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Võiks lausa raami panna, aga kas
poleks veel parem selles elada?
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teated
Langebrauni portselani
näitus ootab uudistajaid
Maailma suurimat Langebrauni
portselani erakollektsiooni tutvus-
tav näitus “Kogu jalugu. Langebrau-
ni portselan Priidu Nõmme erako-
gus” jõuab 12. jaanuaril lõpusirgele.

Näitus on üles ehitatud temaatili-
ses võtmes, eraldi on eksponeeritud
suured tervikserviisid ja lastele
mõeldud mininõud.Lisaks esemetele
saab vaataja tutvuda ka nende kol-
lektsioneerimisega seotudpõnevate
lugudega. Erakogu lookõrval annab

näitus ülevaate Nikolai Langebrauni
portselanitööstuse ajaloost ja mit-
mekesisest toodangust.

Enne veel, kui väärikas näitus end
kokku pakib, on võimalik eelregist-
reerida kuraator Anne Ruussaarega
toimuvale ekskursioonile. 7. jaanua-
ril kell 18.00 toimub kuraatorituur
eesti keeles. Venekeelsetele huvilis-
tele toimub ekskursioon 5. jaanuaril
kell 14.00.

Lisainfo: www.linnamuuseum.ee
Langebrauni portselan.

Algas Stroomi rannahoone arhitektuurikonkurss
Tallinna Linnaplaneerimise Amet algatas
avaliku kaheetapilise arhitektuurikon-
kursi uue Stroomi rannahoone eskiis-
lahenduse leidmiseks. Praegune, 1996.
aastal rajatud rannahoone lammutatakse,
sest see ei vasta enam rannakasutajate
vajadustele ning ei kasuta ära mereäärse

asukoha suurt potentsiaali.
Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi

sõnul kavandatakse rannahoone n-ö
kuursaalina.

"Hoone kesksed funktsioonid on koh-
vik jarestoran, mille paindlik ruumiprog-
ramm võimaldab korraldada ka üritusi ja
rentida ruumi erinevateks tegevusteks.
Rannahoone arhitektuur peab avama
vaateid merele ja rannapargile ning ole-
ma arhitektuurilt silmapaistev," selgitas
Novikov.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Peeter
Järvelaiu sõnul näitavad talisuplejad ja

tervisesportlased, et olenemata kliimast,
saab ranna ja rannapargi kasutus olla
aastaringne.

"Uue rannahoone üks eesmärke ongi
sügistalvist ranna- ja pargikasutust toe-
tada ning ruumilisi võimalusi kaasajasta-
da," märkis Järvelaid. "Praegune Stroomi
rannahoone on ajale selgelt jalgu jäänudja

mul on hea meel, et Põhja-Tallinna elanike
kauaaegne soov on saamas teoks."

Rannapark säilitatakseautovaba alana.
Mõtestamist ootabrannahoonet vahetult
ümbritsev avalik ruum, kus muu hulgas
toimuvad ka linnaosa rahvarohkeimad
üritused.

Lisainfo: www.tallinn.ee

Stroomi rand.

Saada fotosid uutest linnasüdametest!
Järgmisel aastal Eestit Veneetsia 17. arhi-
tektuuribiennaalil esindava eksposit-
siooni „Väärikas kahanemine“ autorid
kutsuvad kõiki eestimaalasi üles saatma
fotosid viimastel aastatel „Eesti Vabariik
100“ arhitektuuriprogrammi „Hea avalik
ruum“ käigus valminud linnaväljakutest ja

-keskustest Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas,
Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres.

“Kutsume üles pildistama nimetatud
linnade uuendatud keskusi ning inimeste
ja elu toimimist nendes. Tähtis on, et foto
kannaks emotsiooni, sellel oleks näha
inimesi nautimas ja kasutamas uut linna-

ruumi,“ ütles ekspositsiooni üks autoritest
arhitekt Kalle Vellevoog.

Eelistatud on horisontaalsed fotod ning
pilte saab 31. märtsini üles laadida veebi-
lehele avalikruum.ee/veneetsia2020, kust
leiab ka täpsema tingimuste kirjelduse.

Lisainfo: avalikruum.ee

4 SISUSTAJA



FüftllU IITM-
msmiii maitsi! \
Innovatiivne nanotehnoloogial põhinev / 1 \

kapselfilter asub mitte enam
all kapis vaid segisti küljes ja seetõttu
on selle vahetamine imelihtne.
-eemaldab 99,9999% baktereid
-eemaldab 99% viiruseid
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tegija

"Tibu" oli Maria esimese kursuse eriala
praktikatöö Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.
Praeguseks on see rännanud väljapoole
Eestit ning jõudnud Aasiassegi.

Taburetiks mõeldud ese
leidis nobedalt kasutust
hoopis lauana.
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Isiklike vajaduste pealt
sündinud looming

Mööblidisainer Maria Rästa sõnul
tulevad kõige paremad ideed
pähe siis, kui sisustada on vaja
omaenese kodu. Kui kauplustes
olevad asjad silma särama ei
pane, tuleb lihtsalt maha istuda,
mööblitükk või sisustuselement
valmis mõelda ning ära teha.
Tekst Riina Jussila Fotod Erakogu



lgselt Tartu Ülikoolis keha-
kultuuri õppinud ning seejärel
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
mööblidisaineri diplomi tas-

kusse pistnud Maria ütleb, et just süve-
nev huvi sisustusega seonduva vastu õhu-
tas teda omalajal ka õpingutele.

A
Sa lõpetasid 2011. aastal Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis mööblidisaini
eriala.

Just. Läksin sinna õppima, sest sealne
kava meeldis mulle – mööbliga seoses

õpetatakse seal mööbli restaureerimist
ja mööbli disaini. Esimesel aastal oli rõhk
disainil ja teisel aastal restaureerimisel.
Kolmandal tuli teha valik. Neljandal kur-
susel tundsin, et tahaksin midagi juurde,
veel rohkem teada.

Sain Erasmuse programmi kaudu
Soome vahetusüliõpilaseks. Läksin Soome
Kuopio Disainiakadeemiasse end toote-ja
interjööridisaini vallas täiendama. Seal
olles tekkis mul julgus ja arusaam, et ajan
õiget asja. Soome on tõeline disainiriik
ja minu silmad avanesid seal. Pole kaht-
lustki, et seal avanevad ka tulevikus väga
paljude silmad.

