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dades. Keegi ei saa vastu vaielda,
et puit hakkab mängima väga
olulist rolli homse elukeskkonna loomisel. Ka on see ala, kus
võiksime esteetilises plaanis, tänu
oma juurtele, hõlpsalt maailma
tasemel tulemusi saavutada.
Lõpetuseks kinnitan, et tegelikult
on meil väga vaja puitarhitektuuri tema paljude tahkudega. Puuga koostööd tehes saame tagada
mitte ainult hea elukeskkonna,
vaid olla eeskujuks ülejäänud
maailmale: ei pea olema suur, et
rakendada tehnoloogiad ja oskusi,
mis on igati jätkusuutlikul moel
keskkonnasõbralikud. Loodan, et
järgnevatelt lehtedelt saate positiivse emotsiooni ja veelgi parem,
et loetu inspireeriks teid avastama
kõiki neid võimalusi, mida puit
meile pakub.
Meie eesmärk on julgustada teid
otsustama puidu kasuks. Loodame, et see huvitav ja paljulubav
materjal äratab teis uudishimu.
Kindlasti pole meie sooviks öelda, et puit on ainus hea materjal,
vaid pigem väita, et see on võrreldav hea veiniga, mille õige valik
pakub võimsat elamust. Ja kui
veini puhul kestab maitsev sõõm
vaid korraks, siis hästi valitud ja
kasutatud puit pakub mõnu väga
pikka aega.

Karin Paulus
toimetaja
Eestis elavad Mänd ja Männik,
Tamm ja Tammik, Kask ja Kaasik, Lepp ja Saar, mitte Betoon ega
Plastmass. Roheluse kogemiseks ei
ole tarvis lennukit. Aitab aknast välja
kiikamisest või jalutuskäigust. Eestis
on palju puid ja vähe inimesi.Oleks
rumal sellist võimalust mitte nautida. Nii ei ole ka puitarhitektuur ning
Keskkond peegeldab ühiskonna
seisu. Milline paistab Teile eestlaste tänane elamine? Ja kas arvate, et puitarhitektuur mängib
selles veel mingit rolli? Talurahvas on ju kiirelt linnastunud.
Eestlaste tänapäevane elamine on
eurooplase elamine, kuid loomulikult on igal riigil ja piirkonnal omad
ajaloost ning keskkonnast tulenevad
eripärad. Eestis on ikka olnud palju
metsa ja nii on meie ehituses kasutatud ka palju puitu. Puitarhitektuur ei
ole ju ainult Eesti maakultuuri osa,
see on osa ka meie linnakultuurist.
Vaatame kas või kauneid puitlinnaosi
Tallinnas, Tartus, Haapsalus või Viljandis ning näeme, et puithooned ei
ole siinses linnaruumis võõrad, vaid
selle loogiline osa. Meie linnade puitasumid on meie hea omapära, mis
jääb külalistele silma ja meelde.
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lin hiljuti reisil. Eesmärgiks oli vaadata
arhitektuurselt väärtuslikke hooneid ning
analüüsida nende rolli keskkonnas.
Ühel õhtul, kui istusime ja arutasime maailma asju, rääkisin puitarhitektuuri-konkursist, mida olen
viimased kuus aastat korraldanud.
Ühel hetkel kuulsin, kuidas öeldakse, et mis sa ikka seda puitarhitektuuri soovid esile tuua, et see on
lõppude lõpuks „materjalimeeste”
väljund, millega me propageerivat
vaid müüdava materjali põhist lähtumist. Kuigi jutt läks sujuvalt edasi
teisele teemale, jäid need sõnad mind
kummitama.
Alustaksin siis sellega, et puitarhitektuuri esiletoomine on põnev,
kuna see materjal lubab projekteerida keerulisi ja dünaamilisi objekte.
Puidust kui toormest saab omakorda
valmistada väga palju ehitusmaterjale, mida võib meie ümber mitmel
viisil tarvitada.
Aga kas tegemist on materjaliga, mis
on võrdne teistega? Või kas selles on
midagi, mis väärib esiletõstmist?
Kahtlemata on selle küsimuse vastus
jah, ja veel kord jah – tegemist on
materjaliga, mida saadakse kiiresti
looduslikult taastuvalt allikast ehk
siis küpseks kasvanud metsast.
Oskus selles võtmes olla innovatiivne, projekteerida ja ehitada, on
ülimalt oluline tulevikku silmas pi

Eestis on olemas väga kaasaegne ja kvaliteetne puidutööstus,
andekad arhitektid/insenerid,
kuidas võiks innustada riiki
seda kompetentsi avalikkusele
mõeldud hoonete puhul ära kasutama ja nõnda ka eratellijale
eeskujuks olema?

