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Latti põlvekõrgusele seada 
pole keeruline. Pole vaja 
eriti pingutada, et sellest 
jagu saada – lihtsalt astud 

üle ja ongi alistatud. Kui latt niisu
gusele kõrgusele panna, ei soosi see 
pingutamist, mis omakorda ei soosi 
arengut. Kui sportlastel on treenerid, 
kes aitavad eesmärke seada, siis kes 
teeb seda meie riigi elukeskkonna 
areenil? 

Eks see sarnane üpriski spordis keh
tivale mudelile. Igal alal on oma tree
ner. Konkreetsete spordivaldkondade 
juhtimine on selle võrra lihtsam, et 
vastutavad konkreetsed ametnikud. 
Kui nad seavad lati liiga madalale ja 
tulemusi ei tule, siis on loota, et seda 
märgatakse ja asutakse parandama. 
Elukeskkonna parandamise puhul 
on lood veidi keerulisemad, kuna 
pole ühtegi konkreetset ametnikku, 
kes selle eest vastutab. Ja kuna pole 
kedagi, kelle käest aru pärida ja tule
must nõuda, kipub olema nii, et te
geldakse kõige lihtsamate piiritletud 

muredega, keerulisemad probleemid 
jäävad aga kuskile taustale. 

Õnneks ei ole olukord üldsegi nii 
vilets, kui algul võiks arvata. See, et 
meie riigis puudub elukeskkonnami
nisteerium, ei tähenda veel, et seda 
ministeeriumi ei ole olemas mõnes 
teises vormis, kui me seni oleme 
harjunud. Meie riik mõistab, kui 
oluline on kodanikualgatus, ja on 
seadnud prioriteediks seda toetada. 
Eelmise aasta seisuga oli Eestis re
gistreeritud veidi üle 31 000 mitte
tulundusühingu. Võiks öelda, et 
Ameerika presidendi Kennedy sõnad 
„ära küsi, mida riik sinu jaoks teha 
saab, küsi, mida saad sina riigi heaks 
teha” on avaldanud märgatavat mõju 
meie rahvale, kes omakorda on näi
danud suurt initsiatiivi muuta oma 
elukeskkond paremaks – ja seda just 
MTÜdega. 

Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit on 
üks neist MTÜdest. Ta ühendab ter
vet hulka ettevõtteid ja asutusi (vaata 

www.empl.ee), mis ühel või teisel 
moel on tegevad metsa ja puidu
tööstuses. Ja kuigi nende tegevused 
ja taotlused võivad olla eri laadi, seob 
liit neid ühise sooviga parandada 
siinset elukeskkonda võimalustega, 
mida valdkond pakub. 

Üks konkreetne väljund, mille metsa ja 
puiduliit on seadnud prioriteediks, 
on Puuinfonimeline projekt (vaata 
www.puuinfo.ee). Projekti peamine 
eesmärk on soodustada puidu õiget 
kasutamist ja avardada inimeste 
vaatevälja puitehituse võimaluste 
poolest. Ja et see perspektiiv ulatuks 
kaugemale, on Puuinfo välja and
nud ka selle lehe, mida käes hoiate.

Käesolev number keskendub puit
ehitistele, mis kõik asuvad Eestist 
väljapool. Lähim neist on Helsingis, 
paar sammu lõunasadamast. Paviljonki 
täidab oma elukeskkonna paranda
mise eesmärki suurejooneliselt. Kui 
vähegi võimalust, soovitan koha
le sõita ja ise kogeda, kuidas hea 
tahe ja oskus puitu käsitleda annab 
meeleolule positiivse energiasüsti. 
Kõrval oleval lehel olen esile tõst
nud 20korruselise puitmaja maketi, 
mille on loonud arhitekt Hermann 
Kaufmann koos oma meeskonna
ga. Sellelt on näha, kui kõrgele on 
Hermann tõstnud oma büroo lati. 
Üks samm sinnapoole on juba sün
dimas – kaheksakorruseline hoone 
Dornbirnis Austrias, mille kohta 
võite uurida 10. leheküljelt. 

Kui olete selle lehe läbi lugenud ja 
näinud, mida kõike on võimalik 
puiduga teha, küsige endilt, kuhu 
seaksite teie oma elukeskkonna 
parandamise lati. Miks mitte luua 
uus MTÜ, mille eesmärk on ehitada 
Eestisse uuenduslik lasteaed, jäähall, 
ujula, raamatukogu, külakeskus... ja 
muidugi ikka meie väärtuslikemast 
taastuvast ressursist – puidust!

Erik Konze

Kui kõrgele 
tõstame lati?
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L asteaia krunt asub 
laias maalilises orus 
küla tänava ääres. Igas 
suunas avanevad suu

rejoonelised vaated metsaga kae
tud mäenõlvadele. Hoone maht 
on tavapäraste ümbruskonna 
elamute sarnane, viilkatusega ja 
kahekorruseline. Lasteaia naab
riteks on pea sada aastat vanem 
sindlitest seinakattega taluhoone 
ja karjamaa. Kevadpäeval lõhnab 
eesuksel niiske mulla ja sõnniku 
järele. Lapsed on pühadevaheajal.

Modernne päevakoduhoone kasu
tab traditsioonilisi kohalikke ele
mente ümbritsevatelt taludelt: viil
katus plekksindelkattega, fassaadil 
sindlid hallist nulust. Kohalikku 
identiteeti kandvatele kompo
nentidele on lisatud vähesed, aga 
suureformaadilised täispuitraami
des aknad. 

Käbide loomulik 
kukkumine kännu ligi

Kaasaegse kesta sees peidab end 
tark passiivmaja: aknad kolme
kordselt klaasitud, välisseintes ja
gub soojustuskihti 38 cm. Maja 
valmistati tehases eeltoodetud ele
mentidest ning püstitati lühikese 
aja jooksul. Maapealse osa kande
konstruktsioon on puidust.

Sisekliima meeldejääv mugavus ja 
õhu kvaliteet on saavutatud, ka
sutades pea igal pool sisepindadel 
kohalikku puitu (hall nulg, saar), 
energiatõhusat madala müratase
mega ventilatsioonisüsteemi ning 
soojustusmaterjalidena taaskasuta
tud tselluloosi ja villa. PVCd on 
välditud. 

Siseruumi juhatab sisse avar klaas
seinaga fuajee 1. korruse põhja
küljel. Korruse lõunaküljel asuvad 
kaks rühmaruumi. Need avanevad 
lükandklaasseintega õue. Liikumi

Bizau lasteaed (Vorarlberg, Austria)
•	 Arhitekt: Bernardo Bader
•	 Tellija: Bizau vald
•	 Arhitektuurikonkurss: 2007–2008
•	 Projekteeritud: 2008
•	 Ehitusaeg: 2008–2009
•	 Krundi suurus: 3703 m²
•	 Netopind: 586 m²
•	 Ehitusmaksumus: 1800 €/m²
•	 Küttevajadus: 15 kWh/m² aastas

Kaido Areda, arhitekt
Fotod: Erik Konze
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Käbide loomulik 
kukkumine kännu ligi

ne külatänavalt hoonesse ning rüh
matubadest õue on tänu avaratele 
avadele väga sujuv ja loomulik. 
Teisel korrusel asub liikumistuba 
ja mitmeotstarbeline ruum, mis 
jagatakse kahasse vallaga. Kogu 
hoone seinad ja lagi on kaetud 
halli nuluga, põrandatel õlitatud 
saar. Põrandad, mööbel ja muud 
suuremat vastupidavust nõudvad 
pinnad on õlitatud saarepuust. 
Kõvemat puitu on kasutatud ka 
kohalike puuseppade poolt val
mistatud aknaraamides. Raamide 
paksus on 96 mm, aknakateteks 
elektrilised rulood. 

Hoone ehituse ja toorme/tooraine
tarnijate nimekirja juures hakkab 
silma kohalike materjalide ja ettevõ
tete eelistus. Peale ehituspuidu on ka 
mööbel ning isegi mänguasjad seal
sete meistrite töö. Nii kaasatakse uue 
hoone loomisse suur osa kogukon
nast, soodustatakse kohapealset väi
keste üksustega ettevõtlust, tagatakse 
paikkonnale omase oskusteabe kest
vus, vähendatakse transpordikulusid. 
Ühiskasutuses olev ruum toob laste
aia hoonesse valla üritustele käima 
igas vanuses omainimesi, nii seeniore 
kui ka tulevasi lapsevanemaid, mis 
samuti peaks kohaliku ajaratta jär
jepidevale tiksumisele kaasa aitama. 