Seal olles nägin oma tugevust, mida
ehk ei teadnudkiendas olevat. Eestis olles
tundus, et mõni maalib väga loominguli-
selt ja mina seda nii hästi ehk ei oska, kuid
Kuopios õppides oli suurrõhk just disainil,
disainjoonistel.

Mille sa oma lõputööks valmistasid?
Lõputööks oli minu esimene telli-

mustöö. Klient soovis Eesti rahvuslike
ornamentidega kaunistatud valgustite

"Enda lapsed on kõige paremad
kriitikud," ütleb disainer Maria Rästa.

Arendavad mängud
ja lastetubadesse mõeldud
sisustuselemendid said
valmis siis, kui Maria emaks
sai.

tegija
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LINTMAN - Kordumatud vannitoad!
Lauliku 2B, Tallinn | www.lintman.ee | salong@lintman.ee | +372 67 76478

■ ‘
'

-

* W* -* '
- ‘AJ

■ MS J «•>

'v 41f *

* 1 <_> '•. x A4 '

’ JT ‘ 7 ** | II
,

’

« \ •;
■ > W' J MlA lii

a dmälRh b ■ : v

w “ XWb 4
“

Il f
«>- / / a

'.>j»'w*v £•’*’*; "■ 7 j

—"

** r > jOMk

d)v

Tir„JT



komplekti, mida toota ja turustada. Sel-
leks, et etno ornamentika kasutamine
ei oleks juhuslik, uurisin motiivide süm-
boolset tähendust. Sellest on minu lõpu-
töö kirjalik osa „Eesti talutoolidekirjad,
ornament ja tähendus”. Praktilise osana

kujundasin kasevineerist väikese valgus-
titeperekonna, mis jõudis ka tootmisesse
ja sai 2012. aastal disainiauhinna Bruno
nominendiks parima tootedisaini kate-
goorias.

Su tuntuimaks tooteks on taburet
nimega Tibu. Kuidas see sündis?

Tibu on esimese õppeaasta praktikatöö.
Öeldi, et olge loomises julged, toode võiks
olla teistmoodi japisut n-ö kiiksuga. Panin
siis oma algsed minimalistlikud visandid
eemale ja hakkasin vabamat vormi mõt-
lema.Ühel hetkel joonistasin lauaplaadile
noka jakäpad ning vaatasin – see on nüüd
küll üks kiiksuga asi. Nii see sündiski.

Esimest korda oli Tibu väljas Tartus
Hansapäevadel ja seal tuli ka esimene
tellimus, kliendiks oli Tartu ülikooli vahe-
tusõppejõud Sloveeniast. Esialgu oli Tibu
loodudkui taburet, kuid praktiliselt kohe
kujunes sellest sisustuselement, mis leidis
kasutust öölauakese või abilauana.

Tibu on su tänase hetke tuntuimtoode?
Võib nii öelda küll. Olen seda aastaid

arendanud ja parendanud, püüdnud
hinnaklassi võimalikult mõistlikul tase-
mel hoida. Tahan, et inimene, kellele
asi meeldib, selle päriselt ka osta saaks.
Mul on tooteid luues soov, et see jõuaks
võimalikult paljude inimesteni, mitte ei
jääks kaugeks jakalliks unelmaks. Tibu on

Kuumaalused või seinakaunistused -kasutust võivadneedleidamõlematpidi.

Värvikihiline vineer on Rästa üheks
lemmikmaterjaliks. Ka seinakell
"Täring" on valmistatud just sellest.

tegija
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Ra Sun valmistab aastast 2010 pehmet mööblit käsitööna. Lähtume mööbli
valmistamisel kolmest kriteeriumist: disain, funktsionaalsus ja vastupidavus. H HH
Seetõttu on Ra Sun mööbel alati kvaliteetne, kaunis ja mugav.



Kooli lõputööna
valmistas Rästa
etno-stiilis lambid.

Kasevineerist aluse
kuju on inspireeritud
disaineri loodud
lillelisest ornamendist.
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AS Veepisara töötajate keskmine tööstaaž
on ettevõttes 14 aastat. ..Julgen öelda, et
me teame, mida teeme, ja suudame lahen-
dada ka kõige keerukamad väljakutsed."

Täname teid kõiki usalduse eest j I A
Jookse i t

Uute ja peatsete taaskohtumisteni!
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leidnud ostjad 40 riigis. Kõige kaugemad
sihtkohad on olnud Kanada, Austraalia,
Ameerika. Hiljuti lisandus Hong Kong ja
Jaapan.

Mida sa täna teed ja lood?
Praegu olen teise pojaga lapsepuhkusel,

kuid tegelen oma väikefirma igapäevaste
kohustustega. Novembris käisin Tug-
lase Seltsi kutsel Helsingis Mardilaadal.
Osalen ka Kultuurikatlas toimuval Eesti
suurimal Disainiturul. Lisaks üritan
laeiendada oma koduaksessuaaride vali-
kut jasamuti luuaka mõned väikemööbli-
esemed. Ka oma lastetuba vajab uuendusi,
mul on mõte kujundada kahe lapse nurga-
voodi ja vahva riiulitesüsteem.

Kuidas on oma tooteid kõige parem
turundada?

Ise tuleb end näidata, pakkuda, helis-
tada. Täna on palju Eesti disainimüüvaid

poode, mis pakuvad võimalust end tut-
vustada. Eesti Disainerite Liit korraldab
näitusi ja osaleb messidel. Siinkohal
sooviksingi neile tänusõna öelda, sest
sellega jõudis minu looning ka piiri taha
ja tõi väga palju positiivset tagasisidet,
mis annab mullekui disainerile julguse ja
kindluse oma tööd jätkata.

Selle aasta alguses korraldas Eesti
Disainerite Liit konkursi „Laste asi”,
kus osalesin kahe tööga – eestikeelse
õppepusle „Geomeetrilised kujundid” ja
tasakaalumänguga „Pesapuu”. Viimane sai
konkursil teise koha ja Solarise keskuse
eriauhinna, pusle aga valiti rahvahääle-
tusel rahvalemmikuks.

Kelle käekiri ja looming sulle meeldib?
Olen aastaid armastanud Hollandi

disaineri Marcel Wandersi ja inglase Ross
Lovegrove’i tööd. Lovegrove'i vormid on
nii erilised, nii vabad ja voolavad.

Sisusta oma kodu SisustusParadiisis!