-disain midagi meile võõrast ning
vanaaegset, vaid heas mõttes laisk
valik. Puitu saame mugavalt siitsamast, seda ei pea suurt töötlema ega
kaugele tassima, seega säästame aega,
energiat ning anname patriootlikult
tööd „oma jopedele“.
Eestis on tehtud puidust pea kõike:
alates lusikatest ning klotsidest lõpetades laevade ning kirikutega. On
raske mõista, miks on täna suuresti
loobutud selle materjali eelistest? Ma
ei arva, et kõik peaks sõitma vineerist
autodes, kuid puupink bussipeatuses
või puust tehtud linnamaja ei ole just
palju tahetud. Arhitektuurihuvilised
eestlased käivad küll miljööväärtuslikke puitehitisi vaatamas Türgis

ning Norras, kuid samal ajal on
Peipsi veer või Läänemaa täis lössi vajunud talutaresid ning Kalamajasse
ja Kadrioru „kõdumajade“ asemele
kerkivad tuimad kolossid.

Jah, meil on andekad arhitektid ja
insenerid ning tugev puidutööstus.
Kuid ühiskonnas tuleb laiemalt selgitada – puidu kasutamine on kaasaegne ja ohutu. Eestis on ju häid
näiteid uuemast puitarhitektuurist
ning Puuinfo tegevus ja tänane
erileht on sobilik ettevõtmine selle
kõige tutvustamiseks. Samas võiksid
ka omavalitsused soodustada puidu
kasutamist ehituses, ehk seda isegi
hoonete planeerimisel ja kujundamisel nõuda seal, kus see on ajalooliselt
või linnaruumiliselt põhjendatud.
See lisab igale linnale omapära ja
ka näiteks saja aasta pärast tullakse
vaatama Viljandit või Haapsalut kui
väga huvitavaid puitlinnu. Sõidetakse nagu praegu Bilbaosse, et vaadata
linna väga eripalgelist nägu.

piirkonna puitarhitektuurist. Ta lootis, et me seda läbimõtlematult ei
hävita, nii nagu on hävitatud väga
palju Euroopa kultuuripärandit, kui
ilus, oma kultuurist välja kasvanud
puitarhitektuur on asendatud ühetaoliste betoonmajadega.

Kui olete Eestis võõrustanud
külalisi, kas keegi on kunagi
märganud meie puitmaju? Kas
kaasaegne puitarhitektuur võiks
aidata Eestil paremini meelde
jääda?
Kui kümme aastat tagasi külastas
Eestit Ameerika Ühendriikide asevälisminister Richard Holbrooke, oli
ta täiesti võlutud Tallinna Kadrioru

Miks ei võiks rahvas Iirimaal töötavate kalkunikitkujatest sugulaste
eduloo asemel uhkust tunda kohalike tavade üle? Tehnoloogiaid saab
ju oludega sobitada, puitu nii otseses
kui ka kujundlikus mõttes keskkonnale sobivaks painutada. Loodame,
et meie valimik on trepiks sarnase
tõdemuseni jõudmise juurde.

Olen ise välismaal alati suure huviga vaadanud erinevate linnade arhitektuuri, see kõneleb alati midagi
piirkonna kultuuriloost ja keskkonnast. Nii kõnelevad meie linnad ja
majad Eesti lugu. Kuna Eesti on
üks metsade poolest rikkamaid riike, siis kujundab puitarhitektuur
meie omapärase ning meeldejääva
näo. Me ei pea kõikjal kasutama
vaid betooni, terast ja klaasi, seda
saab kenasti kokku panna puiduga
kõige kaasaegsemates lahendustes. Ei
pea ju jäljendama riike, kus puitu on
vähe ja seda ei saa kasutada lihtsalt
praktilistel põhjustel. Eesti on metsa
poolest rikas ning meil on olemas
oskused puitu kasutada ja tahe tegutseda ka innovaatiliselt. On vaid vaja
rohkem julgust ja lennukust nende
oskuste näitamiseks.
Küsis Erik Konze

Vastus on jah. Kuid puidul on kindlasti omad piirid. See tähendab, et
kõike, mis on tehtud betoonist, ei
saa samamoodi teha puidust.
„Ameerika raudtee“ on lõbustusparkides tehtud tavaliselt puidust,
et tulla paremini toime dünaamiliste
koormustega.
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Insener Alar Just, mil moel on
Vaida sild Eestis unikaalne?
Vaida sild kujutab endast kõige pikemat puitkonstruktsiooni kandeava
Eestis. Samuti on tegemist ainukese
puidust vantsillaga.
Juhul kui riigil oleks soov, kas
oleks võimalik puidust projekteerida ka keerulisemaid sildu,
mitmetasandilisi ristmikuid?

