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SUURE SÄÄSTU 
ANNAB HEA NÕU JA KVALITEETNE KAUP
Ehitamisel ja remontimisel aitab kokku hoida hea nõu, mida ei pea enam tikutulega taga otsima, 
vaid leiab tasuta, kõrvuti kõigi materjalidega, kauplusest.

Alati on tore, kui leiad ehituskauplusest 
müüjad, kes oskavad asjakohast nõu 

anda ning kes lisaks sobivate ehitus- ja 
remondimaterjalide soovitamisele, suudavad 
pakkuda ka parimat hinda.

K-rauta on selle peale mõelnud. 
Kõigis üheksas K-rauta kaupluses on 
olemas kogemustega müügijuhid ning 
professionaalne teenindusmeeskond, 
kus on esindatud erinevate valdkondade 
spetsialistid, kes vajadusel aitavad kliendil 
koostada parimad terviklahendused. 

K-rauta kauplused on abiks nii maja- 
kui ka korteriomanikule igapäevaste 
tarvikute soetamisel nagu hõõglambid, 
puhastusvahendid, tööriistad, taimed ja 
väetised. Samamoodi saab K-rautast kõik 
vajaliku suuremate ehitus- ja remonditööde 
jaoks ning loomulikult hüva nõu. Kauplustes 
leidub kõike alates krohvist, värvidest ja 
segudest, lõpetades tapeetide, keraamiliste 

plaatide, kinnitusvahendite ja erinevate 
puitmaterjalidega.

Kodu, mis on midagi enamat, kui 
magamispaik, peab olema ka maitsekas ja 
stiilne. Seetõttu on klientide abistamiseks 
K-rauta Haabersti ja Tondi kauplustes 
sisekujundajad, kus nende nõu saab küsida 
täiesti tasuta. Lisaks tulime sel aastal välja 
ehitus- ja sisustuskaupade turul ainulaadse 
disainistuudioga, mis annab ülevaate 
müüdavatest toodetest ja materjalidest koos 
valmistulemusena esitletavate näidistega. 

Soovi korral saab klient disaineri ja 
spetsiaalse kujundusprogrammi abil luua 
kodu mõõtude järgi vastava maketi, 
mis annab ettekujutuse saadavast 
lõpptulemusest.
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www.oras.com

Oras Cubista kontaktivaba 
valamusegisti Oras nr 2814F, 
valamusegisti Bidetta 
käsidušiga Oras nr 2816F.

MITTE 

PUUDUTADA!

Oras Cubista

Nüüd ka kontaktivabana
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Optimo on Kingspani uus siledapinnaline soojustatud 
seina- ja fassaadisüsteem, mis sisaldab hulgaliselt erine-
vaid viimistlusvõimalusi, pakkudes arhitektidele hoonete 
isikupärastamisel suuremat loomingulist vabadust.

Optimo fassaadisüsteemi kasutades saab erinevate verti-
kaalsete ja horisontaalsete liistude abil luua paeluva välja-
nägemisega hooneid. Optimo paneelid on laiusega 600, 
900 ja 1000 mm.

Optimo eelised:
• pilkupüüdev välimus,
• lai valik värve ja viimistlusdetaile,
• sobitub hästi uste, akende ja tuulutusavadega,
• kiire, turvaline ja kerge paigaldus,
• pikk kasutusaeg ja vähene hooldusvajadus,
• paneelide ühtlane soojustus ja materjali head soo-

jusisolatsiooniomadused võimaldavad 
säästa küttekulusid kogu kasutusea jooksul, 

• vastab uue Euroopa Liidu ehitiste 
energiatõhususe direktiivi nõuetele,

• kindlustusseltsi Factory Mutual tunnustatud 
FireSafe’i süsteem,

• toodetud IS0 9001 kvaliteedinõuete kohaselt.

Kingspani Optimo soojustatud seinasüsteem sobib suure-
päraselt nii uute kui ka renoveeritavate ehitiste jaoks. See 
pakub arhitektidele võimaluse luua pilkupüüdvaid ja aja-
kohaseid hooneid. Optimo süsteemi abil projekteerimisel 
saab ära kasutada kõik renoveeritavate ehitiste ehituslikud 
eelised. 

Võrreldes kohapeal erinevatest materjalidest 
kokku pandud süsteemidega on Optimol järgmised
lisaväärtused:

• tõhusam soojustus,
• rohkem kasutatavat ruumi,
• parem struktuurne terviklikkus,
• oluliselt suurem ehituskiirus.

Kingspan OÜ · Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn  · Tel 651 6661 ·  Faks 651 6662  ·  info@kingspan.ee  ·  www.kingspan.ee    

Kingspani Optimo toodete viimistlemise võimalused:

Optimo 
Alu Frame

Optimo
Onyx

Optimo
Inline Silver

Optimo
Inline Black

Optimo 
Modernne soojustatud seina- ja fassaadisüsteem

 Insurer Approved                                      Systems
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Sügiskuu Oma Maja 
teeb põnevate ideede 
otsinguil jalutuskäigu 

läbi aegade. 
Minevikust ammuta-

tud ja kaasaegse vormikee-
lega põimitud lahendused 
on tihti omasemad lihtsast 
klantslahendusest. Kestvu-
sest rääkimata. 

Tüüpilisi plekk-ostukes-
kusi võib ju ehitada ja aas-
ta hiljem lammutada, ent 
lammutamise faktist on ilu-
ja arhitektuurimeelel üsna 
ükskõik…

Huvitava projektina ka-
jastatud Lasva veetorni ga-
leriiks saamise loos kohtu-
vad traditsioonid ja innovat-
sioon.  

Hoone fassaadil lookle-
vad Eesti vöökirjadest inspi-
reeritud mustrid tõmbavad 
mööduja pilku ja kutsuvad 
lähemalt uudistama, nupu-
kas sisekujundus tekitab 
igaühes soovi pisut klaver-
trepil musitseerida. 

Pisike, ent tubli. Ja rek-

laamib kodukohta eeskuju-
likult. Vaja oli ideed, taht-
mist ja julgust mõelda teist-
moodi. 

Ka portreeloos lugejaga 
mõtteid jagav arhitekt Ma-
dis Eek usub, et parimad 
tööd ning lahendused seisa-
vad veel ees. Ja et see parim 
ei pruugi tähendada mahult 
suurimat, tegelikult on olu-
line  terviklikkus ja lõpuni-
viimine.

Oma kodu oma ideede-
ga sisustades võib küll mõ-
nikord juhtuda, et astud ja-

laga sügavale ämbrisse, ent 
tulemus võib olla ka niisu-
gune tegijast inspireeritud  
tervik, mida raha eest ei saa. 
Just pisut raamidest väljas-
pool mõtlemist loob ohoo-
tunnet tekitava lahenduse. 
Niisugusest isikupärasest si-
sustuslahendusest saab lu-
geda Oma Maja sisustusro-
sinas,  Suur-Lossi Kunstiko-
ja kujunduse loos. 

Soovin sügiskuusse sära-
vaid ideid ja tegutsemisjul-
gust. Kui ei proovi, ei tea ju 
kunagi... 