Sellise paikkondliku elu kestlikku
sele suunatud munitsipaalpoliitika 
ning mõtteviisi levitamisega on 
sealmail pihta hakatud juba mõn
da aega tagasi. Viljad on märgata
vad ja sümpaatsed.

Vorarlbergi uute puidust munitsi
paalhoonete juures on üldse näha, 
et aknad ja uksed valmistatakse väga 
tihti erilahendusena, mistõttu ava
täited sobivad laitmatult hoonete 
arhitektuuri ja materjalidega. Sa
gedasti paigaldatakse mitteavaneva 
akna klaaspakett otse konstruktsioo
ni sisse. See annab visuaalselt puhta 
tulemuse, vähendab liitekohtade 
arvu, pakub säästu tarbetute raa
mide pealt. Ka lasteaia kõikide 
sisepindade liitekohad demonstree
rivad, kuidas arhitekti täpne eeltöö 
ja ehitaja meisterlikkus vabastavad 
vajadusest ühenduskohti liistudega 
järele aidata. Eerungisse saetud nurk 
laudisseinal on läbiv kvaliteeditase.

Seinu ja lagesid kattev oksavaba, 
peensaetud töötlemata pinnaga 
hall nulg teeb kogu hoonest seal
sete asukate mõteteletegemistele 
rahuliku tausta. Ka mööbel on 
naturaalset tooni, näha pole täis
kasvanute poolt tihti lastepäraseks 
peetud agressiivselt kirgast ja la
medat värvikasutust. Matid puit
pinnad summutavad terava mägise 
päikesevalguse ja annavad ruumile 
sooja tausta pilvise ilma või kunst
valguse puhul. Eesti okaspuit on 
Vorarlbegi hallist nulust kollakam, 
sealse nulu tooni võib võrrelda 
meie kasespooniga. Lasteaed on 
paarikümne lapsega tegutsenud 
üle kolme aasta, mingeid kulumis
märke aga ei ole. Bizau lastele meel
divad puust seinad, võrreldes ko
duste, enamasti valgete pindadega.

Teise korruse liikumisruumi aken 
on seinasuurune raamitud elav pilt 
avara vaatega veistele karjamaal, 
külale, mägedele taustal. Vaheldu
vate aastaaegade kulgu saab jälgi
da laia akna esisel rühmapikkusel 
pingil istudes.

Rühmaruumis asub Kuschelbox 
ehk suur puust kast. Küljeavast 
sisseronija leiab eest iste ja lamamis
pinna ja katuseakna vaatega puitlae
le. Kast pakub vajadusel eraldumis
võimalust turvalisse „koopasse“. 
Kast olevat väga populaarne. 

Lasteaialapsed annavad meile pal
ju teavet, kuidas nad tajuvad oma 

ruumilist ümbrust. Üheksa aasta 
vanuseni seisvat taju sotsiaalsete su
hete kujundamisel esiplaanil. Alles 
hiljem õpivad lapsed analüüsima 
tehiskeskkonda ja selle disaini. 

Bizau lasteaed on loodud, pidades 
silmas traditsiooniliste väärtuste 
säilitamise olulisust ning kasutades 
võimendusena kaasaegset arhitek
tuuri. On põhjust loota, et lapsed 
tunnetavad neid väärtusi koge
muste kaudu ning saavad hoones 
mängides/kasvades võimaluse ku
jundada oma selgroogarusaamu ka 
ehitusmeistrite käteosavuse ning 
naturaalsete materjalide kohta.

Artiklis on kasutatud www.nextroom.at 
andmeid. 
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Loome ja 
teaduse 
lävepakk – 
moodne uus 
koolimaja! Karmo Tõra

Fotod: Erik Konze

Uus koolimaja tuli vana 
kõrvale. Tänavast 
kaugemale. Suurem, 
avaram, energiasääst

likum, ilusam ja enamalt jaolt pui
dust. Tänava ja maja vahele jäi pa
rasjagu niipalju ruumi, et mahub ära 
parkima nii autod kui ka jalgrattad ja 
saab veel ohutult majja siseneda ka.  

Tänavaga paralleelne hooneplokk 
tõsteti osaliselt postidele. Nii moo
dustus suur ukseesine varjualune ja 

sisehoov eraldus tänavast. Esmapil
gul tundub, et hoone tänavapoolsel 
fassaadil pole ühtki akent, ent lähe
malt uurides tuleb välja, et hoopis 
kogu külg on lahendatud klaasfas
saadiga, mis on kaetud ausa perfo
reeritud profiilplekiga. Lõunapoolne 
külg! Pleki ja pärisfassaadi vahel on 
muidugi ruum, et saaks klaase pes
ta. Kuigi väljast vaadates pole hoone 
sisse absoluutselt näha, siis seest välja 
on vaade suurepärane ja samas ruu
mid väga hästi valgustatud. 

Sisehoovi ühes servas on bassein. 
Mitte füüsiliseks, vaid visuaalseks 
nautlemiseks. Bassein on tubli paar
kümmend meetrit pikk ning selles 
elavad looduslike kõrkjaliste vahel 
oranžid kalad! Veekogu on kindlas
ti tubli meetri jagu sügav. Lahtine 
bassein koolimaja hoovis, kus vähegi 
soojema ilma korral käiakse kindlasti 
igal vahetunnil, rääkimata kooliväli
sest ajast...? Eks seal ole nii mõnedki 
jalanõud märjaks saanud, aga küllap 
mitte enamat, sest veepinnast umbes 
10 cm allpool on turvarest! 

Tänavaplokis asub vaid kaks ruumi: 
aula ja raamatukogu. Kui koolimajja 
siseneda peauksest, satub tuulekojast 
läbi minnes kohe aulasse. Aula on 
kahe korruse kõrgune, liimpuidust 
kandepostidel ning puitkonstrukt
sioonis klaasfassaadiga. Hoonepoolne 
külgsein on aga valatud perfektselt 
kohtbetoonist. Sissepääsu kohale, tä
nava ja sisehoovi vahele jääb raamatu
kogu. Samuti puidust kandekarkassi 
ja klaasfassaadiga. Raamatukogust 
saab jälgida ka aulas toimuvat. 

Hoone klassiruumide osa on tänava
plokiga risti. Akendega itta ja läände. 
Kuidas siin üldse õppida saab, kui 
akna taga laiuvad sellised hunnitud 
vaated? Inimene harjub kõigega. Ja 
eriti kiirelt mugavustega. Klassiruu
mide plokk on kolmekorruseline. 
Keskse koridoriga nagu tavaliselt. 
Ent idapoolsete klasside ja koridori 
vahel on läbi hoone ulatuv aatrium! 
Ikka klaaskatusega, mis annab ko
ridorile loomuliku valguse. Klassi 
sisenemiseks tuleb ületada koridori 
ja klassi ühendav sild. Täisklaasist 
piiretega...! Ka klassiruumi korido
ripoolses seinas on klaasfassaad, aga 
sellisel kõrgusel, et koridoris toimuv 
klassi näha ei oleks. 

Ühel päeval sai vana koolimaja ülemäära 

vanaks. Peale selle asus ta ka liialt tänava 

lähedal. Kuna lapsi jätkus, tuli ehitada uus. 

Loomulikult pidi selleks korraldama arhitek-

tuurikonkursi, mitte valima riigihanke kon-

kursilt odavaimat pakkumist. Konkursi võitis 

Dietrich/Untertrifalleri arhitektuuribüroo. 
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Suur osa sisustusest on valmistatud 
muidugi puidust ja ilmselgelt ainult 
selle maja tarvis. Mööbel on sisse 
ehitatud ja väga paljudes kohtades 
lahendatud hoonega koos. Tulemus 
mõistagi täiuslik!

Kõik ripplaed ja enamik koridori
de seinu on viimistletud vineeriga. 
Kas naturaalse tooniga või mustaks 
värvituna. Ilma igasuguste nähtavate 
kinnitite ja katteliistudeta. Siseuksed 
samast materjalist, lengid peidus ala
ti ja hinged peidus enamasti. 

Kus on ventilatsiooni plafoonid, suitsu
andurid, radiaatorid, karbikud? Ja 
samal ajal vastab hoone passiivmaja 
standarditele! 

Kõikvõimalike piirde ja katteliistu
de pealt on sealmaal igatahes kokku 
hoitud märkimisväärne hulk euro
sid. Tõenäoliselt sellise kokkuhoiu tu
lemusena (nii otseses kui ka kaudses 
mõttes) ongi kogu Austria ja Šveitsi 
majandus nii heal järjel. Milleks ku
lutada ebakvaliteetse töö peitmiseks
katmiseks lisaraha, kui on võimalik 
teha kohe täpselt ja korralikult. Ja 
seda mitte ainult ehituses!