Stroma madratsid -20%
Eripakkumine vedruvoodile Apollo 80x200 soodushind 99.-

Hinna sees jalad,kaup kohe laos!
Palju soodsaid pakkumisi kuni -40%

tegija
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Jalg Jaapani ukse vahele
Veerandsada kodumaist
disaini- ja mööblifirmat osales
novembri lõpus Tokyos toimunud
sisustusmessil ning Eesti disaini
ja elustiili tutvustaval üritusel
Yokohamas ning Osakas.
Tekst Riina Jussila Fotod Eesti Disaini Maja Jaapanlastele

meeldis Eesti tootjate
käekiri väga.
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„Esialgne kartus, et Eesti toodetel Jaa-
pani täiuslikule turule asja pole, sai
kummutatud. Esimesed sammud on
tehtud ja tulemused sõltuvad meist

endist. Endiselt peab panustama suhete arendami-
sele ning leidma võimalusi oma toodete hindade
sobitamiseks konkurentsitihedale Jaapani turule,“
rääkis Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gur-
janova, kel pikaajaline rahvusvaheliste projektide
kogemus olemas.

Eksponentide hulgas oli kolm suurt mööbliette-
võtet ning ülekahekümne disaineri oma väikefirma-
dega, nende hulgas Eesti Disaini Maja, kes esindas
Jaapanis mitmeid disainibrände. Eesti elustiili
tutvustava ürituse mõte tuliEesti Disainerite Liidul.
“Eesti disainereid oleme tutvustanud 16 riigis. Eks-
port on meie disaini väikefirmadele eluliselt oluline.
Jaapani suunas olime juba vaadanud aastaid," ütles
Gurjanova.

Eesmärgiks majanduslikud ja kultuurilised
koostöövormid
Külastuse peamine eesmärk oli mõistagi tutvustada
Eestit ja Eesti disaineriteloomingut, aga ka arendada
erinevaidkoostöövorme, alates kaubanduskokkulepe-
test jalõpetades kultuuriturismiga. „Et Jaapaniskas-
vab huvi Põhja-Euroopa vastu ja nõudluspõhjamaiste
disainitoodete järele,annab lootust, et ka Eestit aina
rohkem külastatakse ning meie kvaliteettooted jaa-
panlastele osturõõmu pakuvad,“ rääkis Gurjanova.

Eesti disaini tutvustavad üritused algasid juba
Osakas. Euroopa jaBaltimaade festivali raames esitati
jaapanikeelsete subtiitritega Reet Ausi dokumentaal-
filmi "Moest väljas” ning Hankyu kaubamajas müüdi
Eesti moeaksessuaare. Yokohama üritusel esines
Mari Kalkun ning lisaks disaini ja toidu hüpikpoele
toimusid seal ka lastele mõeldud töötoad.

„Tõdesime, et jaapanlastele on meie disain väga
südamelähedane ja messil osalenud ettevõtjad said
üle ootuste suure hulga ärikontakte nii Jaapani kui
teiste Aasia riikide edasimüüjatelt,“ ütles disainiliidu
esinaine. Selgus ka, etBalteco pisikesse vanni mahub
kenasti kaks jaapanlast ja Toku sussid kõnetavad
Jaapani turgu nii nime kui esemena. Pea kogu kollekt-
sioon Aegaon käekellasid ehib nüüd Jaapani härrade
randmeid ja Eesti disainerite ehted on kohe-kohe
müügil Tokyo muuseumipoodides. „Saadud kogemuse
jatagasiside põhjal oleme veendunud, et lisaks IT-le ja
e-residentsusele on Eesti visiitkaardikska meie disain
jaelustiil,“ jääb Gurjanovakauge käiguga igati rahule.

Tokyo Big Sight messikeskuses
võeti eestlased hästi vastu.

Dekoratiivsed liistud, seinapaneelid,
põrandaliistud ja laekarniisid
Belgia tootjalt Orac Decor.

Lai valik tapeete
Decorest Disain sisustussalong

Liivalaia 21, Tallinn
+372 504 7587

www.decorest.ee

Decorest Disain salong
Liivalaia 21,Tallinn

Karl Bilder OÜ
Turu 53, Tartu

V.P.Design OÜ
Kohtla-Järve

www.vp-design.ee

Renaissance OÜ,
projektimüük, Ringtee 26, Tartu

www.valpaint.ee
nr 104 • detsember 2019



Jaapanlaste pisikestesse kodudesse sobiv mööbel
Mauri Abner Radis OÜ

Lisaks jaapanipärasele viisakusele olid
mitmed messikülastajad siiralt vaimus-
tatud Eesti disaini tasemest. Oma osa oli
sellel ka Eesti ühtsel väljapanekul, mis
mõjus väga hästi.

Põhjamaine minimalistlik vormikeel
ja naturaalsed materjalid tundusid neile
vägagi huvi pakkuvat. Radise mööbli-
valikust tunti enim huvi PIX-seeria
kummutite ja SIKSAK-riiulite vastu, mis
peaksid olema piisava suurusega tooted
Jaapani mitte väga suurtesse kodudesse.
Lõime paar väga kasulikku kontakti Jaa-
pani edasimüüjatega ning saime suure

showroom'i Shanghaisse. Loodame, et
mõned lepped jõuavad lähiajal ka reaalse
koostööni.

Radise puidust riiulid on samuti väga populaarsed. "Esialgu hoiatati, et Jaapani kodud on liialt väikesed ja need ei ole sobivad,
kuid tegelikkuses see nii ei ole. Tunneme, et potentsiaali on," rääkis ettevõtte esindaja.

Eesti Disaini Maja väljapanekul sai näha
Woolishi pleede , Raili Keiv tasse ja Stuudio
Nüüd (Mariana Laan) vaagnaid.

Tokyos olid kohal ka Softrendi tooted.

mess
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WWW.RUG.EE

JÕULUMÜÜK!
TALLINN TARTU RAKVERE HAAPSALU
Pirni 12Tel 58188978 Võru 55F Tel 58188365 Näituse 4a Tel 58188851 Tööstuse 15Tel 58501333

599 €
Nurgadiivanvoodi DAKOTA
Värvus: Hall sametkangas
Mõõdud: 223 x 153x 90 cm. Pesukastiga
Hind enne: 1079€

39 €

Vitriin CAMPTON
Hind enne: 569 € 319 €

Diivan-recliner DALLAS 2ne
Värvus: Pruun, must, hall, valge, beež
Hind enne: 1259 €