T O I M E T U S

Kahekesi koos: vana 
ja uus saavad läbi 

OMA MAJA
Toimetaja: Liivi Tamm 
tel 667 0090, e-post 
liivi.tamm@aripaev.ee 
Reklaami projektijuht: 
Ellen Ostrat 
tel 667 0146, e-post 
ellen.ostrat@aripaev.ee 
ftp.aripaev.ee/incoming/Rekl
Kujundaja: Estel Eli
Fotograaf: Andres Haabu

Peatoimetaja: 
Meelis Mandel
Väljaandja: 
AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon: 
(372) 667 0195, 
(372) 667 0222, 
faks: (372) 667 0265, 
(372) 667 0165
Toimetus 
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111, 
faks: (372) 667 0265
Korrespondent Tartus: 
Väinu Rozental, 
vainu.rozental@aripaev.ee
Reklaamiosakond
e-post: reklaam@aripaev.ee, 
tel: (372) 667 0105, 
faks: (372) 667 0200
Seminarid ja Käsiraamatud 
tel: (372) 667 0207, 
faks: (372) 667 0290
Raamatuklubi ja 
Infolehtede toimetus
tel: (372) 667 0207, 
faks: (372) 667 0290

Tellimine ja levi 
e-post: register@aripaev.ee, 
tel: (372) 667 0099, 
faks: (372) 667 0300
Tellimine internetis 
www.aripaev.ee/tellimine
Trükk AS Kroonpress

Äripäev veebis: 
www.aripaev.ee

Toimetus võtab endale õiguse 
kirju ja kaastöid vajaduse korral 
lühendada. 
Toimetus kaastöid ei tagasta. 
Kõik ajalehes Äripäev ja tema 
lisades avaldatud artiklid, fotod, 
teabegraafika (sh päevakajalisel, 
majanduslikul, poliitilisel 
või religioossel teemal) on 
autoriõigusega kaitstud teosed 
ning nende reprodutseerimine, 
levitamine ning edastamine mis 
tahes kujul on ilma ASi Äripäev 
kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta 
võite pöörduda Pressinõukogusse 
pn@eall.ee või 
tel (372) 646 3363.

TÄNASES NUMBRIS:

KOMMENTAAR Liivi Tamm

”Pisut raa-
midest väl-

jaspool mõtlemist 
loob ohhoo-tunnet 
tekitava lahenduse.
Oma Maja toimetaja

Uudised: Uued sisustuspoed 
ning koolitusinfo
�6–7
Huvitav projekt: Lasva veetorni 
turismimagnetiks saamise jul-
ge lugu
�8–11

Aiamaja: Killuke nostalgiat
�22–23
Omanäoline kodu: 
Kadriorgu hubane pesa  
�24–26
Sisustusrosin: nupukaid lahen-
dused, mis teevad tavalisest 
kodust erilise. 
�28–30

Põrand: Vahvad mosaiigid voo-
lavad põrandale
�12–14
Portree: 
Madis Eek usub, et vahvaimad 
lahendused alles tulevad 
�16–20

� Madis Eek: hingelt arhitekt 

� Lasva veetorni kirjad 
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KLÕPS Uuselamurajoonide argipäev

� Masuaja avatäiteks sobib parema puudusel kenasti ka servamata laud. Foto: Teet Reier

Haapsalus 
avati kaks uut 
mõnusat poodi 
sisustushuvilisele

� Ursula ja May Aavasalu Tigukassi keraamika. Fotod: Liivi Tamm

� Vahva vineermööbel poes Ehe ja Ehtne käsitöö, mille kokku 
panemiseks ei ole müüja kinnitusel vaja ühtki naela. 

Haapsalus tasub kiigata 
ka kahte uude poodi: nii 
asuvad Karja tänaval Ehe 
ja Ehtne käsitöö kui ka 
Central galeriiga ühendu-
ses Tigukass keraamika.

Aadressil Karja 4 asuvas 
poekeses Ehe ja Ehtne kä-

sitöö pakutakse puiduhõn-
gulisi tooteid puulusikaist 
mööblini. 

Karja 21 Tigukass keraa-
mikas kaubeldakse  vahvate 
taiestega ja poega ühenda-
tud Central galeriis on Haap-
salu suveniiride ja kunstnike 
autoritööd. Liivi Tamm
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Säästva 
Renoveerimise 
Infokeskuse koolitus

� Vanade majade säästev 
renoveerimine ja loodusli-
kud materjalid
�millal: neljapäeval, 16.09, 
kell 18.00
� kavas: hooldus- ja remont-
tööd, soojustus ja loodusli-
kud ehitusmaterjalid vanas 
majas. Kuidas säilitada vana 
hoone väärtus ja väärikus ka 
peale selle renoveerimist?
� Lektor: Tarmo -Andre 
Elvisto 
� Hind: loeng tasuta.

� Akende restaureerimine
�millal: neljapäeval, 23.sep-
tembril, kell 18.00
� kavas: kõneletakse tradit-
sioonist, restaureerimisest 
ja hooldusest. Proovitak-
se praktikas värvi eemalda-
mist, kittimist jnet
� Lektor: Indrek Värv, RÜ 
meister
�Hind: 50 krooni.

Ehituskeskuse 
seminarid ning 
koolitused

� Ehitusalane seadusandlus
�millal: neljapäeval, 16.09 
kell 10.00 kuni 16.30
� kavas: ehitusseaduse 
muudatused, ehituslepin-
gud, kohtupraktika ehitus-
seaduse käsitlemisel, riigi-
hangete seaduse muuda-
tused.
� Lektor: Helje Johansoo, 
EEEL  õigusnõunik.
� Hind: 1100/ 500 krooni.

�Juhtimise ja ehituskorral-
duse alused, ehituse projek-
tijuhtimise meetodid, ehitu-
se projektijuhtimine.
�Millal: neljapäeval, 30.09 
kell 10.00 kuni 16.30
� kavas: ärieetika ehituses, 
ehituskulude liigitamine. 
� Lektor: Enn Tamm-
aru, MTÜ  Eesti Timmi-
tud  Ehituse Tugirühm, TTK 
Ehitusteadiskond. 
� Hind: 1100 / 500 krooni.

KOOLITUS

Iseasi linnamööbel sai kiita 
Disainibüroo Iseasi sai kii-
ta Helsingi avaliku ruumi 
mööblikonkursil. 

Iseasi disainerid on Mar-
tin Pärn, Edina Dufala-Pärn, 
Sven Sõrmus ja Pent Talve. 
Just nende välja mõeldud, 

kelle Extery-nimeline lin-
namööblikollektsioon valiti 
võitjaks Helsingi avaliku ruu-
mi mööblikonkursil. Praegu 
pole veel teada, kuhu ja millal 
täpselt pingid paika saavad, 
kuna see on Helsingi linna 
arhitektide otsustada.

Juunikuus jõu-
dis köögisisusta-
ja rõõmuks järje-
na voldikpiima-
kannule müüki 
Foldplasti hapu-
koore voldikkann. 

Ettevõtte sõnul 
osutus esimesena turule too-
dud piimakann niivõrd po-

pulaarseks, et ha-
pukoore voldik-
kann oli sellele igati 
loogiliseks jätkuks. 
Enim kasutust näe-
vad uued pakendid 
ilmselt just suure-
mate pakkide hoid-
jatena. Hapukoore-

hoidja hind on Selverites ja 
Prismades 19.90.

Disain trügib külmkappi
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MIS ON MIS
Lasva veetorni 
rekonstrueerimine 
infopunktiks/
kunstigaleriiks

� Tellija: Lasva vald, Võ-
rumaa 
� Autorid: Veronika 
Valk (OÜ Zizi&Yoyo, ar-
hitekt), Kadri Klemen-
ti (arhitekti abiline), Kal-
le-Priit Pruuden (OÜ 
Hansanova, klavertrepi 
ehituslik teostus), Pee-
ter Laurits (infomater-
jalide kujundus), Kal-
le Tikas (klavertrepi heli 
elektroonika). 
� Üldehitustööd: Jasvo 
Ehitus OÜ
� Valmis: august 2009
� Tunnustus: 2009. aas-
ta Eesti Kultuurkapitali 
arhitektuuri sihtkapita-
li väikeobjekti preemia, 
konkursi “Väike 2007–
2009” peapreemia.

pärjatud

Mustriga
kirjatud,

auhindadega

� Tipa-tapa ja muusika saab: klaveritrepi musta-
dele klahvidele astudes kõlavad helid.
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Teet Reier
aripaev@aripaev.ee

Nüüd, kui ehitise valmi-
misest on aastapäevad möö-
das, tõdeb Lasva valla kultuu-
rijuht Silva Vijar, et see uue-
nenud veetorn on ikka üks 
kena küll, ehk nagu ta ise üt-
leb, on see üks vägagi suupä-
rane hele laik keset pimedat 
sügisõhtut.

Ta on just veetornis tul-
nud ja teab, et sellel kesk-
nädalasel päeval käis torni 
uudistamas 55 külastajat. 
Aasta jooksul on külaliste-
raamatusse aga kogunenud 
paar tuhat sissekannet. 