Sinu kogemuste põhjal, kas projekteerimise ning ehitamise kulud suurenevad, kui tegemist on
puiduga?
Oleneb olukorrast. Puidust on paljudel juhtudel tegemist esmaste ja
unikaalsete lahendustega. See tingib
paratamatult suuremaid kulusid nii
projekteerimisel, kui ka ehitamisel.
Tüüplahenduste ning kogemustega
ehitajate puhul ei ole puidust kui
materjalist tekkivaid lisakulusid.
Kuidas hindaksid võrreldes Rootsis ja Soomes tehtuga eesti inse-

neride kompetentsust puidust
sildade kavandamisel?
Inseneride kompetentsusel vahet ei
ole. Vahe on tellijates, kes puitu vahel
kardavad.
Meie insenerid on projekteerinud
edukalt puitsildu nii Põhjamaadesse kui ka kaugemale. Lisaks on meie
inseneridel üks eelis – nimelt eurokoodeks on siinmail kasutusel juba
1990ndate algusest. Ülejäänud riigid
lähevad alles nüüd sellele projekteerimisstandardile üle.
Kas puitsilla eluiga on võrreldes
betoonist sillaga lühem või pikem?
Korralik betoonsild võib kesta sama
kaua kui korralik puitsild.
Vanim puitsild Euroopas on umbes
600 aastat vana. Kas mõni betoonsild nii kaua kestab, selle saame teada
alles mõnesaja aasta pärast.
Küsis Erik Konze

tulemuse ja on sügavalt isamaaline
tegu. Sakste mõisad on meil puha
muinsuskaitse all, aga eestlaste kodusid – rehielamuid või eestiaegseid
asunikutalusid on alles jäänud päris
vähe. Eriti kui vaadata Heiki Pärdi
suurepäraseid albumeid eesti taluhäärberitest, siis on näha vanadelt
fotodelt, kui ilusad on talumajad ja
kui inetusti on neid nii nõuka kui
ka uuemal ajal rekitud.

Mart Kalm,
Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri
teaduskonna dekaan, professor
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Kuidas sulle tundub uudisaja
Eesti puitarhitektuur? Minu
meelest on läbinisti puitmajad
ikka hirmus primitiivsed või olgem ausad, lihtsalt koledad. Paremini kukub välja kui puit on
plokkidest maja vooder. Ma ei
saa aru, miks ei suudeta kuidagi
talutaredest kumavat materjali
ehedust saavutada... Jõuline linnastumine on ju tegelikult alles
viimaste aastate probleem.
Pliiatsiks treitud palkidest majadele
ei kuulu ka minu sümpaatia, nad
on nii õõnsalt võltsrahvuslikud ja
viitavad otseselt stiliseeritud elamisviisile. Ümarpalk seostub nii väga
muinasmaaga, et tundub kaasajas
totter, eriti veel kui ta on monteeritav toodang. Kellele meeldib palkmaja, restaureerigu mõni vana päris
talumaja. See võib olla üsna vaevanõudev projekt, aga tagab unikaalse

Kellel on oskusi ja ainelisi võimalusi, võiks oma energia talude pieteeditundelisemasse korrastamisse
suunata. Kui arhitekt Lilian Hansar
näitas, kuidas nad olid perekond Polliga Muhus vana talu korrastanud,
olin tõesti lummatud.
Siiski olen näinud mõningaid uusi
arhitektide kavandatud puhasnurgaga palkmaju, kus on tekkinud traditsiooni ja kaasaegsuse sümbioos.
Huvitavaid tulemusi on Raul Vaiksool ja Laila Põdral, Saaremaal Jüri
Okasel ja Terje Truumaal.
Kas puidu ja põhjamaise elukesk
elukeskkonna sidumine on su meelest
põhjendatud või pigem stereotüüpne mõtlemine?
Nii üht kui teist. Puumaja Provence'is
või Andaluusias oleks ju sama imelik
kui üleni paekivist talu elumaja Eestis. Igal maal on omad materjalid ja
Põhjalas on puit käepärast. Mul ei
oleks midagi selle vastu, kui mingid
arendusprojektid tuleksid välja tervete kaasaegses võtmes puitmajade
asumitega, see tähendab, et puit ei
ole mõistetud ainult maale, ta võib

rahulikult tulla ka suburbiasse. Kuid
see legendaarne Veskimöldre pseudotalulik palkelamu on ju küll nagu
sadul sea seljas.
On sul reisidel nähtud puuarhitektuuri vallas ka mingeid lemmikuid? Mind võlub pigem materjalide haakumine ning detailide
terviklikkus, ilusast plankaiast,
pingist maja küljel ja sirelipõõsast aknaluukideni.
Esimese hooga tulevad küll meelde
vanad puumajad. Olgu selleks siis sõrestikhooned Elsassis või Normandias,

Põhja-Hispaania postidel aidad, Hollandi vanade talude meeletud rookatused, Slovakkia restaureerimata
ehedad ridakülad, Vadstena-sugused
Rootsi väikelinnad, isegi Läti talud,
kuhu Eestist palju sagedamini viib
puiestee. Olen nõus Alvar Aalto legendaarse Karjala taluõue ja Ateena
akropoli sarnasusi nägeva võrdlusega.
Kas oskaksid defineerida, milliseid väärtusi lisab puit elukeskkonnale? On see soojus? Isikupära? Või hoopis retrolik hõng nagu
vanaema maasikamoos saial?