Kummut CAMPTON
Hind enne: 519 € 289 €

169€TV-alus CAMPTON
Hind enne: 299 €

Järikast 4222
Mõõdud: 41 x 41 x 43 cm
Hind enne: 69€

Tammetool URBANO
Hind enne: 119€ 79 €Tammelaud GENEVA Finger top

319 €
110-160 x 100 x75 cm110-140 x 100 x 75 cm
369 €

699 €

Diivanilaud CAMPTON
Hind enne: 249 €

CamptonSEERIA
79 €

Laud (pikendatav) CAMPTON
Hind enne: 519 € 289 €

Kiiktool 8026Y
Värvus: SInine, hall,
süsihall, roosa
Hind enne: 139€

469 €Recliner DALLAS
Värvus:Pruun, must, hall, valge, beež
Hind enne: 839€

WWW.RUG.EE

139€

799 €Diivan-recliner DALLAS 3ne
Värvus: Pruun, must, hall, valge, beež
Hind enne: 1439€



Jaapani ja Eesti
maitse-eelistused
kattuvad paljuski
Kristjan Rabi Aegaon müügi- ja turundusjuht

Eestlasi jajaapanlasi ühendab lihtsus, minimalism ja
kõrged kvaliteedinõuded. Samas tundus olevat Eesti
disainis jaapanlaste jaokska midagi eksootilist. Koha-
peal saime kõik kinnitust, et Jaapani ja Eesti mait-
seeelistused disaini mõttes kattuvad üsna paljuski.

Huvi oli suurem üsna mitme Eesti toote vastu, ka
AEGAON võis tähelepanuga väga rahule jääda. Kui
pidada silmas seda, et tulime tagasi kõigest ühe käe-
kellaga, läks ju väga hästi.

Usun, et eestlaste väljapanek eristus nutikusega.
Suutsime kamba peale päris kenasti jaapanlasi ülla-
tada - kes disaini, kes materjalivalikuga jne.

AEGAON toodete puhul näis enim köitvat meie
käekellade harjumuspärasest totaalselterinev disain
jaloomulikult mõne silmatorkavama mudeli suurus.

Neile meeldis, et meie käekellad olid ühtaegu väga
silmapaistvad, ent samas piisavalt viisakadka amet-
likumariietusega sobitamiseks. Viimane on väga olu-
line, kuna meie hinnangul kandis 90 protsenti Tokyo
meestest ülikonda ja Jaapanis on kõik tööriietuse
etiketti puutuv üsna konkreetselt paigas, vähemalt
selle koha pealt, mis on okei ja mis mitte.

Puutusime kokku kolme ettevõttega, kellest ühega
lõime õigupoolest jubaTokyos käed. Et selle ettevõtte
soov oli saada teatudajaks eksklusiivsed esindusõigu-
sed, siis olemepraegu n-ö äraootaval seisukohal, kuni
selguvad ülejäänud kahe suurema ettevõtte soovid
edasisekoostöö kohta.

Kindel on see, et meie käekellad uuel aastal tee
Jaapani turule leiavad ja meie jaoks tasus külaskäik
tõusva päikese maale kahtlemata ära.

Leidsime edasimüüja
Reet Aus d isainer

Messi üldmulje oli hea. Teiste eest on mul muidugi
keeruline vastata, kuid meil läks üleootuste hästi.
Saime kogu Jaapanit katva edasimüüja, mõned poed
jaalustasime läbirääkimisikahe suurema ettevõttega.
Meie esimese külastuse kohta on see kõvasti rohkem,
kui oleksime osanud eeldada.

TOKU vildist sussid osutusid tõeliseks hitiks. Kuna
jaapanlaste kodud on talveperioodil üsna jahedad, oli huvi
tootevastu eriliselt suur. Mitmed olulised edasimüüjad
olid huvitatud nende maaletoomise ja edasimüümise
õigustest.

Suurtootja Balteco toodang pandi proovile ning tehti kindlaks, et pisikesse vanni
mahub kenasti kaks jaapanlast.

Eesti ehted olid messil minev kaup. Pildil Lisa Kröeber ehted. Angela Orgusaare
ehtekollektsiooni sari „Killud“, mis valmistatud purunenud autoklaasikildudest,
broneeris aga terviklikult POLA Museum ofArt kauplus.

mess
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Jaapanis käisid: JALG, Talken Design, Piret Loog, Softrend, LUM by Igor Volkov, Lisa Kröber, WOH, RADIS, Reet Aus, Tarmo Luisk, Johanna Tammsalu,
uBent, Balteco, John Blunt / UneRuno, Jewellery For People, Kadi Veesaar, TOKU, Groveneer, Growert, Killud by Angela Orgusaar, DeMoog Design House,
Kadri Kruus Design, Aegaon, Eesti Disaini Maja / Estonian Design House.

Tamma Design keraamilised lambid köitsid Taanist
pärit Tokyo suure lambipoe juhti, kellega kontakte
vahetati ning kes näidiste tellimuse sisse andis.

Disainer Kadri Kruusi nahkkottide vastu oli huvi suur.
Jaapanlased tundsid huvi tootmistehnika vastu ning leidsid,
et disain on huvitav ja stiilne.

tempur - BORN
KOSMILINE ■

MADRATS,
KOSMILINE ' Mf: 2

padi,
KOSMILINE P

£ flL
PETERBURI TEE 2, T1 MALL OF TALLINN WWW.TEMPURSHOP.EE ■

II KORRUS 53614569

mess



linnasüda

Uue kuue saanud linnaväljakud
Eesti Arhitektide Liidu ja
EV100 korraldustoimkonna
poolt hoo sisse saanud
missiooniprojekt „Hea
avalik ruum“ käigus
said lõppeval aastal uue
ilme neli linnaväljakut
ja peatänavat– Võru,
Kuressaare, Rakvere ja Elva.
Tekst Riina Jussila Fotod Eesti Arhitektide Liit

Tõrva keskväljak.
Foto: Kristjan Lust
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PROJEKTI EESTVEDAJA ARHITEKT Kalle
Vellevoog loodab, et järgmisel aastal saavad
valmis ka viimased uuendust ootavad plat-
sid. „Kuressaare ja Võru väljakute pidulikud
avamised on toimunud. Valmis on ka Elva,
kuid selle pidulik avamine jääb kevadesse,
mil haljastus roheliseks läheb. Lõpusirgel on

Rakvere Pikk tänav, mille avamine toimub
samuti kevadel,“ räägib Vellevoog.

2020. aastal peaksid uue kuue ja ehitus-
töödega lõpusirgele saamaKärdla keskväljak,
Viljandi peaväljak, Jõhviharidus- ja spordi-
linnakuavalik ruum. Värskeks saabka Narva
raekoja taga asuv Stockholmi väljak, millest
plaanitakse kujundadada kesklinna olulisim
jalakäigu- ja tegevusteala.