“Mõte, et vanasse veetor-
ni, mis endistel aegadel võis 
midagi elulisemat paiguta-
da, tekkis meil viis aastat ta-
gasi Soome sõidul, kui külas-
tasime ühte vanasse depoos-
se ehitatud galeriid. Ja kui 
meie ideedega liitus ka arhi-
tekt Veronika Valk, oli täna-
seks Rõuge vöökirjaga kirja-
tud veetorni saatus otsusta-
tud,” meenutab Vijar.

Lennukad ideed toimisid
Valk oli tema sõnul see, kes 
otsustas veetorni sisemust 
uurides, et see on just pa-
ras paik kõrgusesse pürgiva-
le klaveritrepile, millel kõn-
dija saab mustadele klahvi-
dele astudes ise helikujun-
deid luua.

“Tõsi, eks veetorniga, na-
gu iga teisegi uusehitusega, 
ole ette tulnud mõningaid 
probleeme, need on aga õn-
neks kenasti lahendatud. 
Ületamatuks ei osutunud ka 
arhitekti paberile pandud 
lennukad ideed mis ehitaja 
kohati kukalt kratsima pa-
nid, et kuidas nimelt neid el-

Kui väike Lasva vald Võrumaal 
võttis aastaid tagasi eesmärgiks 
saada omale samasugune 
turismimagnet nagu 
Suure Munamäe vaatetorn 
naabervallas Haanjas, on see 
praeguseks Lasva veetorni näol 
suures osas ka ellu viidud.

� Kaunilt Rõuge 
vöökirjaga kirjatud 
Lasva veetorni 
efektne välisilme 
meelitab sisse as-
tuma ka juhuslikke 
möödujaid.
Fotod: Meeli Küttim, 

Andres Haabu
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lu viia. Koostöös sujus aga 
kõik,” lisab Vijar.

“Küllap mõjusid ka minu 
ideed vallarahvale esmapil-
gul ufosõnumitena,” tunnis-
tab arhitekt. “Olen kohanud 
Eestis mitmeid kummasta-
vaid, taaskasutust ootavaid 
mahajäetud ehitisi, millega 
on, mida peale hakata. On 
ka hakkajaid tegijaid: jul-
gen seda väita tänu nendele 
inimestele, kellega koostöös 
Lasva veetorn kunstigaleriiks 
muutus.”

Ideesse tuleb uskuda
Põnevate mõtete elluviimi-
seks pole arhitekti arvates 
ilmtingimata vaja paksu ra-
hakotti, pigem otsustajate 
julgust uskuda elujõulistes-
se ideedesse, usaldada nen-
de väljapakkujaid. 

“Kui ehituseelarve on väi-
ke, tuleb hariliku pliiatsi-
ga joonistada eriline ruum. 
Lasva vallas osatakse näha 
tulevikku erilisuses, usutak-
se endasse ja usaldatakse au-

toreid, seetõttu saadakse ka 
asjad valmis. Vaevalt, et Las-
va vald ongi ainus koht Ees-
timaal, kus selliseid pööra-
seid ideid saab ellu viia, kuid 
igatahes näitavad nad teed,” 
lisab ta.

Arhitekti sõnul on  Lasva 
veetorn pärast kunstigale-

riiks/infopunktiks rekonst-
rueerimist välisilmelt öko-
noomne ja minimalistlik, 
rõhku on pandud sisekujun-
duse eriefektidele: klavertre-
pi lahendus, helipaagi (ehk 
kunagise veepaagi) akustili-
ne ruum, valgustus ja möö-
bel. 

12 m kõrgusel paikneva-
le katusele rajati viilu ase-
mel tasapinnaline terrass 
ekstensiivse murukatusega. 
Klavertrepil ülespoole liiku-
des ja trepiastmeid kui kla-
veriklahve mängides jõuab 
külastaja ülemisele, veepaa-
gi tasapinnale, kust avanevad 

� Lennukas läbilõige torni ülemisest osast annab hoonest hea ülevaate. 

� Kunagise 
veepaagi, 
akustilisest 
helipaagiks 
kutsutavast 
ruumist saab 
välja piiluda. 
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Juba Pärnu kesklinna 
koolide võimla arhitek-
tuurivõistlusel pakkus 
arhitekt Veronika Valk 
oma töös välja lahendu-
se, kus muistne vöökiri 
keerdub fassaadilindina 
ümber hoone.  

“Lasva valla arengukava 
jaoks mõtteid paberile joo-
nistades sai esmalt seda 
teostamata kujundit kasu-
tatud Lasva rahvamaja juu-
res,” räägib arhitekt Valk.

Kohalik kultuurijuht Sil-
ja Vijar arvas aga, et rah-
vamaja ja veetorn võiksid 
omavahel moodustada ilu-
sa tervikliku komplekti ja 
küsis, kas veetornile võiks 

samuti vöökirja lindina üm-
ber hoone keerduma pan-
na. 

“Koos valisime välja so-
biva punasesinisekirju Rõu-
ge vöökirja, joonistasin eri-
nevaid variante, kuni kõik 
sobis,” meenutab Valk.

Vöökirja osatähtsust tor-
nil tõestab ka Vijari arva-
mus, et kui paljud tornikü-
lastajad on ehitise üles leid-
nud just tänu arvukatele 
kirjutistele ja premeerimis-
tele, siis osa, kes on lihtsalt 
Võrumaal ringreisil, on tul-
nud veetorni juurde juhus-
likult, sooviga saada teada, 
et mis siis ikkagi selle val-
ge, vöökirjaga kirjatud sei-
na taga  peitub.

vaated ümbrusele.  Interjööri 
olemasolevad tellisseinad on 
värvitud mustas matis too-
nis, millel on optiline ning 
illusoorne efekt, tekitamaks 
nn lõpmatu ruumi tunde. 

Veepaagi sisemus on põ-
neva akustikaga kumisev 
ruum: paaki sisenemiseks 
on sellesse lõigatud ovaal-
sed avad.

Esimese korruse põran-
das on peegeldava põhjaga 
valguskaev, rõhutamaks vee-
torni siseruumi vertikaali, 
nii nagu seda teevad ka tre-
pipiirde terastrossid ehk kla-
veri pillikeeled. 

Vöökiri kui 
torniotsija 
maamärk

”Küllap mõju-
sid ka minu 

ideed vallarahvale 
esmapilgul ufosõ-
numitena.
Veronika Valk, arhitekt

� Veetorni 
murukatuselt 
avaneb kaunis 
vaade. 

Energiakile – alternatiivne küte 
ning vahendite kokkuhoid estbetox

Estbetox OÜ  •  Lootsi 3a - 83, 10151 Tallinn  •  info@estbetox.eu  •  Tel 603 19 77  •  Faks 603 19 71  •  www.estbetox.eu

Kas unistame? On talv. Te jalutate põrandal 
paljajalu. Lapsed mängivad põrandal ja te ole-
te kindel, et nad ei külmeta. Hellitatud kodu-
sed koerad ei kipu diivanile – oh ei, põrandal 
on palju mugavam. Tarbija kujutab sooja põ-
randat ette kohmaka konstruktsioonina, mida 
paigaldatakse nädalapäevad ja mis toob kaa-
sa tohutud elektriarved. Käes on aga 21. sa-
jand ja nanotehnoloogia muudab kõike! Soo-
jad kilepõrandad ilmusid üsna hiljuti, kuid on 
juba jõudnud esile kutsuda šoki remondima-
terjalide turul. 

Põrandat soojendava energiakile peamine 
erinevus klassikalistest skeemidest seisneb 
võimaluses paigaldada teda kiiresti igale pin-
nale ja igas mõõtmes, liimi ja tasanduskihita. 

Võite soojendada armastatud kodulooma aset 
või kalade akvaariumi. Kleepige kile vannitoas 
peegli taha ja see ei lähe kunagi uduseks. Või-
te minna ka klassikalist teed, paigaldades kile 
ruumi kogu vabale pinnale.