Artikli autor Karmo Tõra on ROK-Projekti arhitekt, kes osales Puitehituse klastri projekti raames 
korraldatud õppereisil, mille eesmärk oli tutvustada puidusektoris töötavatele spetsialistidele 
ja ettevõtjatele uudseid puitehitisi Austrias.
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Muusikamaja 
Röthises

Röthise vallavalitsus kor
raldas 2007. aastal kon
kursi, et leida Röthise 
muusikamajale parim 

arhitektuurne lahendus. Konkursi 
võitis arhitektuuribüroo Cukrowicz 
Nachbaur Architekten koosseisus 
Andreas Cukrowicz, Anton 
Nachbaur-Sturm ja Christian 
Schmölz. Seda bürood iseloomus
tavad väga suur hulk konkursivõite 
ning elegantne ja filigraanne pui
tarhitektuurikeele valdamine. See 
aga ei tähenda, et nad ei oleks sama 
meisterlikud ka muid materjale ka
sutama. Vastupidi, need arhitektid 
oskavad omavahel edukalt siduda nii 
eri ajastud kui ka materjalid. Nad 
kasutavad kõiki materjale, püüdes 
ainese, vormi ja kontseptsiooniga 
leida vastuseid nii kohale kui ka 
püstitatud arhitektuursele ülesande
le. Andreas Cukrowicz ütleb, et nad 
kasutavad puitu ainult siis, kui see 
loob kohaliku konteksti ja lähteüles
andega ühtse terviku, ning enamikul 
puhkudel on see nii. 

Ajakirjas Detail ilmunud artiklis 
„Kas puitehitis või kombineeritud 
ehitusviis?“ on arhitektid Andreas 
Cukrowicz ja Anton Nachbaur
Sturm analüüsinud puidu kui ehi
tusmaterjali kasutuse otstarbekust, 
jõudes järeldusele, et küsimusele 

Fotod: Hans Peter Schiess 

konstruktsiooni mõistlikkuse, jätku
suutlikkuse, majandusliku tasuvuse 
ja loogika kohta ei saa üldkehtivat 
ühest vastust anda, sest iga kord tu
leb piiravaid tingimusi ja lähteüles
andeid uuesti uurida ja kontrollida. 

Seega sünnib Cukrowicz Nachbaur 
Architekteni puitarhitektuur ainult 
siis, kui arhitektid on konkreetse 
ruumisituatsiooni lahendamisel pui
du kasutamise otstarbekuses veendu
nud. Parima tulemuse saavutamiseks 
kombineerivad nad puitu ka teiste 
ehitus ja viimistlusmaterjalidega. 
Puidu osakaal Cukrowicz Nachbaur 
Architekteni töödes on väga palju 
seotud piirkonnaga, kust büroo 
omanikud ise pärinevad ning ka 
peamiselt tegutsevad. Puit on Vo
rarlbergi regioonis traditsiooniline 
ehitusmaterjal ning vanemad hoo
ned ongi peaaegu täielikult puidust. 
Puidu kasutust soosis ja soosib siiani 
asjaolu, et puit taastuva materjalina 
vajab transpordiks lühikesi vahemaid, 
kuna Vorarlbergis on väga suured 
metsavarud. Neid varusid kasutatakse 
oskuslikult ning jälgitakse, et sama 
süsteem toimiks ka edaspidi.

Puit kindlustab kohalikele elanikele 
töökohti ning soodustab sedagi, et 
neil tekib seos ka uute arhitektuur
sete objektidega. Paljud inimesed sa

mast piirkonnast, tihti lausa samast 
kohast, kuhu hoonet rajatakse, on 
materjaliringluses tegevad – alates 
puude langetamisest, palgi saagi
misest kuni puidu töötlemiseni 
ehitusplatsi jaoks. 

Peale ökonoomsete ja ökoloogiliste 
kaalutluste on muusikamaja arhi
tektid välja toonud puidukasutuse 
emotsionaalsed põhjendused. Oma 
loomingus väljendavad nad suhet 
materjaliga, mis on kantud selle 
omadustest. Puit on alati soe, va
hendab meeldivat ja ka loomulikku 
ning looduslikku õhkkonda. Kui seda 
õiges kohas õigesti kasutada, loob 
puit ka imeilusaid ruumimeeleolusid. 

Puitarhitektuur tekitab alati kahtlusi 
oma pikaealisuse ja ilmastikukind
luse suhtes. Ka selles küsimuses on 
Vorarlbergis kauaaegsed kogemused. 
Kui töötlemata puitfassaadidega õi
gesti ringi käia, võivad need vastu 
pidada 40 kuni 50 aastat. Selleks on 
vaja aga oskusteadmisi ja häid töö
mehi, kes tunnevad materjali. Pui
du kui ehitusmaterjali kasutamisel 
tuleb pöörata tähelepanu paljudele 
asjadele: kuidas puitu valida, kuidas 
käsitleda, kuidas paigaldada.

Andreas Cukrowicz tõdeb, et skep
tikutel on kohati õigus, kui nad 

Alice Laanemägi, Katerina Veerde

Röthise muusikamaja (Vorarlberg, Austria)
Autor: Cukrowicz Nachbaur Architekten (Bregenz, Austria)
Arhitektid: Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm ja Christian Schmölz
Tellija: Röthise vallavalitsus
2007. a arhitektuurikonkursi I koht, hoone valmis 2010
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Muusikamaja 
Röthises

väidavad, et puit ei pruugi olla töö 
ja kasutuskindlaim ehitusmaterjal. 
Põhjus on aga eelkõige selles, et puitu 
kui materjaliressurssi käideldakse ja 
käsitletakse valesti, sest ei leidu enam 
palju inimesi, kes teavad, kuidas seda 
õigesti teha. Tihti väidetakse ka, et 
puit vajab katmist värvi või mõne 
muu puidutöötlusvahendiga, et seda 
vastupidavaks muuta. See väide on 
aga sisuliselt vale. Peaaegu iga kee
miline puidukaitsevahend lõhub või 
takistab selle materjali looduslikke 
vananemisprotsesse. Puit loob juba 
iseenesest kihi, mis edasist vanumist 
tugevalt pidurdab. 

Vorarlbergi eripära ja tugevus seis
nebki eelkõige selles, et eri põlv
kondade jooksul on au sees hoitud 
teadmisi ja oskusi, kuidas puitu 
kasutada, käsitleda, säilitada, aga 
ka projekteerida ja kõike muudki, 
mis tagab selle piirkonna puitarhi
tektuuri säästva arengu. Veelgi enam 
– võib öelda, et piirkonnas on pui
tehituse buum, mille põhjused on 
ilmselged: jätkusuutlikkus, õhkkond 
ja piirkondlikkus. 

Puit on praegusel ajal oma ökoloogi
liste omaduste tõttu eriliselt nõutud. 
Isegi suuremate ehitiste nagu korrus
majade puhul eksperimenteeritakse 
palju materjalidega. Samas jõutakse 

tihti olukorrani, kus puhas puitehitis 
saavutab kiiresti oma piirid. Kom
binatsioon teiste ehitusmaterjalidega 
on seega mõistlik alternatiiv.

Eelkirjeldatud põhimõtetest lähtu
des sündis ka Röthise muusikamaja 
kontseptsioon. Muusikamaja on 
suurepärane näide kombineeritud 
ehitisest, milles valdava ning nii vä
lis kui ka siseruumis tajutava osa 
moodustab siiski puit.

Linnaruumis on uusehitisena rajatud 
muusikamaja paigutatud ümbruskon
na hoonestusstruktuuri oskuslikult. 
Kahekorruseline kompaktne maht 
asetseb tänavate nurgaalal, tagasiastega 
kõrval asuva arhailise puitsindlitest fas
saadiga talumaja suhtes. Hoone avab 
oma täpse asukohaga vaate talumaja 
elamuosale, moodustades koos talu 
majandamisplokiga tänavaruumi as
pektist varjulisema õuesituatsiooni. 
Tänavaäärsest ehitusjoonest veidi ta
gasi astuv muusikamaja loob ümbrit
sevate hoonetega lõunaküljele väikese 
väljaku, mis on kasutusel muusikama
ja kohviku väliterrassina. 

Ehitis on rajatud massiivse post
plaatkonstruktsioonina. Välisseinteks 
riputatud puitelemendid tagavad sel
le, et järgitud on madala energiavaja
dusega hoone standardeid. 