Käivitatud on ka üks jätkuprogramm, mille
raames lõppes hiljuti Tapa kesklinna arhite-
kuurivõistlus ning punkti on saamas Võsu ja
Lihula kesktänava oma. Äsja sai alguse Paide
keskväljaku arhitektuurivõistlus.

Korras väljakud turgutavad linnaelu
„Hea avalik ruum“ projekti käigus peaksid

planeeritud viieteistkümnest plaani võetud
väljakust korda saama kaksteist. Teised jää-
vad järgmisesseEuroopa Liidu rahastusvooru,
nt ootavadkorrastamist Põltsamaa, Kuremäe.

Väljakud, mis juba valminud, on kohali-
kule elule ja inimestele üksnes tiivustavalt
mõjunud.

„Meil olihiljuti Valgas Kagu- jaLõuna-Eesti
kokkusaamine, kus kõik sealse piirkonna
programmiga liitunud linna olid linnapeadega
esindatud. Arutasime tagasiside põhjal, kas
jakuidas on väljak äri ja olu edendanud. Võru
kohalt oli kommentaare, et uusi ettevõtmisi
on keskväljaku juurde tuntavalt juurde tek-
kinud. Samuti Elva puhul on keskväljaku
ümber uusi hooneid kerkimas. Kui linn teeb
omalt poolt avaliku ruumi korda, elavdab see

kinnisvara arendust ümbruskonnas üldiselt,“
räägib arhitekt ja ütleb, et näiteks Rakvere
Pika tänava ääres on palju ajaloolisi uhkeid
hooneid, mis on tänaseni olnud suhteliselt

Saaremaal Kuressaares asuva
keskväljaku "nael" on kahtlemata
purskkaev, mis pakub eriliselt rõõmu
just lastele.
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tagasihoidlikus kasutuses. Kui peatänav
korda saab, võib uskuda, et olukord muutub
ning kinnisvarahinnadki tõusevad.

Projektiga Veneetsia
arhitektuuribiennaalile
Eeloleval kevadel minnakse „Hea avalik
ruum“ projektiga Veneetsia arhitektuuribien-
naalile, kus Eesti ekspositsioon „Väärikas
kahanemine“keskendub kahanevate linnade
elukeskkonnakvaliteedi parandamisele. „Üks
viis, kuidas ääremaastumisega võidelda, on

parandada elukvaliteeti, tugevdada kohatun-
netust ning identiteeti. Eesti ekspositsiooni
sõnum on, et kvaliteetsel linnaruumil on

väga oluline roll ning linnad ja arhitektid
saavad selle heaks väga palju ära teha,“ ütleb
Vellevoog. „Teame ju kõik, et Tallinn ja Tartu
tõmbavadrahvast ääremaadelt endasse, kuid
äkki suudame väikelinnade tühjaksvalgumist
selle projektiga pisutki pidurdada? Sarnased
probleemid on olemas ka Hispaanias ja Itaa-
lias, kus väikesed linnad ja külad elanikest
tühjaks jooksnud.“

“Hea avalik ruum” programmijuht Kalle
Vellevoog usub, et piirkondlikel keskustel,
nende mainel ning elukeskkonnal on oluline
roll ääremaastumise pidurdamisel ning pea-
linnastumise aeglustamises.

Elva linnaväljakul on trenažöörid,
lauatenniselaud, puhkamiseks võrkkiiged
ja soojad kivid. Kui haljastus tärkamas,
toimub pidulik avamine.
Fotod: Inga Kalmus

Rakvere Pikk tänav saab lõplikult valmis
kevadel.

linnasüda
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Moodul induktsioon pliidiplaadid valge või musta klaasiga või tööpinna materjaliga.

Rohkesti auhinnatud
Küppersbusch KÄRG
pliidiplaat.

Kokka nagu professionaal
Küppersbusch pliidiplaadil!



Väljaku-äärsete äride rahvarohkeim
Marianne Mett
Võru Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist

„VÕRU KESKVÄLJAKU ARHITEKTUURI
kujul on tegemist uudse lahendusega, see on

tulevikku vaatav ja on vajanud harjumist.
Praegune praktika on näidanud, et linlased
ja külalised on tegelikult keskväljaku juba
omaks võtnud. Väljaku valmimisest saadik
on seal toimunud üritused olnud rahvaroh-
ked. Võib öelda, et märkimisväärselt on suu-
renenud ka Võru linnas turistide voog, kes
peatuvad keskväljakul. Keskväljaku äärde
jääva käsitöökaupluse omaniku sõnul on
tänavune aasta olnud nende 17 tegutsemis-
aasta parim jarahvarohkeim.

Siin kohtab palju uudistajaid japildistajaid,
kes on tulnud spetsiaalselt väljakut vaatama.
Tihti näeb siin noori, kes veedavad üheskoos
aega. Kasutatakse võimalust ja mängitakse
lauatennist. Väikestele lastele meeldib män-
gida aurupurskkaevuga.

Esimest korda on keskväljak ka uhkes
jõulurüüs. Suured sädelevad valgusvõrud ja
keerlevad valged „paberketid“ loovad tõeliselt
maagilise efekti. Kuuse kõrval on päkapiku-
majake, kus saab jalga puhata ja uudistada
heade soovidega advendikalendrit. Kuuse
ümbrus on praegu väga populaarne koht, kus
lastega pered võtavad aja maha ja peatuvad.

Enamik traditsioonilistest Võru linna
üritustest on kolinud uuele keskväljakule ja
mitmesuguseid üritusi on olnud väljakul juba
palju. Näiteks traditsioonilise Võru Pärimus-
tantsu festivali sündmused, linnapäevade
käigus korraldatud kontserdid, tantsueten-
dused, rammumeeste võistlus, jooksuvõistlus.
Niismauti on korraldatud Estonia parvlaeva
mälestustseremoonia. Vähemalt korra kuus
saab minna laadale, kus kaubeldakse peami-
seltkohaliku toidu jariidekraamiga. Tegemist
on ühtlasi ajaloolise taastatud turuplatsiga.

Tänu sellele, et Võrus on nüüd uus ja suur

esindusväljak, said võrulased näha pidu-
likku tseremooniat, kus uued suursaadikud
andsid president Kersti Kaljulaidile üle oma

volikirjad. Keskväljakule oli maha pandud
pikk punane vaip, üles rivistati Vahipataljoni
aukompanii ja mängis Kaitseväe orkester.