Nüüd kõige olulisem – kui praegu saate 
küttearve, mis tekitab peavalu või halvemal 
juhul šoki – näete, kuidas selle imematerja-
li abil KOKKU HOIDA! Esiteks: soojus levib 
ruumis ühtlaselt ja soojuse tsoon asub um-
bes 1,5–2 meetri kõrgusel, luues mikroklii-
ma, milles inimene tunneb ennast mugavalt. 
Kõigest 10–20 minutiga saate juba sooja ruu-
mi, mitte ainult põrandakatte, see vähendab 
20% võrra elektriarveid. Teiseks: program-
meeritavate termoregulaatorite kasutamine 

vähendab ekspluatatsioonikulusid veel 20–
25% võrra. Te võite igasse ruumi paigaldada 
termoregulaatori ja see võimaldab teil taval 
korteris luua erinevate kliimatsoonide kollekt-
siooni! Lisaks saate ette anda ka kütte sisse-
lülitamise aja, näiteks enne teie koju jõudmist 
töölt. Üldine elektri kokkuhoid võib ulatuda 
kuni 56%ni! 

Lisaks hoiate kokku energiakile ostmisel ja 
paigaldamisel. Paigaldamine võtab vähe aega 
ja on jõukohane kõigile. Täiesti uued tehno-
loogiad võimaldavad luua sisseehitatud kütte-
süsteemi, mis pikkade aastate kestel on oma 
omadustelt ainulaadne ja individuaalne paigu-
tuse poolest! Pakume koostööd ehitusfirma-
dele ja korteriühistutele.
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Vahvalt mustrilise põran-
da saab kombineerida liist-
parketist, kuid väikest niker-
damist mitte pelgav meistri-
mees võib proovida ka laud-
põrandal lauad erinevat too-
ni viimistleda. 

“Hea tahtmise juures on 
võimalik erinevad lauad vii-
mistleda erinevat tooni õli-
vahaga ja saavutada triibu-

Kelmikas 
muster 
voolab 
põrandale
Mustrisse sätitud 
mosaiikparkett või lustakalt 
triibuline laudpõrand on toas 
pilkupüüdev aktsent. 

line lõpptulemus. Seejuures 
on väga oluline, et põrand 
oleks hoolikalt ette valmis-
tatud ehk ennekõike korrali-
kult lihvitud, muidu paista-
vad vead viimistluse alt väl-
ja, eriti oluline on see tume-
damat karva põrada puhul,” 
paneb südamele Ruutmeeter 
Eesti tootekonsultant Kaa-
rel Kiisler. 

Triibulise põranda tege-
miseks tuleks lauad üle ühe 
maalriteibi abil eraldada ja 
katta erinevat tooni õliva-
haga. 

Kombineerida võib
Töö nõuab parajalt süvene-
mist, nii et ega iga töömees 
seda ette võtta ei soovigi. 
Tööd komplitseerib ka as-

jaolu, et kord õliga kaetud 
pinnale maalriteip hästi ei 
nakku. 

Keerulisema mustri või 
ruutude puhul tuleks kujun-
dite loomiseks eelistada eri-
nevat värvi laudade või hoo-
piski liistparketi kasutamist.  
Näiteks kombineerides hele-
damat saarepuitu tumeda-
mate troopiliste puitudega, 

� Lustakalt 
viimistletud 

põranda-
lauad toovad 
kaasaegses-
se interjööri 

põnevust.
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TASUB TEADA
Parkette on mitut 
masti
� Liistparkett
on paksem massiivpuidust 
toode, lipi paksus on üldju-
hul 15–22 mm. Üldjuhul lii-
mitakse liistparkett maha, 
viimistlemiseks on erinevaid 
võimalusi: lakkimine, peitsi-
mine, õlitamine jmt. 
� Laudparkett 
võimaldab ka liimivabasid 
ühendusi, seda saab pai-
galdada nn click-süstee-
mi abil ja ujuvana. Laudpar-
kette on ka selliseid, millest 
saab luua erinevate mustrite 
ja toonidega põrandaid. Üks 
selliseid tooteid on erine-
vate lauamõõtude ja -tooni-
dega Saima tootesari, mille 
pealiskihiks on läbinisti too-
nitud kasespoon. Laudpark-
lettide hinnad algavad 300 
kroonist ruutmeeter, ulatu-
des 2500 kroonini. 
� Mosaiikparkett 
on 8 mm paksune parkett, 
mis õhukesena sobib häs-
ti ka näiteks põrandakütte-
ga pindadele. Hind sõltub 
mustrist, puidu selektsioo-
nist ja puidu liigist: soodsai-
mate variantide hind algab 
249 kroonist ruutmeeter.

”Eksootilised 
puidud on 

küll kallimad, ent 
kasutades neid 
aktsendina, ei lähe 
eelarve lõhki.
Kaarel Kiisler, Ruutmeeter 
Eesti OÜ tootekonsultant

nagu eebenipuu, wenge või 
mõni sarnane, saame luua 
vägagi “triibulisi” põrandaid. 
“Eksootilised puidud on  küll 
kallimad, ent kasutades neid 
aktsendina teisest puust lau-
dade vahel ja mitte väga suu-
rel pinnal, ei lähe eelarve ül-
diselt lõhki,” sõnab Kiisler. 
Seejuures tuleks silmas pida-
da, et väga käidavatesse ruu-

midesse ei satuks kõrvuti vä-
ga tugevad ja väga pehmed 
puiduliigid, sest pehme puit 
kulub rohkem ning  põrand 
võib muutuda ebatasaseks. 

Erilisel puidul eritöötlus
Eksootiliste puitude õlitami-
seks tuleb kasutada ka spet-
siaalset õlivaha: eksootilised 
puidud sisaldavad rohkelt 

� Ruumeeter 
Eesti OÜ too-
tekonsultant 
Kaarel Kiisler 
näitab, et 
puidune vär-
vimäng sobib 
ka seinale. 

� Mosaiik-
parkett mõ-
jub soliidselt 
ning kindlalt.

� Pakutavate 
parkettide 
lipilaiused on 
väga erine-
vad.

ON KASUTAMISVALMIS MÜRKSÖÖT, 
MIS TAPAB HIIRED JA ROTID 
JUBA ESIMESEL 
SÖÖGIKORRAL

KUI ON HIIRED, ROTID – KLAARI SOTID!

ROTIMÜRK

”342”

Saadaval kõigis hästivarustatud tööstuskaupade 
kauplustes ja apteekides üle kogu Eesti.

Tea, mis toimub!

ehitusuudised.ee
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Miks on nii, et mõni õli-
tatud laudpõrand tundub 
olevat lausa plekimagnet, 
imades endasse igasu-
gust mustust? Niisugu-
selt pinnalt pleki eemal-
damine võib samuti osu-
tuda keeruliseks ettevõt-
miseks. 

“Üldjuhul ei ole õlitatud 
põranda igapäevane hoolda-
mine keerukam kui lakitud 
põranda oma,  üksikuid krii-
mustatud kohti saab kerges-
ti parandada, mis lakitud põ-
randate puhul üldjuhul ei õn-
nestu,” sõnab põrandasalon-
gi Ruutmeeter Eesti toote-
konsultant Kaarel Kiisler. 

Õlivahaga lihtne hooldada
“Mõnda õlitatud põrandat 
aga on tõesti kergem hoolda-
da kui teist.  See oleneb kasu-
tatud õli tüübist, mõne õli pu-

hul oleks vaja põrandat lausa 
neli või viis korda õlitada, et 
saavutada puidu küllastatus 
õliga,” märgib Kiisler.

“Lisaks sellele on tihti  va-
jalik veel täiendav töötlus va-
haga. See aga on väga tööma-
hukas ettevõtmine ja tihti ka 
keeruline,” lisab ta.

Õlivaha teeb hoolduse lihtsamaks
TASUB TEADA

Põranda õlitamise 
etapid
� Lihvitud ja puhastatud põ-
randale kanda pintsli või la-
piga ühtlaselt toonitud õli-
vaha.
� Pärast esimest õlitamist 
tuleks põrandal lasta kuiva-
da umbes ühe ööpäeva. 
� Kui soovitakse tumedamat 
tooni, tuleks põrand veel 
kord toonitud õlivahaga kat-
ta ja taas kuivada lasta.
� Viimase kihina tuleks põ-
rand alati katta värvitu õli-
vaha kihiga. Värvitu õliva-
ha kaitseb toonitud viimist-
luskihti igapäevase kulumi-
se eest ning põrand ei muu-
tu laiguliseks. Ka hooldus-
õlitust on tulevikus võimalik 
teha värvitu õlivahaga, mis 
on oluliselt lihtsam kui kasu-
tada toonitud õlivaha. 

vaiku, mis raskendab õlivaha 
imendumist, ja seepärast on 
neile mõeldud õlivahad väik-
sema kuivainesisaldusega. 