Algselt oli muusikamaja kavandatud 
täies mahus puidust, kuid helikind
luse nõueid täites muudeti projek
teerimise käigus konstruktsiooni. 
Kandesüsteemi moodustavad mo
noliitsest raudbetoonist seinte ja 
vahelaega keldrikorrus ning välis 
ja siseseintesse peidetud teraspos
tid. Hoone jäikus tagatakse lifti ja 
tehnovarustuse šahtiga. 

Võimaldamaks tuua muusikama
ja proovisaali suurema ristlõikega 
ventilatsioonitorusid, on viimase 
korruse lagi lahendatud palkkonst
ruktsioonis. Lae tühimikud toimi
vad ka madalate sageduste sum
mutajana, optimeerides sel moel 
ruumi akustikat. Kõik välisseinad on 
tehases toodetud puitelementidest. 
Heliisolatsiooni nõuete tagamiseks 
on katusel 80 mm kergkruusa kiht.
Muusikamaja puitsindelseinad võ
tavad üle piirkonnale omase mater
jali ja fassaadiviimistluskeele. Teise 
korruse suuri aknapindu kattev 
lamellstruktuur, mis on integreeri
tud tekstiilist päikesekaitsega, loob 
nüansirikkaid valgusmänge nii sise 
kui ka välisruumis.

Ruudukujulise põhiplaaniga arhi
tektuurne maht on hoitud sihilikult 
lihtsana ja ka ilmakaarte suhtes neut
raalsena. Hoone ülakorrusel on ko

haliku muusikaliidu käsutada suur 
prooviruum. Kahelt poolt, ida ja 
lääneküljelt, piiravad ruumi ulatus
likud aknapinnad, mis tagavad loo
muliku sisevalgustuse. Arhitektuu
riakustikast tulenev aknaelementide 
viltune asetus loob ainulaadse ruu
mimeeleolu. Seda süvendab veelgi 
aknapindade lamellstruktuur. 

Esimesel korrusel paiknevad muusi
kaliidu istungiruum ning selle kõrval 
pagarikoda koos kohvikuga. Kohvik 
avaneb hoone lõunaküljele, maa
pinnast veidi tõstetud tasapinnaga 
väljakule. Keldrikorrusel on kaks 
individuaalprooviruumi suunaga 
rohelisse siseõue. 

Hoonet iseloomustab eelkõige täius
likkuseni välja töötatud lihtsus ja ele
gantsus, mida on võimalik tunneta
da nii hoone üldmuljest kui ka kõige 
väiksematest detailidest. Siin ei ole 
jäetud mitte midagi juhuse hooleks, 
alates linnaruumist kuni uksehinge
ni. Oluline ei ole mitte ainult hoone 
ise, vaid ka hoonete vahele moodus
tuv ruum, mida süvendab veelgi os
kuslik puidu kasutus tunnetusliku 
keskkonna loomisel. Puitu kasutades 
on saavutatud olukord, kus kohati 
väga tihe linnaruum on muudetud 
hubaseks ja õdusaks. 

See hoone ei ole ainus näide oskus
likust linnaruumi, arhitektuuri ja 
puidu sünteesist. Vorarlbergi piir
kond on justkui puitarhitektuuri 
vabaõhumuuseum, kus iga hoone 
puhul on tunda, et arhitekt on läbi 
mõelnud kõik võimalikud aspektid: 
ilmakaared, reljeefi, lähi ja kaugvaa
ted, valguse ja ilmastikumõjud jne. 
Arhitektuuri kaudu on loodud kesk
kond, mis arvestab kõige ja kõigiga. 
Siinkohal oleks meil austerlastelt 
palju õppida. Eelkõige seda, kuidas 
hoida ja ajakohastada puitarhitek
tuuri pärimust ja oskusteadmisi. 
Enim aga siiski linnaruumilise kesk
konna loomist, seda, et arhitektuur 
ei lõpe siseruumi ja seda ümbritseva 
fassaadiga, vaid kõik hoone kompo
nendid töötavad sünergias hoonete
vahelise ruumiga. 

Loos on kasutatud ajakirjas Detail 4/2011 
ilmunud Andreas Cukrowiczi ja Anton 
Nachbaur-Sturmi artiklit („Kas puitehitis 
või kombineeritud ehitus viis?“) ja lõike 
vestlusest arhitekt Andreas Cukrowicziga. 

Artikli autor Alice Laanemägi on arhitekt 
(Raam Arhitektid), kes osales Puitehituse 
klastri projekti käigus korraldatud õppe-
reisil, mille eesmärk oli tutvustada puidu-
spetsialistidele ja -ettevõtjatele uudseid 
puitehitisi Austrias.
Artiklit täiendas arhitekt Katerina Veerde. 
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Roheline torn:
üks tähtsamaid kaasaegseid 
hooneid maailmas

Bregenzi äärelinnas Dor
nbirnis asub tüüpiliselt 
austrialik, ilus ja rat
sionaalselt kujundatud 

kaheksakorruseline ehitusjärgus 
kontorihoone. Praeguseks peaks see 
olema enamvähem valmis. Ca kaks 
kuud tagasi, kui Eesti Puitehituse 
klaster seal kohal käis, oli maja veel 
tellingutega looritatud, kuid saavu
tanud oma 27meetrise lõppkõrguse.
 

Tagasihoidlike proportsioonidega 
hoones on kandekonstruktsiooniga 
võimaldatud lahendada suured ava
tud pinnad (u 24 x 8,9 m), kokku 
2500 m².
 
See ei ole aga tavaline kontorihoo
ne. LifeCycle Tower One (Elutsükli 
Torn Üks) on esimene innovaatiline 
proto tüüp teostamisel ideest, mida 
on suurte eesmärkidega arendanud 

Kui kõik puud on maha raiutud,
kui kõik loomad on kütitud,
kui kõik veed on reostatud,
kui kogu õhk ei kõlba hingata,
alles siis avastad sa, 
et raha ei saa süüa.
Cree-indiaanlase ennustus

Tekst ja fotod: Lembit Tork

Vorarlbergis Rhombergi Grupi tütar
firma Cree juba mitu aastat, koostöös 
tipparhitekt Hermann Kaufmanni
ga. Cree seisab samanimeliste põ
lisameeriklaste elustiili ja filosoofia 
eest, samuti „loovressursside ja ener
gia tõhususe“ (Creative Resource & 
Energy Efficiency) eest. Hoone on 
sedavõrd tähelepanuväärne, et seda 
käivad pidevalt külastamas huvilised 
igast maailmanurgast: nii arhitektid, 
insenerid, inspektorid, arendajad kui 
ka ehitusfirmade esindajad. Ka Eesti 
delegatsioonis olid esindatud eri elu
alade spetsialistid.
 
Cree kavatsused on julged. Tahe-
takse mängida juhtivat rolli 
globaalse ehitustööstuse revo-
lutsioneerimises. Nimelt edenda
da taastuva ehitusmaterjali, puidu 
kasutamist, kuna pole ideaalsemat 
ehitusmaterjali, mis taastab end pi
deva kasvu ja kiirusega. Kuna ehitus
tegevus hõlmab ÜRO andmetel ca 
40% globaalsete ressursside tarbimi
sest, 60% transpordist ning 25–40% 
energia tarbimisest, peaks puiduosa 
oluline suurendamine tähendama 
mõistlikku ja jätkusuutlikku suun
da, et lahendada piiratud loodusva
rade probleemi. Kasvuhooneefekti 
vähendamiseks peetakse puitu 
eelistatuimaks ehitusmaterjaliks, 
kuna selle CO2jalajälg olevat 90% 
väiksem, kui see on näiteks kon
kureerivate ehitusmaterjalide nagu 

terase, betooni, tellise tootmisel ja 
kasutamisel.
 
Seega on Cree leiutis hea kva-
liteediga puit-hübriidehitise 
tüüp, mille süsteemi moodustavad 
ehitusmoodulitega integreeritud 
liimpuidust kandvad elemendid, mis 
valmistatakse ette tehases. Prototüübi 
mõte on tõestada, et peamiselt pui
dust tehtud paljukorruselised hooned 
on ohutud ja kuluefektiivsed.
 
Cree süsteemiga olevat võimalik ra
jada kuni 30 korrust (100 meetrit), 
kuid printsiipide paikapidavuse de
monstreerimiseks tuli alustada taga
sihoidlikumalt. Süsteem võimal-
dab ehitada poole kiiremini ja 
ehitusmass on poole kergem. 
See tähendab olulisi võite inimjõu, 
materjalide ja vundamentide poo
lest. Vabrikus valmis tehtud osade 
montaaž tekitab tublisti vähem müra 
ja reostust. Objekt oli tõepoolest 
märkimisväärselt puhas. Juhul kui 
mäletan väidetut mõnevõrra va
lesti, vabandan ette, aga tarmukas 
projekti juht, Euroopa silmapaistev 
insener Harald Professner väitis, et 
Austria mägimetsade juurdekasv ühe 
rohelise torni ehituseks on mõne 
tunni küsimus.
 