Mul on kahju, kui puidu kasutus
piiratakse retrolikuks saiamoosiks,
nagu sageli Eestis on tehtud. Puitu
võiks ikka julgelt kasutada kaasaegses
võtmes, ta on inimlik ja universaalne, samas nii jätkusuutlik. Sellest,
et preaegused puitmajade tootjad on
laskunud kitšlikku turu sabas sörkimisse, mitte ei kujunda aktiivselt
kaasaegsete eestlaste edumeelsemaid
hoiakuid elukeskkonna suhtes, tuleb
lihtsalt üle saada.
Fotodel elamud Tallinnas Urva tn.
Arhitektuuribüroo Kosmos

Kaido Kukk,
UPM-Kymmene vineeridivisjoni
äritegevuse arendusjuht
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äesoleval majanduskriisil on väga paljude
halbade omaduste juures ka üks hea omadus.
See paneb inimesi taas mõtlema elu
põhiväärtuste üle.
Puit on olnud eestlaste ümber läbi kogu
meie ajaloo. See on meile igiomane.
On selge, et inimeste tervis ja mõnus
ümbrus on tähtsad. Võib tunduda
üllatav, et puidu kasutamine aitab elukeskkonda parandada. Aga kuidas?
On üldteada, et kliimamuutust põhjustavad kasvuhoonegaasid. Suurimaks nende hulgas süsinikdioksiid CO2. Puu vajab kasvamiseks CO2-te
ja salvestab seda kogu oma kasvu aja.
Puittooteid kasutades viime süsiniku
ringlusest välja ja pikendame selle
ladustamise perioodi, parandades nii
õhu kvaliteeti kui ka vähendades kliima soojenemist. Mida rohkem me
puitu kasutame, seda rohkem seob
uus kasvav mets CO2-te. Kasutades
rohkem puitu transpordivahendite
valmistamisel, suudame muuta keresid ja konstruktsioone kergemaks,
säästes seeläbi kütust ja paisates õhku

vähem heitgaase. Võib suure kindlusega väita, et iga maanteedel liikuv
järelhaagis või buss sisaldab olulises
koguses puitu.

ma. Senine kogemus on tõestanud, et
maailmas on heade ideede üleküllus.
Probleemiks on aga nende õnnestunud ja efektiivne kasutuselevõtmine.

Igaüht puudutas aastatagune naftahindade tõus. See oli selge signaal, et
taastumatud ressursid saavad maailmas ühel päeval lihtsalt otsa. See ei
juhtu küll kohe homme, aga defitsiidi tekkides tõusevad hinnad väga
kiiresti. Puit aga on taastuv tooraine.
Puud kasvavad iga päev, luues võimalusi korvata inimeste igapäevaste
vajaduste täitmisel nii metalle, plaste
kui ka muid naftal-gaasil põhinevaid
produkte. Näiteks on puit oluline
komponent nii vedelgaasi vedavate
tankerite kui ka taastuvat energiat
"jahvatavate" tuulegeneraatorite valmistamisel.

On selge, et Eesti kui väikese riigi
aju- ja rahapotentsiaal ei ole sageli piisav suurte ning läbimurdvate
leiutiste arendamisel, siiski võib avatus
ning paindlikkus olla meile edu võtmeks. Eesti puidutööstuses on olnud
peamiseks innovatsiooniks paindlike
ja tõhusate ärimudelite loomine, muudatuste ennetamine ja nendele kiire
reageerimine. Võib tunduda uskumatu ja üllatav, aga nii saematerjali kui ka
vineeri tarbimises ühe elaniku kohta
on Eesti absoluutses maailma tipus.