“Näiteks saare või tam-
mega kõrvuti eksootilist pui-
tu kasutades tuleb esimese 
kihina kasutada spetsiaal-
set vedelamat õli,” lausub 
Kiisler. “Mõnda kohta tuleb 
pintsliga õlitada üks kord, 
teist mitu korda, pehme puit 
imab rohkem.” 

Tavaliselt kuivavad õli-
vahad puidupinnal mitte 
kauem kui ööpäevaga. Ka-
sutades aga eksootiliste pui-
tude puhul valet toodet, võib 
kuivamisaeg pikeneda kuni 
nädalani.

“Viimistletud laudade ja 
parkettide valik ja hinna-
skaala on väga lai,” lisab 
Ruutmeeter Eesti OÜ ostu-
müügijuht Marika Matvere. 

“Vanutatud pinnad, sae-
tud pinda imiteerivad lauad, 
sajanditevanust puitu imitee-
rivad lauapinnad, lugematu 
arv värvitoone – mida iganes 
fantaasia nõuab,” kirjeldab 
ta sisustaja võimalusi.

Liivi Tamm

Kiisleri kinnitusel on õli-
tatud põranda austajail mu-
gavaim variant kasutada nn 
õlivahasid. 

“Õlivaha puhul jääb vaha 
laua pealmisesse kihti, moo-
dustades tõhusa kaitsekile, 
mis hülgab mustust,” soo-
vitab ta. 

1
� ööpäev kui-
vab keskmi-
selt õlivaha 
puidust põ-
randa pinnal.

� Põranda-
salongides 
pakutavate 
laudade 
värvi- ja 
stiilivalik 
võtab silme 
eest kirjuks.

� Toonitud õlidega saab põrandale anda erinevaid toone.  
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Eksklusiivsed  päikesevarjud, mida valmistatakse 
nii puidust kui ka alumiiniumist postidega. 

Varjusid valmistatakse erinevates suurustes ning kanga 
värvitoonides. Päikesevarjude raamid on kaitstud ökoloogilise 
veekindla kattega. 

Kasutatud kangas on veekindel Teflon, töödeldud 
mädanikuvastaste vahenditega. Kangal on maksimaalsed vett ja mustust 
hülgavad omadused. Kõik metallosad on tsingitud, et kaitsta 
neid rooste eest. Kõiki varjude komponente saab vahetada. 

Toodetega on võimalik tutvuda www.arcoar.ee
Lisainfo info@arcoar.ee; tel 670 9616, 670 9171

ArcoArco
www.arcoar.ee
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klaverihelide saatel 

Kui Madis 
Eek oleks 
usinalt klaverit 
harjutanud 
ega teistega 
palli mängima 
kippunud, mine 
tea, oleks ehk 
temast tubli 
pianist saanud. 
Seda ei juhtunud, 
praeguseks 
on ta hoopis 
paarkümmend 
aastat 
arhitektuuri-
maastike 
helindanud.

arhitektiks

� Madis Eek koduse Pelgu-
linna büroo terrassil lubab 
mõttel lennata.
Foto: Meeli Küttim
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Eek Eeki uulitsas, oleks 
kostnud ehk kirjapapa Vil-
de “Pisuhända” meenutades, 
kui oleks näinud Madis Eeki 
korter/kontormaja, mis tege-
likult asub hoopiski Pelgulin-
nas, Õle ja Härjapea tänava 
nurgal. Lisaks Eek & Mutso 
arhitektuuribüroole on ma-
jas ka rida kortereid, sealhul-
gas ka eelpoolnimetatud ar-
hitektide oma. Selle Toom-
peale vaataval  katuseterras-
sil ongi hea Madisega törts 
tööjuttu ajada.

“Selle nn agulimajaga, kus 
me praegu viibime, olid lood 
tegelikult sellised, et ostsi-
me krundi mõttega endale 
siia kodu ja kontor rajada,” 
räägib Madis. “See oli minu 
jaoks esmakordne kogemus 
olla ka arendaja rollis, aga 
see tasus ennast kogemuse 
mõttes ära.”

Madise sõnul ei olnud ar-
hitekti elukutse mingi n-ö 
maast madalast kindel valik.  

“Esimene kool, kuhu mind 
käekõrval viidi, oli muusika-
keskkool,” meenutab Madis. 
“See oli tegelikult kena aeg, 
mis sai läbi siis, kui ma enam 
ei mallanud klaveri taga istu-
da, samas kui teised õues vut-
ti tagusid.”

Kusagil keskkooli lõpu-
klassis tekkis poisil huvi ar-
hitektuuri vastu. 

EKA arhitektidele sobiv
“Läksin ERKI ettevalmistus-
kursustele,” räägib Madis. 
“Kuna ma polnud enne õpe-
taja käe all joonistanud, ar-
vasin, et ilmselt nigel joonis-
tusoskus mulle saatuslikuks 
saabki. Pärast katsete läbi-
mist teadsin, et olin tulemus-
telt küll tosina seas, aga mitte 
esikümnes, tavaliselt nii pal-
ju soovijaid kooli vastu võeti-
gi. Suur oli üllatus, kui tollel 
aastal võeti arhitektiks pürgi-
jaid erandkorras vastu kaks-
teist. Olin viimasel hetkel 
veel rongi peale pääsenud. 
Kui poleks, oleksin aasta pä-
rast taas katsetanud.” 

 Ka praegu joonistab ma-

dis Eek ilmselt rohkem, kui 
nii mõnigi päevast päeva ar-
vuti taga istuv kolleeg. “Eriti 
mõnus on visandeid teha sel-
lise jämedaotsalise markeri-
ga,” ütleb ta.

“Kuigi on olnud kuulda 
mitmeid arvamusi, et Eesti 
kunstiakadeemia (EKA) ase-
mel peaks arhitekte koolita-
ma tehnikaülikoolis, olen ab-
soluutselt selle poolt, et se-
da tehtaks kindlasti EKAs,” 
arvab Madis. “Eks tehnili-
si teadmisi ja oskusi on ala-
ti võimalik juurde õppida, 
kuid kooli meelsusel ja õhk-
konnal on kindlasti väga olu-
line roll.”

Pärast kooli sai Madise 
esimeheks töökohaks Eesti 
Maaehitusprojekt. “Ega tol-
lest paarist aastast midagi nii 
väga erku meenutada polegi. 
Kuigi jõudsin oma töödega 
kenasti mäele, oli ikka prob-
leemiks see, et jõudsin hom-
mikul tööle alles kella küm-
neks,” meenutab Madis. “Sa-
mas ei teinud teised varem 
tulnud peale kohvitamise 
ja lehelugemise hommikuti 

suurt midagi, ja kui kõrvala-
suvas kaubamajas midagi de-
fitsiitset müüdi, olid ruumid 
naistest tühjad.”

Soome peibutas
“Siis sain tööpakkumise Soo-
me, ühte arhitektuuribüroos-
se. See tundus toona väga ah-
vatlev, võimalus pääseda ar-
vuti ja AutoCADiga projek-
teerimise juurde, mis oli se-
ni täiesti tundmatu vald-
kond. Kõigepealt võtsin pal-
gata puhkuse, siinne ülemus 
oli aga üpriski tagurlik ja lei-
dis lõpuks võimaluse, kuidas 
mind päevapealt vallanda-
da,” räägib Madis. “Hiljem, 
kui juhtkond vahetus, leiti, et 
tegelikult oleksid selliste os-
kustega töötajad ka siin ka-
sulikud, ja mind kutsuti ta-
gasi. Aga siis oli juba hilja. 
Pealegi olin pääsenud ahis-
tavast suunamisest, mis sun-
dis teatud aja vaid ühes ette-
võttes töötama, eks me töö-
tasime tollal kõik Nõukogu-
de riigi heaks.”