Traditsiooniliselt toimub see tseremoonia
Kadriorus.

Võrukeskväljaku puhul onpaljukõneainet
pakkunud sõiduteid ja väljakut eristavad
püramiidid. Ennekõike on need rajatud jala-
käijate kaitseks ja see oli ka linnakodanike
palve, et väljak ei jääks ilma tõketeta japiira-
mata. Oleme püramiide nähtavamaks muut-
nud ja lisanud väljakuga piirnevatele tähis-
tuspostidele tähistuskleepsud. Samuti oleme
kohandanud kasutajasõbralikuks linnamööbli
elemente.Turuletid on natuke ebasõbralikud
müüjatele, kuna puuduvad varjualused. Selles
asjus oleme suhelnud arhitektiga ja otsime
parimat lahendust, mis täidaks kauplejate
ootused ja sobituks keskväljakuga.

linnasüda
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aasta

Platsi ääristavad
püramiidid on rajatud
jalakäijate kaitseks.
Autojuhtide tarvis said
need pisut paremini
nähtavamaks muudetud.

Esimest korda on
Võru keskväljak uhkes
jõulurüüs. Silmailu
pakuvad sädelevad
valgusvõrud ja keerlevad
valged „paberketid“.

VILL | SISAL | MEREROHI | DZHUUT (JUTE) | VAIPKATTED
VALMISVAIBAD | PLAATVAIBAD | LINOLEUM

SPORTKATTED | KUMMIKATTED | PORITÕKKED

TALLINNAS: Forelli 10, tel 646 1121
TARTUS: Kauplus Alfalend Põrandakatted
Aardla 25, tel 736 6185
PÄRNUS: Riia mnt 23,
tel 443 2260, 511 0098

www.vaip.ee
alfalend@alfalend.ee

KLAASVAHESEINAD
hinnad alates
75 €/m2

LAMMI ehitusplokk

LOODUSKIVID

TÄHTonSÜNDINUD

hinnad alates
10 €/m2

WC KABIINID
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sisuturundus

Kuidas sünnib unistuste köök?
Trendid köögis: must on uus valge!
Köögi disaini ning mööblivaliku juures on palju
olulisi nüansse, millele kõrvalseisja ei pruugi
esimese hooga mõeldagi. 1992. aastast eritellimusel
köögimööblit valmistanud Arens AS toodab
keskmiselt 40 kööki päevas ning omab kogemust
juba enam kui 150 000 köögi sisustamisel. Millest
alustada köögi sisustamist ning kuidas sünnib
vajadustele vastav köök, räägib Arensi salongide
juhataja Aune Meelind.

Millega paistavad köögi valikul silma
Eesti inimesed?
Eesti tellija on nõudlik ja trenditeadlik.
Kuna väga suure osa Arensi toodangust
moodustab eksport, on meil olemas
pikaajaline võrdlusmoment. Kodumaist
tellijat iseloomustab lisaks heale maitsele
kvaliteediteadlikkus, miskindlasti ületab
keskmise soomlase, rootslase ja norralase

valikudootused. Väga lennukaid ideid
ei esine just tihti, kuid näiteid silma-
paistvamatest on meie kodulehel kõigile
nähtavad.

Kas rohkem pannakse rõhku silmailule
ja erilistele lahendustelevõi praktili-
susele?
Üldjuhul soovitakse lõpptoodet, mis ühen-

dab nii ilukui ka funktsionaalsuse. Arensi
sisekujundaja või disaineri taustaga pro-
jektijuhid leiavad toimivad lahendusedka
keerulisemates olukordades. Arusaadavalt
on iga projekt koostöö tellija ja disaineri
vahel ning oleneb väga paljudest nüans-
sidest, aga üldjuhul soovitavad disainerid
pigem aegumatuid ja neutraalsemaid
lahendusi.

Tegelikult dikteerivadlahenduse janur-
javad nii mõnegi kauni unistuse olemas-
olev ruum ning sellekommunikatsioonide
nagu veetorud, ventilatsioon ja pistikute
asukohad. Samuti võib väga erilist värvi-
kombinatsiooni või lahendust soovinud
klient protsessi lõpuks ise oma esialgsest
soovist tüdida.

Kuidas sünnib hea köök?
Väga oluline roll on projektil. Head pro-
portsioonid ja mahud, omavahel har-
moneeruvad värvid ja materjalivalikud,
loomulikult funktsionaalsus – kõik see ei
eelda sugugi kalleid valikuid, vaid piisab
heast maitsest! Kindlasti saab ka väikese

3D mudel.
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eelarvega kauni köögi ja vastupidiselt ei
taga ainuüksi piiramatu eelarve esteetilist
tulemust. Näiteks on meilväga suurprint-
dekooriga melamiinustevalik, mis on üks
soodsaim ja samas kergemini hooldatav
materjal. Melamiinkattega uksed on nii
faktuuri poolest kui ka visuaalselt väga
loomutruud, imiteerides puitu, betooni,
metalli ja teisi põnevaid pinnakatte-
materjale.

Kodukujundaja leiab palju inspiree-
rivat pildimaterjali ja ideid internetist.
Ideaalis sobitubhästiplaneeritud köök ka
korteri või maja ruumiprogrammiga. Sise-
kujundaja puudumisel annavad meie disai-
nerid meeleldi nõu ka terviklahenduse
kohta, siinkohal on suur abi igasugusest
lisainformatsioonist, näiteks fotodest.

Milliste detailide peale ei tasu kokku
hoida?
Köögi hind kujuneb loomulikult vali-
kutest. Mõistliku hinna eeldused on

taskukohase hinnaga uksed, melamiinist
korpus jakõrgsurvelaminaadist tööpind.

Mille pealt ei tasu järeleandmisi teha, on

sahtlimehhanismid ja valgustus. Samas
suurepäraselt sobiv kallima hinnaklassi
käepide võib olla niiöelda kirss tordil.
Ja kui pistiku või veetoru vale asukoht
nurjab ideaalse planeeringu, tuleks vastav
kulutus ümberpaigutamise näol siiski ette
võtta. Hiljem võib olla kahetsus suur.

Kas valged köögid on tänaseks
möödanik?
Valged ja heledates toonides köögid on

põhjamaalastele nii omased ja vaevalt
nadkuhugi kaovad. Küll on nii meil nagu
mujalgi Euroopas viimastel aastatel tõu-
sev trend tumedad ja musta tooni köögid.
Nii, et naljaga pooleks võib öelda küll, et
must on uus valge.