Puidust ehitatud maja on mõnusa
sisekliimaga ja paberist raamatut on
hea lugeda. Kui kasutusiga läbi, siis
aga on nii puit kui paber lihtsalt taaskasutatavad keskkonnasäästliku ümbertöötlemise käigus. Puitkarkassist
sünnib näiteks puitlaastplaat ja sellest
omakorda mööbel. Ja kui muutus on
toimunud juba mitmeid kordi, saab
puidust oma elukaare lõpus taastuva
energia allikas, mis muundub soojuseks või elektriks.
Puidu kui taastuva ja elukeskkonda
parandava materjali väärtusest on üldiselt aru saadud. Puidu/biomassi
põhiste uute lahenduste arendamise kallal käib vilgas töö üle maail-

Uued tehnoloogiad annavad tulevikus järjest uusi võimalusi puitu
veelgi loovamalt kasutada. Turule on
tulemas lahendused, mis võimaldavad näiteks vineeri vabalt vormida
erinevateks ruumilisteks kujunditeks.
Läbimurded on tulemas puidu immutamisel nii tule- kui ka mädanemiskindlaks. Arengud nanotehnoloogias võimaldavad töödelda pindu
senisest oluliselt kestvamaks, anda
neile uusi omadusi. Need leiutised
ei ole paraku kohalikest laboritest
või arenduskeskustest pärit. Meil
on aga suured võimalused vormida
neid leiutisi keskkonda säästvateks
ja edukateks ärideks toetudes arusaamadele jätkusuutlikust arengust
ning uuenduslikele ja paindlikele
ettevõtetele. Ja et ka meie lastelastel
oleks hea elada ja hingata!

Mountain House. AB Big, Taani
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Kuidas võrdleksid pika staažiga disainerina puidu kasutamist
Soome ja Eesti ühiskonnas?
Võiks öelda, et see, mis paistab Eestis silma, seostub romantikaga. Seda
toonitab materjalide – puidu, kivi
ja roo ilus kooslus. Soomes sellist
kooskõla ei leia. Askeetlik ja moodne
- oleks Soome. Kahtlemata mängib
selles olulist rolli soome üld- ja disainiajalugu, millel on olnud hoopis
teine areng kui Eestis.
Sinu töö on viinud sind mitmele
poole maailmas. Mis koht on kõige sügavama mulje jätnud just
puidu kasutamise poolest?
Uut moodi puitarhitektuuri mõtestamise osas oli silmi avav kogemus
koostöö California MLTW-ga (st.
Charles Moore, Donlyn Lyndon,
William Turnbull ja Whitaker).
Tegelesin koos arhitektide Charles
Moore'i ja William Turnbulliga
Searanch'i projekti ning Kretsky
kolledžiga. Näiteks nad kasutasid
vaevu katuseräästaid, mis on Soomes
ja Eestis nii tavalised. Aga kõige rohkem rabas tunne, et kuna inimesed
on loomisesse paremini kaasatud,
siis võib tõesti uusi asju sündida. Ja
sellest Ameerika tõeliselt loomingulisest sulatusahjust tulevad rahvusvaheliselt veenvad tulemid.
Soomlaste ja eestlaste üks ühine kirg on saun. Oled väga huvitavalt kasutanud kadakat oma
Muhumaa saunas. Mis sind selleks inspireeris?
Aastaid tagasi, kui mõtlesin, mida
võiks külalistele kinkida, sündis klaasist teeküünla aluse kui kadakariida
vorm. Selleks vajalik kadakas vedeles
mul laual ja siis tuligi idee, et miks
mitte luua sellest seinakatte-element.
Saunas mõjub see värskendavalt. Hilisemalt on seda rakendatud seina
elemendina avalikus käimlas, kus
omapärane lõhn ja tekstuur mõjuvad
samuti üllatavalt hästi. Soome näidetest meenub mulle aga kohe soome
modernismi ilmestav prototüüp-saun,
mille professor Arno Ruusuvuori kavandas Marimekko külale.
Küsis Erik Konze
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iimase kümnendi Eesti
puitarhitektuur on ikka
üsna kahvatuvõitu. Stereotüüpsete tüüpmajade
kõrval kasutatakse puitu valdavalt vaid
voodrilauana või siis eksperimentaalselt. Katsetuslikes projektides on
aga miskipärast eiratud sageli puidu omadusi ning sealt tulenevaid
loogilisi lahendusi. Sestap on on
nii efektsena tuntud vormimängu
paari aasta pärast sageli suisa vastik
vaadata. Vettinud, hallitanud ning
katkine puupind pole just väga paeluv. „Puidumälu“ lühidus on seda
kurvem, et statistiliselt olime maarahvas veel üsna hiljuti.
Virumaa armastatuim elu- ja ehitus-

kunstnik Raul Vaiksoo
on aga valinud hoopis
teise tee. Uljas ning
sarmikas saab olla ka
elutervel moel, tõestab
tema loome. Maja peab
olema ju mitte ainult
vahva, vaid ka meeldiv
ja ustav kaaslane aastateks. Tema viimase aja
suurim õnnestumine
on näitlejate tandemi Ülle Lichtfeldti ja Indrek Saare kodu Virumaal
Loobul.
Kuigi mulle tundub see ehitis Läänemaal ning Virumaal kavandatud
eramute loogilise edasiarendusena,
siis leiab Vaiksoo: “See on ikka täiesti
midagi muud. Mingid detailid muidugi tulevad jälle esile, aga ma teen
ikka iga kord täiesti omaette maja.“
Seega oleks isikupärane käekiri ehk
täpsem väljend. Kuigi on muidugi ka
tellijaid, kes tahaks täpselt samasugust
maja nagu varasematel klientidel. Siis
tuleb selgitada, et iga koht ning pere
on tegelikult eriline. „Kasutan talumaja arhetüüpi, aga modernses mõttes.“ Arhitekt hindab vanu ehedaid