Soomes oli alguses võima-
lik teha suuremaid projekte, 

 
Teet Reier
aripaev@aripaev.ee

KES ON KES
Madis Eek
� sündinud 31.01.1966
Haridus             
� 1984–1989 ERKI
Töökogemus 
� 1989–1990 Eesti Maaehi-
tusprojekt, arhitekt
� 1990–1993 V. Suonmaa 
arhitektuuribüroo /Soome/
� 1994 OÜ Arhitektuuribü-
roo Eek & Mutso juhataja
Tuntumad projektid
1996 Tornimäe maja
1999 Tamula hotell 
2000 Rakvere bussijaam
2001 Kamikaze Pubi 
2002 Rakvere turukauba-
maja
2003 Haapsalu veekeskus,  
korterelamu Tatari 8, Tallinn
2004 kortermaja Liivalaia 
21, Tallinn
2005 kortermaja Õle 23/ 
Härjapea 14, Tallinn
2007 kortermaja Tuulemaa 
4, Tallinn
2009 kortermaja Kesk tn 2, 
Narva-Jõesuu
2009 ASi Viimsi Keevitus 
büroo, lisaks eramud
   

”Parim töö 
ei pruugi 

tähendada sugugi 
mitte mahult suurt 
ja uhket.
Madis Eek, arhitekt

� Koos Reio 
Avastega 
loodud 
kortermaja 
Liivalaia 
tänaval jääb 
meelde puh-
ta vormikee-
le poolest.

� Sõbralik agulimaja (kaasautor Margit 
Mutso) sobitub hästi ümbrusesse.
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Madisele meeldib jälgi-
da maailma arhitektuu-
risuundumusi: õppimi-
se ajal vaatas ta näiteks 
Zaha Hadidi, Frank Gehry 
või Coop Himmelblau 
lennukaid visandeid kui 
utoopilisi kavandeid, kuid 
tehnoloogia on paljudel 
nendel objektidel võimal-
danud realiseeruda. 

“Need hooned on kallid 
ehitada, kuid veel kallimad 
ekspluatatsioonis hoida. On 
selge, et Eesti rikkusega väi-
ke ühiskond ei saa endale sel-
liseid ülikalleid objekte lu-
bada, kui siis tõesti sajandis 
üks ooperiteater vms, mis 
oleks teadlik arhitektuuritu-
ristide siia meelitamise va-
hend,” ütleb mees. 

Ka arhitektuuris kasvab 
Madise sõnul analoogselt 
muude elualadega energia-
ressursside säästmise vaja-
dus ja vastupidiselt volüümi-
katele õhulistele hoonetele 
tõstab pead arhitektuuri tei-
ne suund: säästev nii loodu-
se, energia kui ka tarbimi-
se mõttes. 

“Oli huvitav kuulata EALi 

tänavustel suvepäevadel esi-
nenud Horvaatia arhitekti 
Hrvoje Njiricit, kes toretseva 
klantsarhitektuuri vastasena 
tegeleb pigem arhitektuuri 
sotsiaalse rolli, taaskasutuse, 
erinevate gruppide integree-
rumise jms teemadega, ehita-
des näit Zagrebisse autokum-
midest ümbersulatatud ma-
terjalist staadion-mäe.”

Laias maailmas toimuv on lihtsalt huvitav

� Viimsi 
Keevituse 
büroohoone 
(sisekujun-
dus Kristi 
Põldme ja 
Kristel Jaa-
nus) on Eeki 
kinnitusel 
üks tervik-
likumaid 
projekte.

siis aga saabus majanduslan-
gus ehk soomlaste jaoks la-
ma ning jäid vaid põhiliselt 
eramud. “Naljaks oli vaadata, 
et kui enne sõitsid kliendid 
meie kontori ette mersudega, 
siis lama ajal saabusid nad 
Ladadega,” naerab Madis.

Kohanemine on tähtis
Soomest tagasi tulles loo-
di siin koos Margit Mutsoga 
oma arhitektuuribüroo. 
“Meil on selles osas vist ve-
danud, et ka buumiaastail ei 
kippunud me väga laienema, 
oleme püüdnud enam-vähem 
kogu aeg viie-kuue inimese-
ga hakkama saada,” selgitab 
Madis ning lisab, et loomu-
likult on tööde hulk seoses 
masuga tunduvalt vähene-
nud. Samas ei igatse nad taga 
buumiaegset perioodi, kus 
kõiki ja kõike taheti ülikiires-
ti, rääkimata sellest, et ehita-
ja või materjalimüüja diktee-
ris, millal midagi saab.

“Töötasime Soomes vahe-
tult enne lama ning osaliselt 
ka lama ajal ning seetõttu ei 
tulnud selline langus päris 

ootamatult. Eks inimese üks 
olulisi võimeid ongi kohane-
misvõime,” lausub ta.

Kui pärin Madiselt, et kui 
suureks hindab ta tänapäe-
val arhitekti rolli linnamaas-
tike kujundamisel, pakub ta, 
et väga suureks. “Kuigi seda 
rolli ei taha ei riik ega linn vä-
ga tunnistada. Siiani on loo-
mata riigiarhitekti institut-
sioon, nimeliselt allub Tal-
linna linnaarhitekt  planee-
rimise osakonna juhatajale, 
võiks aga olla abilinnapea,” 
arvab Madis.

“Maakondades täidavad 
arhitekti ametiposte sageli 
arhitektuurihariduseta ini-
mesed. Eks selle tendentsi 
peegelduseks ole ka ju siiani 
sõna otseses mõttes riigi ja 
linnavõimu vahepealsel alal 
toretsev mittetoimiv monu-
ment. Spetsialiste lihtsalt ei 
usaldata. Kindlasti ei ole kõik 
arhitektid oma ala parimad 
tippspetsialistid, kuid siiski 
on parem lasta hambaid puu-
rida stomatoloogil, kui proo-
vida seda ise teha,” võtab Ma-
dis selle teema kokku.

Arutledes, palju on uutes 
elu- ja tööstusrajoonides loo-
mingut ja palju tellimustööd, 
usub Madis, et hea tellija pu-
hul ei välista üks teist. 

“Tööstusrajoone või hoo-
neid ei ole me projekteeri-
nud ja projekteeritud elamu-
rajoonid on erinevatel põh-
justel veel paberil paremat 
aega ootamas. Kuid ilma 
loomingu(rõõmu)ta pole töö-
tamine mõeldav,” sõnab ta.

Tööde nimekiri kopsakas
“Pean tunnistama, et õnneks 
ei ole masu veel nii kõvasti 
löönud, et peaks ükskõik mis 
hinnaga ja tingimusel pro-
jekteerima. Ei saa ka öelda, 
et töid praegu väga ära ütle-
me, kuid ilmselt pöördutak-
segi meie poole rohkem sel-
liste tellimustega, kus arhi-
tekt peab ikka enda kõvake-
tast ragistama ja ajurakku-
dega vaeva nägema.”

Läbi paarikümne aasta 
tehtud objektidest saab Ma-
dis kokku kopsaka nimekir-
ja. Viimastest tegemistest 
tõstab ta esile Viimsi Keevi-

tuse kontorihoone. “Ma ar-
van, et enamik arhitekte tun-
neb enam rahuldust, kui val-
minud hoone on  terviklikult 
ellu viidud,” sõnab ta. “See ei 
tähenda alati, et peaks kõik 
lõpuni ise kavandama, on 
tore teha koostööd kolleegi-
de, sisearhitekti või kunst-
nikuga, kellega mõtted haa-
kuvad.” 

Samuti on Madisel hea 
meel viimasest valminud era-
must Nõmmel: ehitati kaua, 
kuid põhjalikult ja oldi altid  
erilisi lahendusi katsetama. 