Kui suure osa köögi maksumusest
moodustab tehnika?
Köögitehnika moodustab keskmise köögi
puhul 35–40% kogu köögi maksumusest.
Samas pole tehnikahinnadkunagi olnud
ostjajaoks soodsamadkui viimastelaasta-
tel. Mida aeg edasi, sedarohkem ostetakse
keskmise jakõrgema hinnaklassiga tehni-
kat. Alumise hinnaklassi toodeannabküll
hinnavõidu ostu sooritamise hetkel, aga
hilisemad ebamugavused funktsioonide
vähesuse, lühema kasutusperioodi ja
madalama kasutuskindluse tõttukipuvad
osturõõmu segama.

Kui tihti võetakse ette köögi
uuendamist?
Kuna köök on kodu juures üks suuremaid
kulutusi, on funktsionaalne ja silmale ilus
köök kahtlemata investeering tulevikku.
Esteetiline ja aegumatu disainiga köök on

väärtus ka elamispinna hilisemat müügi-
perspektiivi arvestades. Siiski tundub,
et umbes kümne aastaga tekib teatud
tüdimus ja soov interjööri uuendada või
muuta. Heaperemehelikult kasutatud

Arensi köök võib näidata ajalisi väsimuse
märke disaini ja valikute puhul, aga seda
kindlasti hiljem – rohkem kui kümne
kasutamisaasta möödudes. Kuuleme
püsiklientidelt tihti, et sooviks uutkaas-
aegset lahendust, aga mida teha eelmise,
suurepäraselt säilinud köögimööbliga?

Mis eristab Arensi kööke teistest
tootjatest?
Arvan, et juba meie tootmisprotsess on

eriline. Ilmselt ei teata laiemalt, et tegu on
robotiseeritud suurtootmisega. Samas on

meieköögid jätkuvaltpaindlikud eritelli-
mused, kus on lubatudnii erimõõdudkui
ka erinevate materjalide kombinatsioonid.
Näiteks vastupidavaid uue põlvkonna
laserkante – mitte ainult uste, vaid ka
köögikorpuste juures – pakuvad üksikud
mööblitootjad. Seda ka kogu Skandinaavia
turu lõikes. Kindlasti on meie kliendil
kindlusetunne toote jätkusuutlikkuses.

Suur osa müügist on kolimas
internetti. Kuidas on lood teiega?
Kindlastipole veel käes see aeg, eteritelli-
muslikuköögi tellija jaköögi projekteerija
saaksid hakkama kordagi kohtumata ja
meile vahetades. See kurvastab kindlasti
nooremaid tellijaid, kes soovivad eposti
teel seina mõõdu või puuduliku info põhjal
hinnapakkumist saada. Köögi projekteeri-
mine on tõsine rätsepatöö ja vajab pikemat
soovidevalikute kaardistamist, sageli
erinevate lahenduste läbimängimist.
Kasutame tõeliselt loomutruu visuaaliga
3Dkujundusprogrammi Winner, kus
hind moodustub automaatselt vastavalt
konkreetse projekti detailidele. Seetõttu
ootamegi kliente salongi konsultatsioo-
nile, millekäigus on soovi korral võimalik
ennustadaka orienteerivat hinda.

Kes on teie klient?
Tihti on meie klient niiöelda korduv-
klient, varasema tellija perekonnaliige või
tuttav. Kõige paremini räägibki enda eest
varasem isiklik kogemus. Samuti on meil
pikaajalisedkontaktid ehitajate jaarenda-
jatega ning lisaks müügisalongidele toimib
ulatuslik edasimüüjate võrgustik. Arensi
tehases on tänaseks valmistatud üle
150 000 köögi, mis on päris mõtlema-
panev arv. Meie klient ei otsi kõige oda-
vamat hinda turul, pigem pikaajalise
kogemusega tagatud kindlat kvaliteeti.

Vaata lisaks www.arens.ee

„ Köögitehnika moo-
dustab keskmise köögi
puhul 35–40% kogu
köögi maksumusest.
Samas pole tehnika-
hinnad kunagi olnud
ostja jaoks soodsamad
kui viimastel aastatel.

Ülal on võimalik võrrelda 3D-kujundust
(vasakul) ja reaalset kööki juba valminuna
(paremal). Arvutistimulatsiooni puhul on
võimalik näha disaini erinevate nurkade alt
nii, et ka napima ettekujutusvõime puhul
tekib tulevasest köögist realistlik vaade.

Reaalne köök.
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aknakate
Nutikasse majja

nutikad aknakatted

Kardinate hommikul eest vedamise ja õhtul
ette tirimise aeg võib õige pea lõplikult
ümber saada. Elektrilised kardinad ja ka
targa maja lahendused on juba küll olnud
mitmeid aastaid turul, kuid jõuavad aina
rohkematesse kodudesse.
Tekst Riina Jussila Fotod tootjad
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Kui aknaid on palju ja katteid
niisamuti, on elektriline lahendus
nende liigutamiseks mugavaim.

Tekstiilist rätseplahendused
Sinu koju või kontorisse

Tel +372 611 7440
info@digesto.ee

Tatari 27, Tallinn
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NUTIKODU LAHENDUSE KAUDU saab
juhtidakõiki aknakatteid neidakende ees

ise puudutamata. Mootor, mis süsteemi
juhib, on muutunud niisama hästi kui
hääletuks ning kardinate asendi muut-
misest annab märku üksnes nende liiku-
mine.

Kel veel nutikodu lahendust pole, saab
sellele mõtlema hakataka pärast maja val-
mimist. Süsteemile saab seadmeid juurde
lisada ning vajadusel neid hiljem sealt ka
eemaldada. „Kaabeldatud targa majaga on

lisalahenduse loomised keerulisemad kui
nutimajaga. Seepärast soovitame nutilem-
belisele pigem seda,“ räägib Disain Digesto
juht Mikk Lainvoo.

Kui elekter kaob, kas siis ruloo ei liigu?
Valikusse on lisandunud ka akuga ruloo-
kardinad. Mootorisse ehitatudaku lahen-
dus on mugav ainuüksika seetõttu, et seda
peab laadima vaid paar korda aastas. See
variant sobib suurepäraselt ruumidesse,
kus aknakatteid on liiga palju.

Targa maja lihtsaim ja enimkasutata-
vaim variant on see, kus inimene saab
kardinad ette või eest ära tõmmata tele-
foni abil. Uuemad versioonid on aga suisa

Lamellkardina
ribade laiusega
annab mängida.

