa arhitektuuri juurde jõudsid?

Olin viimse hetkeni valiku ees, kas meditsiin või arhitektuur. 
Keskkoolis olin tegelenud kunstiga ja kord näitasin perearstile oma 
kunstitöid. Ära raiska oma aega meditsiini peale, arhitektuur sobiks sul-
le rohkem, olid tema sõnad. Otsustasin proovida ja sain Toronto ülikooli 
sisse. 

Miks sa Kanadast Eestisse tulid, töötasid ju pärast ülikooli 
lõpetamist arhitektuuribüroos, sul oli seal pere ja elamine?

Sain päranduse, mis lubas mul maailmas natukese ringi vaadata ja elu 
üle järele mõelda. Ilma päranduseta mul seda võimalust poleks olnud. 
Arhitektuuribüroos, kus ma töötasin, oli arhitekte, insenere, sisearhitek-
te kokku 250. Kanada oli heaoluühiskond, kus majandus ei läinud enam 
edasi. Märkasin, et kolleegid, kes olid minust 10–15 aastat vanemad, 

positsioonil, kuhu oleksin võinud jõuda, ei lase sellest lahti ja ei lahku 
niipea. See, kuhu ma olin jõudnud, oleks tase,  kuhu oleksin jäänud.   
Peale selle, minu pereelu oli seal ümber saanud. Tulin Eestisse kaheks 
kuuks, aga olen jäänud siia.

Kus on huvitavam olla arhitekt, kas Eestis või Kanadas?
 
Eestis on praegu ehitusbuum, nagu oli Kanadas 60. aastatel. Siin on iga-
le arhitektile palju tööd. Kanadas on väga palju tüüplahendusi. Elamu-
arhitektuuri kontrollib kinnisvaraärimees. Seal on väga palju 80ndate, 
90ndate postmodernismi. 
Siin on hoopis vabam. Näiteks Järve Selver, mille arhitektuuri võib pi-
dada peaaegu konstruktivistlikuks, samuti Äripäeva maja – sellist asja 
Kanadas ei eksisteeri. Siinsed kinnisvaraarendajad ja üldse investeeri-
jad ei ole kinni ühe mallis. Nende maitse ja soovid muutuvad pidevalt. 
Kanada kinnisvaraarendajad teavad täpselt, mis nad tahavad. Nad on 
teinud põhjalikud analüüsid ja võtavad välja maksimumi. Eesti kinnisva-
raarendajad on vabamad ja usaldavad rohkem arhitekti. 

Sa oled ühes isikus arhitekt, sisearhitekt ja disainer. 
Tulnud Eestisse, hakkasid alguses tegelema sisearhitektuuriga. 
Kelleks sa ennast ise pead?

Ikka arhitektiks. Väikseid sisearhitektuuriobjekte ma ei taha teha. Need 
ei tasu ennast lihtsalt ära. Kui on suur ja huvitav töö, nagu Koger & Part-
nerite kontor Fahle majas, siis see on mulle väga meeltmööda. Siin oli 
vabadus teha midagi originaalsemat. 

Kuidas teha suurde 
ja hämarasse koopasse 
moodne kontor ja 
mis üleüldse on 
arhitektitöö peen-
mehhaanika, küsis 
ENE LÄKK Fahle 
majja äsja valminud 
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autorilt 
LEMBIT TORGILT. 

Fotod Arne Maasik ja arhiiv
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Kas sind huvitab ruumi psühholoogiline mõju, kuidas 
inimesed tunnevad ennast sinu loodud ruumis? 

Muidugi huvitab. Oluline on, kuidas ruum tööle hakkab. Ma kuulan 
nii palju kui võimalik klienti, tema soove. Tal võib olla väga omapä-
raseid ideid. Kui ma ei suuda ennast kliendi asemel sinna ruumi ette 
kujutada ja kui ma ei näe neid asju, mida ma näha tahaks, siis see 
ruum ei hakka toimima.

Kas sul ideede pehmendamist ja nurkade mahalihvimist 
tuleb palju ette?

See, mida ma arhitektuuris ja disainis kõige rohkem hindan, on in-
novatiivsus, mis võib tähendada ka sünteesi, mitte ainult viimaste 
trendide tagaajamist.

Aga kui klient ütleb, et teda mingi uus suund või idee absoluutselt 
ei huvita, et tema võib seda taluda ehk restoranis, aga mitte oma 
kodus, siis tekib küsimus, mida teha. Kui töö vastu võtta, võid oma-
dega rappa minna, ja kui teedki valmis, siis võib-olla hakataksegi 
selliseid tellima. 