Samas on Madis kindel, 
et parimad tööd on veel ees: 
“Enda puhul pean tunnista-
ma, et parim töö ei pruugi 
tähendada sugugi mitte ma-
hult suurt ja uhket. Suure-
mad objektid on loomulikult 
tulutoovamad, kuid head ar-
hitektuuri näeb nendes vä-
hem kui tervikuna lõpule vii-
dud väiksemates objektides. 
Selle heaks näiteks on kas või 
tänavusel Veneetsia arhitek-
tuuribiennaalil Eestit esin-
dav 100 eramust koosnev väl-
japanek,” lisab ta.
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Teemat innustasid nii 
konkursil “Väike 2007–2009” 
nähtud põnevad aiarajatised 
kui ka vanad ajakirjad “Kunst 
ja Kodu”, kus lausa värvili-
sed aiamajade kavandid koos 
põhjalike joonistega. Ole ai-
nult mees, otsi materjal, töö-
riistad, aja näpuga järge ja 
löö oma majake püsti.

Nii pakub “Kunst ja Kodu” 
esimene number aastast 1958 
huvilistele kahe tolleaegsete-
le nõuetele vastava aiama-
ja vaateid, plaane ja lõikeid. 
Selgitusena on eraldi ära too-

dud ka aiamaja mõiste. See 
on kergemat tüüpi kivist või 
puidust ehitis, kus võid ela-
da ja ööbida lühema aja väl-
tel, nädalalõppu veeta, leida 
varju vihma eest, toitu val-
mistada jne. Enesestmõiste-
tavalt pidi tolleaegne aiamaja 
sisaldama ka tööriistade pa-
nipaika ja kuivklosetti.

Suuremat sorti majakese-
le on lisatud ka terrass, mis 
võimaldavat päikesevarju, 
või kasutust oma auto hoiu-
paigana. Vundamendiks on 
pakutud paekivist lintvunda-

Suvine 
eluruum 
täna ja pool 
sajandit 
tagasi

Kui pool sajandit 
tagasi võis toonane 
Nõukogude Eesti elanik 
ehitada oma tarbeks 
mitte suurema kui 
20ruutmeetrise pinnaga 
aiamaja, siis praegusel 
arhitektuurimaastikul 
kohtab huvitavaid 
aiaehitisi lausa hulgi.

TALAD  POSTID TÖÖTASAPINNAD
AKNALAUAD            TREPIASTMED

Tel 50 39 279 • www.liimpuittooted.ee
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TASUB TEADA
Milleks nõukogude inimene aiamaja vajas?

menti, seinad aga püstitatak-
se sõrestikule, mis koosneb 
5x10 cm plankudest. Seina-
soojustuseks sobib termoliit 
ehk siis kinnitambitud segu 
lubjast, kipsist ja saepurust. 
Katusekatteks on ruberoid.

Välisviimistluses soovi-
tatakse kasutada punast või 
pruuni rootsi värvi, akendel 
valget õlivärvi. Välisuks ja tei-
sed detailid aga katta ereda-
toonilise õlivärviga, see and-
vat majakesele omapära. 

Spartalik stiil valitses ka 
sisustuses. Magamiseks soo-

vitati ehitada kahekordsed 
narid, mille alumist osa sai 
päeval diivanina kasutada.  
Laud täitis toakeses nii söögi-  
kui ka diivanilaua otstarvet. 
Toiduainete ja nõude hoid-
miseks piisas ühest väikesest 
riiulist ja kööginurga valgus-
tamiseks kasinast aknast.

Järgmisel aastal jõutak-
se veelgi minimalistlikuma-
te lahendusteni: neis on vaid 
tilluke ruum, kus einestada, 
olla vihmavarjus või hädapä-
rast soojadel suveöödel ma-
gada. Aga loomulikult peab 

sellisesse tikutopsi mahtu-
ma ka panipaik tööriistade-
le. Kümmekond aastat hil-
jem soovitab sama ajakiri, et 
suvemajades peab kõik ole-
ma  lihtne tarbeesemetest 
viimistluseni. Siia ei sobi ta-
peeditud seinad, poleeritud 
mööbel, kallid vaibad jne.

Tänapäeva aiaehitised on 
enamasti siiski arhitektide 
kavandatud/nõustatud ja õp-
pinud töömeeste püstitatud. 
Samuti on tänapäevane aia-
maja saanud lisaks mitmeid 
erinevaid funktsioone, olgu 

selleks siis grillimine või liht-
salt mõnusa suveõhtu nauti-
mine välikamina tule paistel, 
moodsal nahkdiivanil piku-
tamisest rääkimata.

A r h i t e k t u u r i k o n k u r -
silt “Väike 2007-2009” jäid 
meelde betoonist ja klaasist 
Suurupi aiapaviljon, Lõuna-
Eestisse, vana talukeldri lae-
le ehitatud väliköök ning sa-
masse kanti kerkinud futu-
ristlik, puitkarkassil ja vee-
kindla vineeriga kaetud su-
veköök.

Teet Reier 

Suvel on üheks paremaks 
aktiivse puhkuse vormiks 
töö aiamaal, millega meelel-
di tegelevad paljud töötajad. 
Kuid nad on seotud teatava 
takistuse ette – linna arene-
des lähevad uusehituste alla 
ka kõik seni elamisrajoonide 
läheduses asunud aiamaad.
Töötajate huvides annavad 
täitevkomiteed linnade ääre-

rajoonides välja 600m2 suu-
rusi aianduskrunte, mille-
le on lubatud püstitada kuni 
20m2 suuruse ehitusalu-
se pinnaga aiamaju. Krundid 
eraldatakse täitevkomitee 
otsusega. Arhitektuurse pla-
neerimise ülesande annab  
arhitektuuriosakond linna 
täitevkomitee juures.
Allikas: “Kunst ja Kodu“ nr 1 1958

� “Kunst ja 
Kodu” esi-
mene num-
ber aastast 
1958 õpetab 
oma kätega 
aiamaja 
ehitama.

� Madis Eeki loodud tänapäevane betoonist aiapaviljon Tabasalus. Fotod: Reio Avaste

VIDEOFONOLUKUD RL-0837CD
•  7”LCD-ekraan
•  Infrapunakaamera
•  Ukse ja värava avamiseks
•  Hands-free
•  8-meloodiat
HIND 3400,-

Esinduskauplused UKSED+
Sõpruse 29, Tallinn, tel 650 6116
Lao 12–5, Pärnu, tel 443 1518
www.mexin.ee

Maaletooja MEXIN BALTIC OÜ
Lao 12–5, Pärnu, tel 443 1518, faks 443 1517 
e.mail : info@mexinbaltic.eu
www.mexinbaltic.eu

RL-037BF
• 7”LCD-ekraan
•  Infrapunakaamera

•  Mälu kuni 36 fotod

•  Hands-free
•  8-meloodiat

HIND 3900,-

RL-C7C
•  7”LCD-ekraan
•  Infrapunakaamera
•  2GB SD-mälukart
•  MP-3, MP-4-mängija

•  8-meloodiat
•  Kaugujuhtimispult

HIND 4450,-
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� Maria lustimas 
magamistoas, 
mille kujundamisel 
eelistas pererah-
vas sooje ja rahus-
tavaid värvitoone.  

Fotod: Meeli Küttim
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”Aia 
ole-

masolu kesk-
linnas on ju 
üldse suur 
õnn, vahva on 
õue kiigata, 
kuidas lapsed 
askeldavad.
Piret Tatar, Kadrioru 
kodu perenaine

       
Liivi Tamm
liivi.tamm@aripaev.ee

“Jõudsime siia majja 2003. 
aastal, vahetult enne Maria 
sündi,” meenutab Tatar. “Ot-
sisin seda kodu päris kaua, 
sest tahtsin kindlasti lei-
da aiaga maja. Ja soovisin, 

hubases
Kadrioru

Kodu

nurgas
Kutselise laulja, näitleja ja 
muusikaõpetaja Piret Tatari hubane 
kodu elab Kadriorus Köleri tänaval 
toimekat elu.

korteris ette võtta põhjalik re-
mont. “Sisuliselt sumpasime 
liiva sees, sest põrand oli 30 
sentimeetri sügavuselt lahti 
kaevatud, enne kui uue ehita-
sime,” naerab perenaine. 

Kodutunne tekkis kohe
“Kui korstnapühkija oli kolm 
päeva vaeva näinud ja ahjud 
ka tööle saanud, tekkis juba 
üsna selge visioon, mis siia 
tulema peaks. Aga see koht 
meeldis esimesest silmapil-
gust,” räägib Tatar.