rehielamuid, mitte aga masstoodetud
kitšilikke taresid: „Selliste palkmajade
tegemise võiks lausa ära keelata.“
Et Loobul on tegu vana talukohaga, siis Loobu maja on mööndusena
saanud viilkatuse.
Eriline on ka see, et peale vundamendi on maja läbinisti puidust. Isegi
katus kaasa arvatud! Maja on maapinnast veidi kõrgemale tõstetud,
mis mõjub pidulikumalt ning samas
vahelduvat pinnamoodi rahustavalt.
Seinu rütmistavad postid ning püsti
ja põiki asetsevad latid. Tegu pole
ainuüksi dekoratiivse võrestikuga,
vaid eelkõige konstruktiivsete lahendustega (nagu rõdu või õhuline seinapind), mis sisemust varjavad ning
valgust suunavad. Ka tubasid rikastab
nähtav ning sestap kenasti timmitud
konstruktsioon.
Ma ei arva, et tegu on „üle mõistuse
uhke“ puitmajaga, vaid pigem tugeva lahendusega, mis võiks näidata
suuna kätte meie keskvoolu arhitektuurile.
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1 Kose-Lükati sild, projekteerijad: Alar Just ja Ragnar Pabort
2 Pokukoda, arhitekt: Tiit Hanson, idee: Edgar Valter
äramärgitud Eesti ParimPuitehitis 2008. a.
3 Naba Lasteaed, arhitektid: Vahur Sova ja Lauri Saar
4 Õie tänava auto varjualune, arhitekt: Indrek Allmann
Eriauhind liimpuidu parima kasutamise eest 2005. a
5 Estonian Golf & Country Club, arhitekt: Andres Siim
Eriauhind höövelmaterjali parima kasutamise eest 2005. a
6 Pedaspea vaatetorn, idee: Ivan Sergejev
7 Pärnu mnt. 132/2 parkimismaja, arhitekt: Kalju Kisand
Eriauhind höövelmaterjali parima kasutamise eest 2008. a
8 Veriora noortekeskus, arhitekt: Tiina Komissarov
Eesti Parim Puitehitis 2006. a.
9 Viinistu Kunstimuuseum, arhitekt: Emil Urbel
Eriauhind liimpuidu parima kasutamise eest 2006. a
10 Viimsi Keskkool, arhitektid: Illimar Truverk, Raul Järg, Priit Pent, Eero Endjärv
Eriauhind liimpuidu parima kasutamise eest 2006. a
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Pühajärve Spa Hotell. Arhitekt: Andres Alver

FOTO: Erik Konze

Arhitektid: Peter Eising ja Lucy
Gauntlett (Pacific Environments
Architects Ltd.) FOTOD: Lucy Gauntlett

O

lgu bassein Eestis (Püha
(Pühajärve Spa) või restoran
puu otsas Uus Meremaal, pole kahtlust, et
puit mängib erakordselt olulist rolli
mõnusa keskkonna loomisel. Yellow
Treehouse’i (ee k ‘kollane puumaja’)
teeb huvitavaks see, et hoone sai sellise nime, kuna kogu projekt sündis
kohaliku infokataloogi Yellow Pages
(ee k ‘kollased lehed’) soovil ennast
reklaamida. Kõik, mis selle hoone
teostamiseks läks vaja, sh arhitektuuribüroo, leiti nende kataloogist! Sellest aga pikemalt järgmises numbris.

A

astaid tagasi said Torontos
asuva Ontario kunstigalerii omanikud teada, et
ärimees Kenneth Thomson annetab neile viiesaja miljon dollari väärtuses kunsti. Lisaks kingib
ettevõtja ka sada miljon dollarit hoone laiendamiseks! Galerii juhtkond
pöördus arhitekt Frank Gehry poole
parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Gehry valiti põhjusel, et tegu
on 1929. aastal Torontos sündinud
arhitektiga, kes hiljem, Ameerika
Ühendriikides elades, sai kuulsaks
üle maailma. Ülesanne iseenesest oli
üpris keeruline – olemasolev hoone
asus linna südames ja oli igast küljest
piiratud teiste ehitistega. Hoolimata
kitsendustest, oli vaja maja mahtu
suurendada 47% võrra ja seda tehes
anda hoonele uus nägu ja kõnekam
platvorm, et külastajatel, sh ka lastel,
oleks eksponeeritud kunstiga meeldejääv kogemus.
Gehry sai keerulise ülesandega suurepäraselt hakkama. Kui vanas hoones