Üldiselt päästeametid kardavad 
selliseid hooneid. Mineviku ka
tastroofilised tulekahjud, milles on 
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maailmas põlenud maatasa terveid 
linnu, ei ole kollektiivsest mälust 
kuskile kadunud. Aga hea koostöö 
valmiduses on linna inspektorid ol
nud iga päev objektil jälgimas igat 
materjali ja kokkupanemise aspekti. 
Laboritingimustes on tehtud ulatus
likke tuleohutuse teste, tõestamaks 
uuendusliku idee paikapidavust. 
Eelarvamuslikele hoiakutele vaata
mata on suudetud Dornbirni pääs
teametit veenda, et sellise torni püs
titamine on tõestamist väärt. Austria 
on riik, kus jumaldatakse puitu ja 
kus tänapäevani on juurdunud inno
vatsiooni traditsioon. Käesolevasse 
ettevõtmisse suhtutakse uhkusega. 
Tehakse ajalugu.
 
Siiski, idee ei ole täielikult unikaalne. 
Viimase kümmeaastaku jooksul on 
paljukorruselisi puithooneid püsti
tatud peamiselt Skandinaavia maa
des, kus aktiivselt propageeritakse 
kohalikku puidutööstust ja metsa 
jätkusuutlikku utiliseerimist. Üks 

kõrgemaid on aga üheksakorruseline 
kortermaja Londonis – selle kandvad 
seinad on sändvitšliimpuidust, just
kui ülipaksust vineerist. Ei tohiks ül
latuda, et elemendid toodeti Austrias.

Mis siis on Dornbirni prototüübi 
eripära? Vastuse avastab külaline siis, 
kui jõuab hoone interjööri.
 
Välisfassaadidel ei ole puitu ekspo
neeritud. Küll aga siseviimistluses 
igas nurgas!

Selles seisnebki Cree läbimurre. Siin 
kohe tajud, kuidas on ülimalt 
kahju, et mujal pole kasutatud 
puidu ilu eksponeeritud. Selles 
hoones jäetakse topeltpostide ja tala
de sõrestik katmata. Cree visioonis 
kujutatakse ette terveid linnu, 
mille erinevates skaalades hoo-
ned kaisutavad ja raamivad 
kodanikke naturaalse puidu 
rahustava esteetikaga.
 

Senised teised õnnestunud katsed 
ehitada kõrgeid puidust hooneid on 
tähendanud puitkonstruktsioonide 
kaitsmist mitme kipsplaadikihiga, 
mis tulenenud tuleohutusnõuetest. 
Puidule mõeldud tulekaitsevõõpade 
kasutamist pole miskipärast harras
tatud – kas siis selle kalliduse, piira
tud efektiivsuse või võõbatud pinna 
väljanägemise pärast. Naturaalsuses 
ju peitub ilu.
 
Järelikult on Cree seda paradoksi 
lahendamas, kuna ehitab korrus 
korruse kaupa Lego stiilis moodu
litega, mis on üksteisest eraldatud 
80 mm paksuste raudbetoonist põ
randapaneelide ja ca 300 mm betoo
nist ühendustaladega. Niimoodi on 
kõik korrused teineteisest eraldatud 
ning puitkonstruktsioonid vahelage
de ja välisseinte lõikes katkestatud. 
Korrused on ühendatud betoonist 
trepikojaga.
 

Üleilmselt ei luba tuleohutusmääru
sed kaitsmata puiduga ehitada roh
kem kui mõne korruse. Oluline osa 
Cree süsteemi turundusplaanidest 
hõlmab oma toote eeskujul eri maa
des kohalike tuleohutusnormide üle 
vaatamist ja võimalikku vastavusse 
viimist. See oleks oluline läbimurre 
puidutööstuses tervikuna.
 
Puittalad, mis toestavad neid õhu
kesi põrandapaneele, on piisavalt 
jämedad, et põlemisele vastu pida
da. Teatavasti peab puit tulele vastu 
konstruktiivselt palju kauem, kui 
seda teeb näiteks teras, mis kõrgel 
temperatuuril kaotab kandevõime.
 
Piisava läbimõõduga puitelemen
tidele tekib põlemisel perimeetri 
ümber söekiht, mis kaitseb edasi
põlemise eest, säilitades nii struk
tuurse terviklikkuse. Seepärast on 
mõnikord siinseal näha söestunud 
postidetaladega laudahoonete vare
meid, mis on pärast tulekustutust 
säilinud ega pole kokku varisenud. 
Peale selle on Elutsükli Tornil täien
dava tuleohutusaspektina ette näh
tud sprinklerisüsteem. Modulaarne 
konstruktsioon hõlbustab kahju 
saanud elementide ükshaaval välja
vahetamist.
 
Lagesid ei kaeta. Topelttalade vahe
lised tühjad tsoonid on mõeldud nii 
kütte, jahutus, ventilatsiooni, tule
alarmi ja sprinklerisüsteemide kui 
ka valgustite jaoks.
 
Hoone kest ehk välisseinasändvitš 
transporditakse objektile ca kaheksa 
meetri pikkuste korda ühe korru
se kõrguste moodulsegmentidena. 
Moodul koosneb kandvatest topelt
postidest, soojakaitse ja integreeritud 
päikeseruloodega akendest, mis on 
käsitsi avatavad naturaalseks venti
leerimiseks. Fassaad viimistletakse 
kohapeal vastavalt kliendi soovile, 
LCT Ühe puhul taaskasutatavatest 
materjalidest.
 
Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu 
kutsel esines kahe aasta eest „rohelise 

torni“ eestvedaja Harald Professner 
Eestis, Kumu auditooriumis. Tollal 
küll pelgalt torni kontseptuaalse 
ideega. Seminari järelpeol küsisin te
malt, kust idee alguse sai. Selle kohta 
on rohkelt infot Cree kodulehel, mis 
selgitab hästi firma aatelist filosoo
fiat ning on hea müügikampaania 
materjal. Professner vastas siiralt, et 
põhifirma, mis on ehitus, projek
teerimis ja ideede arenduse firma, 
on alati olnud puithoonete väärtuses 
veendunud, aga suureks ajendiks on 
ka finantspõhised kaalutlused. Ni
melt on tihedal ehitusturul väga 
raske konkureerida ning tuleviku
trend on protsessi industrialiseeri
mine. Eesmärgiks ehituskvaliteedi 
tõstmine, vigade minimeerimine ja 
ehitushinna kindlustamine.
 
Seekord küsisin Professnerilt Dorn
birnis objekti katusekorrusel, kuidas 
on torni hind nüüdseks välja kuju
nenud. Tema sõnul on LCT torni 
püstitamine olnud võrreldev tradit
siooniliste ehitushindadega, pluss
miinus 5%. Siinkohal tuleb siiski 
arvestada veel elementide tootmise 
väljakujundamist ühele hoonele ehk 
prototüübile, mis praegu ei määra 
tulevikuhinda.
 
Igal juhul on selge, et projekti eest
vedajad usuvad ettevõtmisse ning 
riski, olles ise rahastanud esimese 
tornmaja ehitamist Rhombergi 
vabriku territooriumil.
 
Üle ilma on puidust kõrghooneid 
üpris vähe. LCT Ühega peaks see 
seis muutuma. Tulevikusuunad on 
intrigeerivad. Riigid, kus on rohkesti 
metsa, võiksid olla kontseptsioonist 
väga huvitatud, sealhulgas Eesti.
 
Artikli autor Lembit Tork on Uus-Mere-
maal sündinud ja Kanadas hariduse saa-
nud arhitekt (Tork Arhitektid), kes osales 
Puitehituse klastri õppereisil, mille ees-
märk oli tutvustada puitehituse sektoris 
töötavatele spetsialistidele ja ettevõtjate-
le uuenduslikke puidulahendusi Austrias 
Vorarlbergis.
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hea eeskuju eest!BRAAVO,
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hea eeskuju eest!BRAAVO,
Astun teki sisse mähituna 

mööda pehmet männilau
dist. Aurav teetass mu käes 

suudab visalt konkureerida ümbrit
sevate puitpindade värske aroomiga. 
Võtan istet Aalto ülikooli noorte 
arhitektuurieriala kasvandike pro
jekteeritud disainipaviljoni puittoo
lidele, mis oma raske moega ümb
ruskonna kergust tasakaalustavad. 
Tassi asetan toekale jalgadele tõste
tud euroalusele, kui tõuseb tuul, mis 
hakkab peenesilmalisele võrkkardi
nale nagu ka kogu linnale vaikselt 
elu sisse puhuma. Esitlusnurka asub 
rühm kooliõpilasi loengut kuulama 
ning õueala pingil puhkab jalga foto
aparaati lehitsev turistihärra. Tühjad 
kohvitassid ja soojalt kutsuvad is
teasemed meenutavad äsja minema 
asutanud valjult inglise keeles mõ
tisklenud seltskonda. 