Ahjud on korteris siiski 
peaasjalikult alternatiivseks 

et korterisse kindlasti päike 
sisse piiluks. Aed ja välisfas-
saad on majal siiani korrasta-
mata, aga ma nägin siin pers-
pektiivi. Aia olemasolu kesk-
linnas on ju üldse suur õnn, 
vahva on õue kiigata, kuidas 
lapsed õues askeldavad.”

1938. aastal Soansi projek-
teeritud majja kodu luues tuli 

� Detail annab väärikale 
kahhelahjule vahva nüansi. 

SB Keskkütteseadmed AS

Veerenni 53a/ Töökoja 1, 11313 
Tallinn

Telefon 677 5845
Faks 677 5288

www.esbe.ee;   info@esbe.ee

Hea nõu ja sobivad lahendused.
Säästlik saab olla ka mugav.

Pelletipõletid,

pelletikatlad,

pelletikaminad,

tarvikud ja
abivahendid.
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kütteallikaks: mugav gaasi-
küte kombineerituna elekt-
rilise põrandaküttega on tra-
ditsioonilised ahjud igapäe-
vaelus troonilt tõuganud. 

Nagu iga remont, kippus 
ka Tatari kodu korrastami-
ne töömeeste aegluubis te-
gutsemise tõttu alguses ve-
nima. “Asi läks kiiremini 
käima siis, kui ikka ise üh-
te tuppa sisse kolisin ja asjal 
igapäevaselt silma peal hoid-
sin,” sõnab ta. 

Tatar nimetab end üsna 
viletsaks koristajaks, ise vil-
kalt kostitamiseks mõeldud 
arbuusi lahti lõigates. 

Oluline heliisolatsioon
Mõnusat natuke segasum-
malikku olemist ja aastate-
ga sisse elatud hõngu kiir-
gab sellest hubasest kodust 
ometi: nurgas seisev klaver 
kutsub klahvidele vajutama – 
pererahva sõnul on siin sõp-
radega nii mõnigi kooriproov 
maha peetud, akna ees helju-
vad rõõmsameelselt triibuli-
sed kardinad ja Pireti kiide-
tud kadriorulik hõng poeb 
külalise kontidesse. 

“Soovisin, et üldmulje 
jääks naturaalne, et maas 
oleks õlitatud põrandalauad, 
magamistuba oleks maheda-
tes rohelistes toonides,” selgi-
tab perenaine. “Puidust valge 
õlivärviga võõbatud ustelt la-
sin värvi maha võtta, praegu 
olen selle otsusega väga ra-
hul, sest nood on sooja ja põ-
randaga sobituva ilmega.”

Muusiku perele kohaselt 
pidas pererahvas väga oluli-
seks ka korralikku heliiso-
latsiooni: milline naaber siis 
ikka tahab kuulata kõrval-
korterist kostvat heliredeli-
te või soprani aariate harju-
tamist.

“Läbikostvus häiris väga 
ja seepärast ehitasime uksed 
ja seinad sisuliselt helikind-
laks,” kinnitab Piret. 

Kodul uus planeering
Võrreldes algse planeeringu-
ga on tubade jaotust põhjali-
kult muudetud: kolme pisi-
kese toa ja köögikese asemel 
on siin nüüd avatud köögiga 
ühendatud elutuba ning kaks 
magamistuba. 

“Markuse tuba oli algselt 
vanaaegse pliidiga tilluke 
köök,” lausub Piret. “Seda 
meenutab akna kõrval säili-
nud õhutusluuk, mida prae-
guseni kasutame õhuakna-
na.”

Nupukate lahenduste leiu-
tamise ning remonditegemi-

se pisikuga ongi vist säherdu-
ne lugu, et kes sellesse kord 
nakatunud, sellel enam pää-
su pole: sestap kostab Piret 
meie jutuajamise lõpetami-
seks tasahilju, et tegelikult 
on tal praegu käsil veel üks 
uus ja Kadrioru kodust suu-
rem projekt, nimelt taastab 

� Perenai-
ne Piret 
Tatar usub, 
et inimese 
elus ongi 
tähtsad 
just loomu-
likkus ja 
vabadus.

ja korrastab ta praegu Lääne-
maal asuvat talukohta. “Ül-
diselt mõtlengi praegu suu-
re osa ajast kruvidest ja vee-
torudest,” naerab Piret. “Aga 
mõte, kui vahva seal saab ole-
ma, kisub kogu aeg mu auto 
nina hoopis Tallinna–Haap-
salu maanteele.”

HUVITAV LEID
Piret Tatari kodu 
rõhutab naturaalsust
� Vanad tahveluksed korras-
tati: pärast värvi eemalda-
mist sobituvad nad ülejää-
nud korteriga imehästi.
� Et muusika ja privaatsus 
on peres oluline, on tubades 
korralik heliisolatsioon.
� Õnnestunud planeering.

� Markuse 
toas 
meenutab 
vahva õhu-
tusluuk, et 
siin asus 
kunagi 
hoopis 
köök. 
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Haapsalus 
asuva Suur-
Lossi kunstikoja 
ruumides 
pesitseb rohkelt 
isikupäraseid 
sisustusdetaile, 
mis muudavad 
selle koha 
ainulaadseks.

Sisustusrosin: 
teisiti mõeldud mõte

� Kop-kop, kes 
seal on? Köö-
giukse koputi 
ja sepishaagi 
kooselu.

Fotod: Erki Meister

� Punaste 
juustega daam: 
meetrikõrgune 
mosaiik verandal 
tõmbab siseneja 
pilgu endale.

� Mummulamp ehk seinale 
sobituv keraamiline valgusti 
kumab õhtuti õdusalt. 

� Mosaiiki siin majas armas-
tatakse, see on leidnud tee 
ka köögi uksepiida veerde. 



29september 2010

R E K L A A M

Mõõdistame, toome kohale ja paigaldame!
Näidiste saal Kasesalu 10, Saue 

Diapol Granite OÜ; Telefon 605 1178
info@diapol.ee; www.diapol.com

Graniidist ja kvartsist Graniidist ja kvartsist
      köögi töötasapinnaköögi töötasapinnad
                OOTSE TOOTJALT!

Graniidist ja kvartsistGraniidist ja kvartsist
      köögi töötasapinnaköögi töötasapinnad
                          OTSE TOOTJALT!

Kõrge kvaliteet mõistliku hinnaga!Kõrge kvaliteet mõistliku hinnaga!Kõrge kvaliteet mõistliku hinnaga!
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� Ise tehtud keraamiline valamu ning peeglit ümbritsevad 
tähnilised kahhelplaadid.

� Nüüd 
tualett-
ruumi 
aknaks 
sätitud 
vitraaž oli 
kunstiaka-
deemia 
kodutöö. 

� Rulli keeratud savilehest 
valmis lamp. 

�  Köögi-
seinal on  
sepistatud 
valgus-
ti, mille 
südames 
vitraažina 
rõõmus 
maakera. 

Kõik looduskividest

StonePlus OÜ  •  Telefon 51 88 350  •  Faks 472 9800  •  www.stoneplus.ee  •  www.stoneplus.lv

KIVID ÕUE: trepid, aknalauad, aiad, teed, äärised, soklid, fassaadid, purskkaevud, kaminad, raiddetailid
INTERJÖÖRI: aknalauad, trepiastmed, põranda- ja seinaplaadid, köögi- ja valamutasapinnad, valamud, kaminad
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� looduslikud värvid
� absoluutne värvi- ja külmakindlus
� erakordne kulumis- ja UV-kindlus
� loodussõbralikkus

Esimesed Eestis valmistatud klinkersillutustellised! 
Saksa kvaliteet � kaks korda soodsam hind!

Küsi pakkumist Wienerbergeri esindusest 
ja hinnad üllatavad sind meeldivalt!

Meie oleme 
esimesed! 
Jälle!

UUDIS!

Punane Terra

Wienerberger AS
Peterburi tee 46
Tallinn 11415
Eesti

Tel +372 618 1900
Faks +372 618 1901
tallinn@wienerberger.com
www.wienerberger.ee