pidi külaline kunsti juurde jõudmiseks kõndima läbi mitme erineva
vahetoa, siis uues on just vastupidi
– peauksest hoone südamesse minemiseks kulub vaid loetud arv samme. Näilise lihtsa lahenduse taga on
aga hoolikalt läbi mõeldud ruumi-,
vormi- ja materjalivalik. Gehry on
loonud vanale hoonele täiesti uue
fassaadi, mis on klaasist ja seda toetavast liimpuidust. Kuna võimsast ja
läbipaistvast skulptuurilaadsest fassaadist näeb seespool olevaid jalutajaid, võib öelda, et tegelikult töötab
fassaad nagu suur inimeste magnet,
meelitades neid sisse astuma.
Kui fassaad on teinud oma töö ja
sind sisse astuma meelitanud, siis
peab tunnistama, et visuaalne tõmme jätkub ka hoone sees. Jäädes
truuks oma mänglevale käekirjale,
on Gehry otsustanud jätkata sisseastuja meelitamist, kasutades selleks
puiduga viimistletud serpentiinikujulist kaldteed, mis ühendab peasissepääsu hoone sisemusega. Edasi lii-

kudes saab iga tähelepanelik inimene
aru, et Gehry eelistab uue ja vana
sidumiseks just puitu. Ja kui mõelda,
et kunsti vaatamine on üldse selline
abstraktne tegevus, mille inimene
valib oma meelte ergutamiseks, siis ei
pea selle galerii külastaja edasi astudes
pettuma, sest teda ootab suurepärane
kunstiteoste ja arhitektuursete üllatuste kooslus.
Jõudes hoone keskmesse, näeb külastaja, kuidas puidust viimistletud trepiga on Gehry arhitekti ja kunstnikuna jätnud oma allkirja selle hoonele.
Gehry teeb kõik, mida üks arhitekt
suudab, et inimest häälestada hea
kunsti vaatamiselamuseks, ja nagu
igale meistrile kohane, jätnud külastajale veel paar sürpriisi varuks.
Tekst ja fotod: Erik Konze

Ehe puit on väärtuslik ja kestev.
Puitu on kasutatud läbi aegade, et luua
üheaegselt praktilist, õdusat ja väärikat
elukeskkonda.
Tänapäevane arhitektuur ammutab
inspiratsiooni puidust kui isikupärasest
looduslikust ehitusmaterjalist.

Puit ehitamiseks ja viimistlemiseks:

Värvitud
Naturaalsed
välisvoodrilauad voodrilauad

Hööveldatud
põrandalauad

Soonitud
terrassilauad

PUIDUTERMINAL
TALLINN
Harku

www.raitwood.ee

TARTU
Reola

Nelikant
höövelpuit

FOTO: Erik Konze

Arhitektuuribüroo P. Karle/R. Buxbaum

FOTO: Thomas Eicken

Ajakirja väljaandmist toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Märt Riistop
Puuinfo tegevjuht
FOTO: Erik Konze

Kõige lihtsam on öelda, et Puuinfo on
infoportaal aadressiga www.puuinfo.
ee, kus üleval puidust ehitamist õpetavat ja illustreerivat infot. Laiemalt
võttes on Puuinfo kõik see, mida tehakse, et Eesti ehitistes rohkem puitu
kasutataks. Puidu kasutamisest on
kasu kogu ühiskonnale, sestap on
paljudele ettevõtmistele õnnestunud
tuge leida lisaks Puuinfo liimesettevõtetele ka Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt, koostöö on alanud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.
Puit on ainus taastuv ehitusmaterjal
ja puidu kasutamine aitab vähendada meie majanduse energiamahukust. On lihtne välja arvutada, mitu
tonni Eestimaist põlevkivi või mitu
tuhat kuupmeetrit Vene gaasi jääb
põletamata, kui ehitada maja betooni või plokkide asemel puidust.
Fossiilseid kütuseid säästab muidugi
ka puidu kasutamine kütusena, aga
energiasääst, mida saadakse näiteks
terase asendamisel puiduga, on kordades suurem kui sama puidukoguse
põletamisel saadav soojusenergia.
Puuinfo korraldab puitarhitektuuri
konverentse ja võistlusi, seminare ja
õpikodasid, annab välja ajakirju ja
voldikuid ning levitab teavet, kuidas puitu õigesti kasutada. Oluline
on seejuures just õige kasutamine,