Asume tänavuse maailma disaini
pealinna Helsingi südames, kuhu 
puiduhuvilised tulevased arhitektid 
päris mitu sõõmu mitmeti tajutavat 
puidunaudingut on kujundanud. 
Mõnesajaruutmeetrine õhuline 
Paviljon narrib eelkõige ruumitaju 
– pealtnäha kõikidest külgedest kae
tud, kuid kombinatsioon kergest vi
neersõrestikust ja rohelust eraldavast 
õhkõrnast metallvõrgust võib piisava 
kujutlusvõime toel maandada teid 
piknikulauda mõnes põhjamaises 
metsasalus. Lähemalt vaadeldes 
leiame palju ilusat siledaks lihvitud 
pinda, millest domineerivaimad on 
kandekonstruktsioone kaunistav 
kask, eelmainitud männist põranda
lauad ning kuusepuidu najal püsivad 
baarileti ja esitluslava kolmnurgad. 
Põneva lisaelemendina leiame vä
liselt õuealalt utiliseeritavast plast
puitkomposiidist pargipingid. 

Kavalate konstruktsioonilahendus
tega massiivpuidust uksed ja luugid 
aitavad ruumijaotusega hõlpsasti 
mängida. Vaheldumist nõuab kind
lasti rikkalik kultuuriprogramm, 
mille raames leiab Paviljoni lahti
olekupäevadel iga nädala teisipäe
vast pühapäevani kõikvõimalikke 
kunstile pühendatud üritusi (tasub 
lähemalt vaadata aadressilt wdchel

sinki2012.fi). Põnev on see, kuidas 
soovitakse niisuguse rahumeelse 
keskkonnaga erinevaid ideid kokku 
põrkuda lasta. Ka füüsiliselt täidab 
ta kahe eri liiki kunstivaramu siduja 
rolli. Soome disainimuuseum ning 
arhitektuurimuuseum pakuvad seal
samas soome kultuuriga tutvujale 
taustainfot, mis aitab disainipealinna 
püüdlusi kenasti konteksti asetada. 
Muidugi on ka Paviljonis endas 
eraldatud moega lugemisnurk, mille 
riiulitel lebab hoolikalt valitud ko
gum kirjeldusi Soome minevikust, 
olevikust ja tulevikust. 

Selle projekti näitel demonstreerib 
maailma disainipealinn end ühe 
noorusliku keskkonnana, mille 
avarus tervitab paljusid vanusest 
olenemata. Pärast aroomide, valgu
se ja helide toel täis laadimist võib 
südalinnast sammuda valitud suun
da, kust tagasi tulnult leiate selles 
pidevalt muutuvas oaasis taas mõne 
uue huvitava mõttevälgatuse. Enne 
algavat puhkusehooaega tasub võtta 
veel üks päev, et see Helsingi elujõu 
seltsis ergastumiseks pühendada. 

Selle loo puhul astus autor, Kodumaja AS 
tootearendusinsener, oma igapäevasest 
töörollist välja ja kajastas kogemust uitava 
turisti silme läbi. 

Tekst: Ivo Jaanisoo    Fotod: Erik Konze
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Igikestev professionaalne huvi 
leida värsket inspiratsiooni kva
liteetse puitehituse vallas kan

nustas üht teadmisnäljas seltskonda 
horisonti avardama. Meie ehitusvald
konnaga mitmekülgselt seotud grupp 
võttis ette teekonna Austriasse laialt 
tuntud hea kvaliteediga puitehituse 
kodumaale Vorarlbergi. Tihti on 
käinutel sealse eluolu kirjeldamisel 
sõnadest vajaka jäänud, mistõttu oli 
oma silma kohale viimine igati paslik. 

Esimesed pilgud teekonnal Zürichi 
lennujaamast Austriasse jäid loomu
likult pidama Alpi mäestiku poolt 
pakutaval. Samuti tegi võimsa sis
sejuhatuse kõigele eelolevale meie 
lähivaatevälja jäänud Peter Zumt
hori looming. Võib olla raske ette 
kujutada mõnesaja tuhande elani
kuga piirkonda, kus iga hoone on 
vanusest või funktsioonist olenema
ta omaette meistriteos. Teada oli, et 
avastusvõimalusi jagub Vorarlbergis 
pikemaks ajaks, mistõttu üritasime 
oma reisil saada maksimaalselt hea 
kontsentraadi kohalike tipparhitek
tide P. Zumthori, H. Kaufmanni ja 
A. Cukrowiczi kollektsioonist. 

Kui meelikosutav arhitektuur oli 
igati ootuspärane, siis hoopis uud
seks osutus lugu, kuidas niisuguse 
täiuslikkuseni on jõutud. Tänapäe
val eesrindlikem Austria tootmispiir
kond on paarikümne aasta jooksul 
võrsunud kohati üpris tagasihoidlikul 
järjel olnud tekstiilitööstuskeskusest. 
Lokaalselt toodetav hüdroenergia 
hoiab regiooni nüüdseks peaaegu 
energeetiliselt sõltumatuna, uuen
dusmeelsus on aidanud tippu tõsta 
mitmeid eksporditooteid ja töölisk
lass on kõrgelt motiveeritud end 
uute intelligentsete lahenduste nimel 
täiendama. Traditsioonid on sügavalt 
au sees: näiteks on fassaadikattena taas
elustatud juba vähemalt sajandivanune 
laastutehnoloogia, mille algteadmisi 
paljud kohalikud põhikoolis järele 
katsetavad. Silma torkavad vanamoe
lisi puitsusse eksponeerivad talunikud, 
kelle väitel on see tunduvalt vähem 

kohmakam kulgemisviis, kui võiks 
arvata. Kohalikud toonitasid oma 
ratsionaalsust ja kokkuhoidlikkust, 
mis neid nüüd säästuajastul eriliselt 
soosib ning teistele eeskujuks toob.

Eelmainitud omadused on seadnud 
austerlased energiasäästliku hoones
tuse arendamisel mugavasse posit
siooni. Juba mitmendat aastat on 
Vorarlbergis nõue, et avalikud hoo
ned vastaks passiivmaja standardile. 
Tänu riiklikule initsiatiivile on sama 
teed mindud ka eraalgatuslike pro
jektidega. Meil õnnestus kõike seda 
tunnistada niivõrd eri tüüpi hoonete 
varal kui koolimaja, lasteaed, pan
gahoone, ärikeskus, arhitektuuribü
roo, hotell, kortermaja(d), ujula jms. 
Kõik kütteenergiatarbega maksimaal
selt 15 kWh/m² aastas või sellele väga 
lähedal, lokaalse materjalivalikuga ja 
varustatud erisuguste innovatiivsete/
novaatorlike tehnosüsteemidega. 

Energiasäästlikkus ja esteetiline võlu 
ei oleks meid pooltki nii sügavalt 
mõjutanud, kui see poleks nähtud 
filigraansusega kokku köidetud. Iga 
pisima detaili piinlik täpsus isegi 
tavakülastajale peidetud paikades 
ilmestas selgelt, kui suure vastutus
tundega on ehitusprojekti osapooled 
pingutanud. Meie valvas silm käis 
üle voodritagused, potentsiaalsete kül
masildade sõlmed, energiaarvutused ja 
tehnoruumide pimedamadki nurgad, 
kuid leidsime endas kogunemas vaid 
üha kasvavat austust nende kuldsete 
töökäte vastu. Arhitektuurselt osav 
planeerimine suutis keerukatest teh
nosüsteemidest ja sõlmpunktidest 
hoolimata muuta ehitiste üldmul
je väga lihtsaks ja lakooniliseks, 
mis aitas hoone karakterit rõhu
tada sedavõrd lihtsate pisiasjadega 
nagu viimistluspuidu liik, lõhnad 
või akustika. Millimeetri täpsusega 
puusepatöö toetas ideed pea olema
tute vuukide ja minimaalse lisavii
mistlusega, sh hoidudes igasugusest 
nähtavast sünteetikast.