Millega sa rahul pole? 

Mul on oma arhitektuuribüroo, kus osalen iga projekti juures oma 
nõu ja arvamusega. Aga ma ei ole rahul sellega, et olen nagu super-
projektijuht. Küsin vahel endalt, kas tahtsin saada projektijuhiks. 
Ma tegelen kogu aeg klientidega, selgitamistega, olen viimase kahe 
aasta jooksul kirjutanud üle kolme tuhande kirja. Nii on kerge kao-
tada arhitektuuri tegemise mõnu, isegi kui on palju, millest rõõmu 
tunda. Kulutan palju aega sellele, kuidas teha oma büroost hea ja 
stabiilne töökeskkond. 

Sinu büroo kõige tähtsam sisearhitektuuri töö on äsja val-
minud Koger & Partnerite kontor Fahle majas. Millised olid 
selle projekti lähtekohad?

Kuna tegemist oli suure, 1200ruutmeetrise “koopaga”, siis tuli la-
hendada kõigepealt küsimus, kuidas organiseerida ruum umbes 
50-le töötajale, lähtudes nende eri funktsioonidest. Kuidas teha 
ruum, kus on ühtemoodi hea valgustus kõigile. Kuidas tagada siin 
hea akustika. 
  

 VALIK ARHITEKTUURIBÜROO TORK ARHITEKTID TÖID        

1. Eramu Vääna-Jõesuus, projektitiim Lembit Tork, Marju Tammik.  

       

2. Kaptenivilla, mis meelitab kliente büroosse nagu mesi kärbseid ja mille  

inspiratsiooni on arhitekt Lembit Tork saanud oma lapsepõlvekodust.  

Projektitiim Lembit Tork ja Lauri Saar.     

       

3. Eramu Kilu tänaval. Autor Lembit Tork.    

       

4. Kortermajad Tallinnas, Uus-Tatari 6 ja 8, Lembit Tork, Anu Lainus.  

       

5. Kortermajad Pärnus, Kooli tänaval, autor Lembit Tork.   

       

6. Eramu Kaskede puiesteel Tallinnas, projektitiim Lembit Tork, Villu Scheler. 

       

7. Eramu Kuusalus, projektitiim Margus Soonets, Lembit Tork  

       

8. Eramu Rohuneemes, projektitiim Lembit Tork, Anu Lainus.  

       

9. S-maja, projektitiim Lembit Tork, Villu Scheler.   

       

10. Eramu Tabasalus, projektitiim Lembit Tork, Villu Scheler.  
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Lembit Torgi arhitektuuribüroo TORK 
ARHITEKTID, kus töötavad vasakult 
VILLU SCHELER, LEMBIT TORK, 
KRISTEL JAKOBSON, ANU LAINUS, 
MARGUS SOONETS, 
KATJA MAGDALENOKA. Fotol on näha läbi näitusesaali kulgev valguskoridor Koger&Partnerite kontoris. 

Projektitiim Lembit Tork, Jaan F. Port, Kristel Jakobson.
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Esimene esteetiline põhimõte oli see, et mitte kinni katta olemasole-
vaid kommunikatsioone. Selline põhimõte aga tekitab alati küsimuse, kui 
kaugele sellega minna. Kui jätta kõik katmata, on tulemuseks boileri-
ruum. Kuna ehitusega oli väga kiire, ei jõudnud me kõiki tööjooniseid 
lõpuni teha. Lahendasime küsimused järk-järgult ehituse käigus. Teine 
põhimõte oli see, et kõik elemendid, mis juurde tehakse, oleksid indust-
riaalsed või naturaalsed, peaasi, et lihtsad ja jõulised. Kolmas põhimõ-
te oli, et kogu interjöör koosneks eraldi elementidest, mida võib juurde 
lisada või ära võtta, rikkumata üldmuljet. Neljas põhimõte oli säilitada 
ainulaadne kruusbetoonist lagi, ja see oli ka muinsuskaitse nõue. 

Teine teema on akustika. Suures avatud kontoris, kus on 
kasutatud palju moodsaid materjale (klaasi, betooni, metalli), 
on võimatu tööd teha. Kuidas lahendasid Kogeri kontoris 
akustikaküsimuse?