sest oskamatust kasutamisest tingitud kahjustused süvendavad puidu
levikut piiravaid eelarvamusi veelgi.
Uskumus, et puit mädaneb ja põleb,
ongi peamine põhjus, miks puitu
endiselt mitteküllaldaselt kasutatakse. Tallinna hiljutises suurtulekahjus Mustika keskuses põhjustas
tuletõrjujatele suuri probleeme üsna
tulekahju algfaasis sisse langenud
terasest katusekonstruktsioon. Liimpuidu kasutamisel säärast muret poleks olnud, liimpuit hakkab pinnalt
tasapisi söestuma ja katus oleks veel
tunde paigal püsinud.
Puuinfoga sarnaseid organisatsioone
on paljudes Euroopa riikides ja kõik
nad on omavahel tihedas koostöös.
Puitehitiste tuleohutuse ekspertide
koostöövõrgustikus on Eesti roll seejuures märksa suurem. Näiteks uue
käsiraamatu jaoks vajalike andmete
saamiseks tehtavad tulepüsivuskatsed toimuvad kahes riigis, Austrias
ja Eestis.
Puuinfo on ka lihtsalt infotelefon või
meilipäringutele vastaja, kaheksa tegevusaasta jooksul kogunenud andmebaas võimaldab küsimustele kohe
vastata või vähemalt öelda, kes võiks
vastust teada. Julget uudistamist!

Stora Enso on toonud turule uue
loodusest inspireeritud interjööripaneeli Effex. Toode on valmistatud ehtsast männipuidust, kus
puidu loomulikku tugevust, vastupidavust ja ajatut välimust on
rõhutatud selge oksakohtadeta
tekstuuriga.
Antud tootel on silmapaistev funktsionaalsus. Moodulmõõdus (10x
20x2000 mm) toote paigaldamine on kerge ja kiire, vähendades
lõikamisevajadust ja jääkide

Juba aegade algusest on inimesed
nautinud puidu ilu. Täna on trendiloojaks termopuit. Pakkumaks
uusi ja terviklikke lahendusi nii
interjööris kui ka eksterjööris on
termopuidust toodete väljatöötamisele keskendunud kodumaine
puidutöötleja Tretimber turule
toonud kaubamärgi Thermory.
Termopuidu võtmesõnadeks on

tekkimist. Pakutakse viies erinevas
toonis paneele, mida saab kasutada sisekujunduses nii laes kui ka seintel.
Keele- ja soonemehhanism tagab paigaldamise kerguse ja korraliku sobivuse. See teeb võimalikuks peaaegu
ilma ühenduskohtadeta lõpptulemuse. Paneelide füüsilise tugevuse
ja stabiilsuse tõttu on nihkumist ja
paindumist suuresti vähendatud.
Effex pakub suurepärast hinna ja
kvaliteedi suhet, andes taskukohase

vastupidavus, ilu, mõõtmete stabiilsus, keskkonnasõbralikkus ning kvaliteet. Termopuit ei hallita ega mädane
ning temas on säilinud iidse puidu
soojus, olemus ja hing.
Termotöötlus on arvuti teel juhitav
puidu kuumutamise protsess, mille
käigus viiakse niiskus, bakterid ning
happed puidust välja. Tulemuseks on
toitainetevaene puit, mis on halb

viisi tuua oma elukeskkonda stiili ja
luksust. Kui vaatate üle toote lõpliku
hinna alates kauplusest kodu seinale
või lakke jõudmiseni, on hind konkurentsivõimeline. Vähenenud tootejääkidest ja tööajast tingitud kokkuhoid on märkimisväärne. Tugeva ning
stabiilse toote pikem eluiga muudab
Effex´i väärtuslikuks pikaajaliseks investeeringuks.
Rohkem infot leiate aadressilt
www.puumerkki.ee

kasvulava seenhaigustele, mädanikele ja hallitusele.
Kuumtöötlus lisab puidule vastupidavust ning muudab selle väliskeskkonna
mõjude suhtes immuunseks. N.ö ökotootena on termopuit hea alternatiiv
kemikaalidega immutatud puidule.
Ettevõte pakub termotöödeldud terrasse, põrandaid ja voodrilauasid.

Tippkvaliteediga liimpuitkonstruktsioonide
projekteerimine ja tootmine
Resand AS
Tuglase 6, Põlva 63308
Tel +372 799 4071
Faks: +372 799 4193
resand@resand.ee

www.resand.ee

OÜ Peetri Puit
Lao 5, 63308 Põlva
Tel/fax +372 799 1200
peeter@peetripuit.ee

www.peetripuit.ee

Arhitektuuriprojektid
Konstruktsioonide projekteerimine
Ehitusekspertiis
Ehitusjärelevalve
Hoonete tehnosüsteemide projekteerimine
Liimpuitkonstruktsoonid
talad, postid , raamid
DUO-TRIO liimpuit
Painutatud elemendid
Sõrmjätkatud konstruktsoonpuit
Vahelae-, katuse- ja seinapaneelid
Tootmine, komplekteerimine, paigaldus