Värsket inspiratsiooni!
Ehitusprotsess Vorarlbergis jättis mulje 
utoopiast, mida juhib selgelt määratud 
ideaali suunaline eesmärgistatud aru
telu. Muljet kinnitasid puitkarkas
sitehase töölaual suurelt ilutsenud 
tulevase hoone perspektiivvaated või 
entusiasmist pakatavate majahoidja
te sügavad teadmised oma hoitava 
hingeelust. Tehasepersonali ei hei
dutanud ka salakavalad fotosilmad, 
mille kohta oli varuks enesekindel 
kommentaar: „Kui tõepoolest pare
mini suudate, olete kõvad tegijad.“ 
Elurõõmu ei saakski ilmselt vähem 
oodata, kui puitpaneele koostatak
se valgusküllases alpiaasade vaatega 
puidust tehasehoones, mis meile, 
lihtsurelikele, oleks ka kontorihoo
nena liialt stiilne.

Juba üsna liigutatult seadsime end 
plaanijärgselt uurima ühe paljutõo
tava puidust kõrghooneprojekti Life 
Cycle Tower (LCT) esimese võsu
kese sündi. Tegemist on passiivma
jastandardile vastava kaheksakordse 
kontorihoonega, mis sillutab teed 
analoogsele 20korruselisele puitkar
kasshoonele. LCT One’i nimeline 

Ivo Jaanisoo
pilootprojekt seisis küll peamiselt 
betoonist ja terasest karkassil, kuid 
liimpuidust massiivsed seinapostid 
ja põrandatalad kuulutavad puidu 
ülemvõimu levikut niivõrd mastaap
sete projektide kandvate elementi
dena. Kohalike ettevõtjate initsiatiiv 
on LCTst loonud põhjaliku rah
vusvahelise teadustöö, mis ei piirdu 
vaid mõne projektiga. Leppisime hr 
Kaufmanniga esialgu suusõnaliselt 
kokku, et kui esimene ja veel teinegi 
LCT on juba ehitamisel või planeeri
tud, siis kolmas või neljas oleks Eesti 
loodusläheduse ilmestamiseks meile 
sobiv maamärk küll. 

Ahmisime Vorarlbergis meie tubli giidi 
saatel veel vaateid ja lugusid, et vii
masel hetkel tagasi lennujaama jõuda. 

Kui algselt lootsin keskenduda paa
rile konkreetsele projektile, siis kok
kuvõttes suunas kogu nähtud ehi
tuskultuur mõttefookuse uue nurga 
alla. Naljatamisi rääkisime Eesti oma 
puitkõrghoonest, kuid ilmselgelt on 
unelma täielikuks õnnestumiseks 
vaja palju enamat kui konkreetset 

projektialgatust. Tõdemus saadud 
kultuurikogemusest tekitas tagasisõi
dul elavaid arutelusid – selgelt pani 
see meis kõigis midagi kripeldama. 

Artikli autor Ivo Jaanisoo on AS Kodu-
maja tootearenduse insener, kes osales 
Puitehituse klastri projekti raames korralda-
tud õppereisil, mille eesmärk oli tutvustada 
puitehituse sektoris töötavatele spetsialis-
tidele ja ettevõtjatele uuenduslikke puidu-
lahendusi Austrias Vorarlbergis.

Arh. H. Kaufmann - tootmishoone kontor Arh. H. Kaufmann -pangahoone Arh. H. Kaufmann -pangahoone kontor

Arh. L. Kaufmann ja H.P. Jehly - Hotel 
Post tennisehall
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Eesti Puitmajaliit ja Eesti 
Puitmajaklaster koostöös 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutusega osalevad 

ühisekspositsiooniga iga kümne 
aasta tagant Hollandis toimuval 
aianduse ja vaba aja maailmanäitusel 
Floriade 2012. 

Hollandi Kuningriigi korraldatav 
suursündmus leiab seekord aset 5. 
aprillist kuni 7. oktoobrini Venlo 
linnas. Käesoleval aastal osaleb sellel 
kokku üle 100 väljapaneku 66 hekta
ri suurusel maaalal. Kokku oodatak
se kuue kuu vältel maailmanäitust 
külastama ligikaudu kahte miljonit 
huvilist Hollandist, Saksamaalt ja 
mujalt maailmast. 

Eesti ekspositsioon on pilkupüüdev
Eesti osaleb riikliku väljapanekuga 
keskkonnateemalisel „kontoriae
dade“ alal ning majandus ja kom
munikatsiooniministeeriumi ning 
EASi otsuse kohaselt tutvustatakse 
EXPOl Eesti puidu ja puitmaja
tootmise sektorit. 

Eesti väljapanek asub väga heas ko
has, peasissekäigu vahetus läheduses, 
ning ka meie väljapanekust läheb üle 
spetsiaalselt Floriade tarbeks rajatud 
köisraudtee. 

Eesti ekspositsiooniala terviklahendus 
leiti 2011. aasta oktoobris korralda
tud arhitektuurikonkursi tulemuse
na. Konkursi lähteülesande peamised 
eesmärgid olid ekspositsioonihoone 
atraktiivsus ning tänapäeval Eestis 
toodetavate puitmajade näitlikusta
mine. Konkursil osales ühtekokku 
21 võistlustööd ning võitjaks osutus 
töö nimega „Koda“, mille autorid on 
Joel Kopli ja Koit Ojaliiv (Kuu OÜ). 

Ekspositsioonihoone koosneb kuuest 
eri liiki materjalidega viimistletud ko
jast. Hoones võetakse külalised vastu 
meie metsades salvestatud meeldivate/
sulnite/kõrvu paitavate loodushääl
tega ning tutvustatakse „puidu sees 
elamise“ võimalusi osalevate ettevõ
tete toodete näitel. Abivahenditeks 
on videoekraanid, kangasbännerid 
ja trükised. Väljapanekuhoones on 
ka koosoleku ja kööginurk külaliste 
võõrustamiseks. 

Kuna Floriade näitusepind on väga 
suur, siis on Eesti ekspositsiooniala 
varustatud ka aiamööbliga, kus kü
lastajad saavad peatuse teha ning 
jalga puhata. 

Eesti majad 
maailmanäitusel

Ühisturundusprojekt, milles osaleb 
9 ettevõtet
Floriade maailmanäitusel osaleb 
ühtekokku 9 Eesti ettevõtet, mis 
tegelevad nii puitmajade kui ka 
avatäidete, konstruktsiooni ja vii
mistlusmaterjalide, treppide, põ
randakattematerjali ning mööbli 
tootmisega. Tegemist on mahuka ja 
pikalt kestva ühisturundusprojekti
ga, kuhu kõik osapooled panustavad 
suuremahuliste ressurssidega. 

Floriadel osalevate ettevõtete ootu
sed on leida uusi kliente ja partne
reid, et edukamalt Saksa, Hollandi 
ja ka teistel KeskEuroopa turgudel 
tegutseda ja positsioone tugevdada. 
Samuti soovitakse üheskoos luua ja 
teadvustada „Eesti kui tugeva puit
majamaa“ kuvandit. 

Floriade rikkalik programm
Floriade 2012 kultuuri ja ürituste
programm on tihe. Iga päev esita
takse akrobaatika ja maailmamuu
sikaprogrammi „Floriade Harvest 
Show“. Igal suve nädalavahetusel 
on kuni keskööni võimalik jälgida 
valgusshow’d, nautida muusikat, 
vabaõhukino ning etendusi Floriade 
teatris. Peale eeltoodu korraldavad 

kõik Floriadel osalevad riigid ka rah
vuspäevi, kus on rõhk seatud just 
oma riigi ja kultuuri tutvustamisele. 
Eesti rahvuspäev leiab aset 4. augus
til samal ajal meie ekspositsioonil 
3.–4. augustil peetavate perepäeva
dega, kus tutvustatakse Eestit kui 
atraktiivset ja toredat riiki ning reisi 
sihtkohta. 

29.–31. augustil on Floriadel aga Ees
ti puitmajade päevad, kus osalevate 
ettevõtete kui tulevaste heade koos
tööpartnerite tutvustamiseks kor
raldatakse olemasolevatele ja uutele 
partneritele äriseminar ning leiavad 
aset ettevõtete ja nende potentsiaal
sete äripartnerite kohtumised. 