Tekitasime palju soppe, mis vähendavad helipeegeldust. Ülemisel korru-
se konverentsiruumides on akustiline probleem olemas. Seal on kolmel 
küljel klaas, laes betoon ning põrandal puit. Heli parandamiseks läheb 
läbipaistev akustikamaterjal lakke ja ühele seinale. Ilmselt tulevad mõ-
nesse kohta veel suured raamid, mille sees on akustiline materjal.   

Kolmas teema on valgustus. Mismoodi tagada hea valgustus üle 
kogu suure kontori, mis on ehitatud vanasse tööstushoonesse. 

See oli nagu üks suur koobas – 1200 m² (30 x 40 m). Kui hea töökoha 
saab teha 5–7 meetrit aknast, siis kolmveerand kontorist jäi akendest 
kaugemale. Siin tuli naturaalse valguse võimendamiseks kasutada mak-
simaalselt klaasi, lisaks tuli hoolega arvutada, kuhu ja kui palju panna 
valgusteid. Abiks oli väga hea valgusinsener Mart Mae. Samuti tegime 
kaks läbivaadet, et paremini orienteeruda. 

Kontoripõrandal on kolm ringi. Muinsuskaitse nõudel tuli teha muster, mis 
markeeriks siin paiknenud tööstushoone tsisternide kuju. Esimesel ringil, 

vastuvõtu- ja müügisaali põrandal, on naturaalne porimatt jalanõude pu-
hastamiseks. Teised kaks ringi on sama värvi naturaalsest vaibast. Edasi 

tuleb õlitatud tammepuidust põrand.    
Projektitiim Lembit Tork, Jaan F. Port, Kristel Jakobson.

Vastuvõturuumis on näha sein, kus on kasu-
tatud tammepõranda massiivlauda.

Kogu kontorimööbli on kujundanud Tork 
Arhitektid.

Valge epoksiidpõrand tähistab boksidevahe-
lisi käiguradasid ja ühtlasi aitab peegeldada 
valgust hämaravõitu ruumis. Projektitiim 
Lembit Tork, Jaan F. Port, Kristel Jakobson. 
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Neljas teema. Nüüdisaegsete kontorite põhiprobleem tundub 
olevat see, kuidas üliökonoomses avatud büroos saavutada 
töötajate privaatsus.

Selle tagasime omakujundatud mööbliga. Kui töötaja istub, on tema pri-
vaatsus tagatud teda ümbritsevate riiulitega. Seistes saab ta teistega 
suhelda. 

Milline oli materjalivalik, kas pidi arvestama ka 
eelarvepiirangutega?

Jäi mulje, et ükski asi ei jäänud ostmata põhjusel, et see on liiga kallis. 
Pigem pidi valikul lähtuma sellest, mida kiiremini kätte saab. Kõik tera-
selemendid on värvitud tumehalliks. Lisaks on ehedad alumiiniumiosad 
ja kipsplaadid, mis on jäetud valgeks. Valge värv on hädavajalik, kui on 
tegu paekiviseintega. Kui selle kõrvale panna suur pruunikas-hallikas 
element, siis paekivi efekt kaob. Maas on hästi helendav epoksiidpõrand. 
Ja tammepuit. Võtsime algpunktiks tammekarva peitsitud männist akna-
raamid, mis olid enne meie töölehakkamist ees. Lisaks sellele on kahte 
värvi vaibad. Üks on sisalivärvi, mis läheb kokku tammega, teine on hall, 
mis sobib vana betooni ja paekiviga. Nii palju kui võimalik kasutasime 
laia põrandalauda ka vahelaudadel ja -seintel. Ja muidugi kirgas klaas, 
mis läheb kokku muude materjalidega. 

Millesse sa usud?

Usun, et arhitektuuri õnnestumiseks peab olema palju õnne. Sa võid võt-
ta kõige parema võimaliku disaineri, kõige parema ehitaja, kõige parema 
kliendi, aga millegipärast asi ei kuku hästi välja. See objekt on äärmiselt 
hästi välja kukkunud, mis on kõikidele asjaosalistele kiituseks.  

Koger & Partnerite kontori puhkeruum. Süm-
meetriline tuba, mille lakke on kujundatud 

terastaladest ja mattklaasist valgusti. See on 
sama jõuline kui kogu ruum ise. Projektitiim 
Lembit Tork, Jaan F. Port, Kristel Jakobson.

Projektitiim Lembit Tork, Jaan F. Port, Kristel Jakobson. 
Mööbli on valinud disainer Katrin Sipelgas. 