Eesti ekspositsioonialal toimuvad 
ka osalevate ettevõtete nädalad, kus 
ettevõtted tutvustavad aktiivselt oma 
tooteid ning sõlmivad uusi kontak
te näituse külastajatega. Püsivalt on 
ekspositsioonil ametis kaks inimest, 
kes võõrustavad Eesti maja külasta
jaid ning tutvustavad Eestit ning osa
levaid ettevõtteid ja nende tooteid. 
Lisainfot Floriade maailmanäituse 
kohta koos ürituste programmiga 
leiab Floriade kodulehelt: www.
floriade.com 

Elari Kivisoo, Eesti Puitmajaklastri juht, Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige

Floriade 2012 osalevad ettevõtted:
•	 Aru Grupp AS – avatäited, trepid, puitmajad
•	 Bole OÜ – Bolefloor põrandad
•	 Foreco Homes and Houses AS – element- ja ruumelementmajad
•	 MKC Uksed OÜ – trepid ja piirded, seinapaneelid, siseuksed
•	 Mountain Loghome OÜ – masinpalkmajad ja post & beam-majad
•	 Nordic Houses OÜ – puitkarkassmajad, element- ja ruumelementmajad
•	 Palmako AS – aiamajad, masinpalkmajad
•	 Palmatin OÜ – masinpalkmajad, elementmajad
•	 Rait AS – konstruktsioonpuit ja viimistluspuit

Floriade ajaloost:
Floriade on aianduskultuuri tutvustav maailmanäitus. Maailmanäitusi on 
korraldatud alates 1851. aastast ning need pakuvad riikidele võimaluse esit-
leda oma majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja tehnoloogilisi arenguid. 
Floriade aianduskultuuri maailmanäitust on Hollandis korraldatud alates 
1960. aastast ligikaudu iga kümne aasta tagant: 
•	 1960 Rotterdam
•	 1972 Amsterdam
•	 1982 Amsterdam
•	 1992 Zoetermeer
•	 2002 Haarlemmermeer
www.floriade.com 
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Milline on meie argi
päev ja milliseks 
kujuneb tulevik? 
Seda, mis me üm

ber on ja millega me praegusel het
kel tegeleme, teame üldiselt ju küll. 
Loomulikult on palju neidki asju, 
mida teeme, ilma et sellest pruugiks 

Keskkond ja tulevik

Ajakirja väljaandmist toetab 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

riikides on kasutusel juba standardid, 
mis hindavad, kui palju energiat tohib 
maja ehitamisel kulutada 1 m² kohta 
ja kui palju võib tarvitada hilisema 
ekspluatatsiooni käigus. Siin on tul
nud inimestele appi puit oma võrra
tute omadustega. Puit näitab eeskuju, 
olles materjal, millest toote tegemise 
käigus mitte üksnes ei kulutata ener
giat valmistamisele, vaid energiat jääb 
protsessi käigus üle. Sellest tingituna 
arendatakse tänapäeval päris palju 
nn kombijaamu, kus toimub elektri 
ja soojuse koostootmine, kuid see 
ei ole teema, millest hetkel rääkida, 
vaid ikka elukeskkonnast. Ehkki ka 
puidust saadud energiat võib pidada 
osaks meie eluolust, sest ka sel moel 
saastame vähem loodust, aitame õige 
toote elukaare korral kaasa vastutus
tundlikule jäätmekäitlusele, mille kau
du saab kohalik rahvas rohkem tööd 
ning ümbritsev elukeskkond paraneb. 

Puidust rääkides, ise iga päev selle 
teema sees olles saame aru, kui elu
terve materjaliga on tegu. Taastuv, 
positiivse energiabilansiga, plussmär
gilise energiaga, looduslik, ilus ja alati 
omapärane, soe – loomaks seda õiget 
kodutunnet. Puitu saame metsast või 
istandusest, kuid puu elukaar on sel
line, et igas vanuses mets on vajalik. 
Noor mets seob CO2, vana mets an
nab energiat looduses liikujale ning 
pakub häid materjale selle kasutaja
tele, kes omakorda annavad metsast 

pärit energiat ja soojust edasi toodete 
kaudu paljude tarbijateni. 

Puit meid ümbritsevas keskkonnas ei 
tohiks kedagi külmaks jätta, kuid Ees
tis, kus metsa kasvab üle poole pin
nast, oleme lasknud sellel materjalil 
kuidagi unarusse vajuda. Me ei ehita 
avalikke hooneid puidust, me ei ehi
ta korruselamuid puidust ja eramute 
ehitusel on lood sedamoodi, et teeme 
küll päris palju puitmaju, kuid ena
masti sõidavad need Eestist välja, et 
olla koduks mõnele Rootsi või Norra 
või Saksa või Taani jne perele, kellele 
on tähtis teda ümbritsev olustik. 

Miks me räägime Eesti Metsa ja 
Puidutööstuse Liidus nii palju pui
du kasutamisest, miks oleme loonud 
selle nimel Puuinfo programme 
ning osaleme Puitehitiste klastris? 
Loomulikult võib meid süüdistada, 
et oleme omakasu peal väljas: mida 
rohkem puitu tarvitame, seda roh
kem ettevõtted kasu lõikavad. Oma
moodi on selles õiguski, kuid proo
vigem näha pilti laiemalt. Vaadakem 
näiteks Austriasse, kus paljud koolid, 
lasteaiad ja muudki ühiskondlikud 
hooned on tehtud puidust. See on 
muutunud lausa standardiks, sest 
puidust ehitades säilitatakse rohkem 
keskkonda ja parandatakse elumil
jööd. Kaks ühes, kas pole. Puitu ka
sutades me ei saasta, sest kõike seda, 
mis puidu töötlemisel tekib, saab ära 

kasutada – puidu kahanemist loo
mulikult mitte. 

Kui tuua need mõtted ja praktikad, 
mida Austrias, Saksamaal ja mu
jal selles piirkonnas rakendatakse, 
meile lähemale, saame aru, et peale 
keskkonna parandame ka tööhõi
vet. Üldjuhul on sellel inimesel, 
kellele jätkub tööd, parem elujärg, 
sest tal on sissetulek, seega võib ta 
lubada endale väljaminekuid. Maa
piirkondades, kus metsa ja puiduga 
tegelemine on üks olulisemaid leiva 
lauale toojaid, jagub ressurssi veel 
täiendavateks töökohtadeks, kui me 
ühiselt oskaks enam puidu kasuks 
otsustada. Puidu abil saame muu
ta kiiremaks ja kvaliteetsemaks ka 
meie ehitusprotsesse. Ja jällegi – selle 
ahela koos hoidmise käigus anname 
inimestele taas rohkem tööd, mitte 
ei vii niipalju raha Eestist välja, ning 
väärtused toovad tulu Eesti ühiskon
nale. Just see ongi eesmärk, mida me 
EMPLis järjekindlalt sihiks peame ja 
mis väärtuste eest seisame. 

Oleme aastaid korraldanud Puit
arhitektuuri konkursse ning Pui
tarhitektuuri konverentse. Usun, et 
need tegevused on aidanud järjest 
rohkem aru saada puidust kui ühest 
lihtsast soojast ja ilusast materjalist, 
mille abil saame muuta tuleviku 
elukeskkonna etemaks, et meil oleks 
parem elada! 

Ando Jukk, 
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu 
juhatuse esimees

Konstruktiivsed lahendused
keskkonnasõbralikuma
materjaliga maailmas 

Siit avaneb joonisfilm
(avamiseks lae endale vastava 
QR koodi lugemise vabavara)

Foto: Erik Konze
aru saadagi, ja palju jääb tegemata. 
Täna on aga viimane aeg mõelda 
sellele, milline võiks meie elukesk
kond välja näha homme. Kas tahame 
enda ümber näha rohkem terveid, 
elurõõmsaid inimesi?

Kõik algab kodust, ja otsus, milline 
võiks olla kodu tulevikus, sõltub ju 
paljuski sellest, kus oleme sündinud 
ja kasvanud. Väga raske on panna 
maainimest elama kivipaneelmajja 
kitsukesse korterisse, kus olemas 
„kõik mugavused“, tehtud eurore
mont jne, kuid puudub vabadus, 
puudub omanditunne. Teisalt on 
korteriomaniku rõõmud seotud mu
gava eluga – tsivilisatsioon käejala 
juures, ei ole vaja muretseda talvel 
lume pärast, see on kellegi teise asi.
 
Mis aga on ühine, on kodutunne ja 
elukeskkond. Enamik ihkab enda 
ümber siiski puhtaid loodussõbralikke 
materjale. Kas aga need head mater
jalid on alati käepärast võtta? Õnneks 
küll. Räägime puidust, mida meie 
ümber võib kohata kasinalt, ometi 
on meil ressurssi piisavalt ning veel 
enam potentsiaali seda kasutada, kui 
vaid julgeks otsustada puidu kasuks. 

Üha rohkem kogeme ümberringi 
seda praktikat, et kõike, mida teeme, 
püütakse arvutada ümber energiaks. 
Ehitiste puhul räägitakse energiatõhu
satest majadest ning paljudes Euroopa 