Klassikaline ruloo
pole kuskile kadunud.
Eestlaste armastatuim
duo ongi just see ning
külgkardin.

Kontoris teeb
elu lihtsamaks
aknakate, mis
reageerib päikese
tõusule ja
loojangule.

aknakate

30 SISUSTAJA



GRANIIDIST,
MARMORIST, KVARTSIST JA

KERAAMIKAST TÖÖTASAPINNAD

Ajatu elegants!
+372 588 35 979 mariliis@nerostein.ee / +372 530 11 653 kaie@nerostein.ee

Tammi tee 71, Vatsla 76915 / www.nerostein.ee



nii modernsed, et aknakatted on pandud
liikuma päikesetõusu ja -loojangu järgi.

Ent mis saab uhketest süsteemidest
siis, kui elekter ära kaob? „See sõltubkar-
dinast. Kui räägime tekstiilist aknakat-
test, mis käib küljele, siis need jäävad ka
elektri puudumisel liigutatavaks," sõnab
Lainvoo.

„Rulood ja voldikud, mis käivad elekt-
riga, elektri puudumise hetkel tõepoolest
ei liigu. Erandiks on muidugi sellised
aknakatted, mis töötavad aku peal. Just
see on akuga lahenduse suurim pluss,“
jätkab ta.

Lamellkardinaid ei peaks pelgama
Jättes kõrvale tehnilised lahendused ja
klassikalised tekstiil- ning roomakardi-
nad, siis on eestlaste südameid viimastel
aastatel üharohkem võitmas kahekihiline
ruloo. Tegu on horisontaalsete triipudega
rulooga, mille pooled triibud paistavad
läbi ning pooled mitte.

„See tähendab seda, et materjal käib
kaks korda akna eest läbi ehk kohakuti on
võimalik tõmmata triibudka nii, et mitte
midagi läbi ei paista,“ räägib disainer Ülle
Saatmäe. Ta nimetab heaks alternatiiviks
ka lamellkardinat, mille vastu on paljudel
veel väike võõristus.

„Lamell sobib nii koju kui kontorisse
ja see on väga hea alternatiiv ruloodele,“
sõnab Saatmäe, kelle sõnul saab lamellkar-
dinariba laius olla palju laiem ning tehtud
tõeliseltkaunist materjalist. Lamelli plus-
siks peab spetsialist eelkõige tõika, etkui

päike liigub, siis saab päikese liikumise
järgikardinanurga sättida nõnda, et kau-
nis vaade õueleküll säilib, aga päikselõõsk
ei tungi ruumi ega tekita umbsust.

Külgkardina ja ruloo duo ei kao
Eestlased armastavad akende ees kõige
rohkem kombot külgkardinatest ja
ruloost. Üheks viimase aja lemmikuks on

kujunenud screen-ruloo, mis pakub väga
head päikesekaitset nii kodudes, lasteae-

dades, koolides kui büroodes. Screen-ruloo
on valmistatudvastupidavast PVC-mater-
jalist, mis optimeerib ruumi soojust ja
murrab valguse.

„Nii büroosse kui koju aknakatteid
valides tasubalustuseks selgeks teha, mil-
lised on tingimused ja mis lahendust soo-
vitakse. Kardinalahendus tuleks lõpuni
läbi mõelda isegi siis, kui seda kohe täies
mahus rahaliselt teostadapole võimalik,“
soovitab Mikk Lainvoo.

Harjumuspäraselt on lamellkardin valge ja kasutuses büroodes. See trend on hakanud tänaseks muutuma.

Valgust murdev screen-ruloo on hea lahendus nii büroosse, lasteaeda, koju kui kooli.

aknakate
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viimistlus
Mikrotsemendi
võidukäik

Mikrotsement on materjal, mis sobib
ühtmoodi hästi nii koju kui kontorisse, poodi,
baari, seintele, põrandale ja lakke. Paarkümmend
aastat tagasi lõunaeurooplaste südamed võitnud
materjal on populaarsust kogumas ka Eestis ning
seda igati asja eest.
Tekst Riina Jussila

Kui õiged töövõtted
kätte saada,saab
mikrotsementimisega
hakkama igaüks.

Fotod Shutterstock, Mikrotsement Disain



Soomes on mikrotsement kasutusel olnud
pea kümme aastat ja osutunud väga suureks
lemmikuks. „Põhjuseid, miks mikrotsementi
eelistada, on mitmeid. Esiteks otsitakse

alternatiivi keraamilistele plaatidele, teiseks on

sisekujunduses minimalistlikud betoonilaadsed vii-
mistlused väga hinnatud ja seda saab mikrotsemen-
diga hästi luua. Olulisim asjaolu on aga see, et mik-
rotsemendiga kaetud pinnal puuduvad vuugivahed,
mistõttu on seda väga lihtne hooldada,“ räägib Mik-
rotsement Disaini esindaja Kadri Klais.

Lisaks hõlpsale hooldusele on materjal vastupi-
dav ka kriipimistele ning raskustele. Seetõttu sobib
see hästi rohke kasutusega põrandatele, kauba-
keskustesse ja hotellidesse, kuid ka seina ja köögi
tasapinnale. „Seda paigaldatakse käsitsi spetsiaalse
tööriistaga, mis teeb tulemuse tõeliseks kunstiteo-
seks, kuhu salvestunud paigaldaja käekiri. Lisaks saab
seda paigaldada peaaegu kõikidele aluspindadele -
betoonile, kipsile, keraamilistele plaatidele, metallile,
klaasile jne,“ räägib Eesti Mikrotsemendi tegevjuht
Meelis Tamm.

Paigaldamine nõuab oskust
Ehkki hilisem hooldus on mugav, siis paigaldamisel on
mikrotsemendikujul tegu üsna kapriisse materjaliga.
Selle kuivamisaeg on lühike ning seinas seda pikalt
töödelda ei saa. Kui hiljem kohtparandusi tegema
hakata, võivad need mikrotsemendipuhul näha jääda.

„Materjali tuleb enne paigaldamist tundma õppida
ja kindlasti tuleb vaadata kaugemale kui vaid hind.
On tähtis, et mikrotsemendipaigaldaja oleks läbinud
põhjaliku koolituse, mis aitab aru saada aluspinna
valmidusest ja teistest olulistest nüanssidest, näiteks
mida eri olukordades ette võtta jamidapaigaldamisel
kindlasti vältida. Vastasel juhul võib mikrotsement
seinast lahti tulla, praguneda või tulemus muul viisil
ootuspärasest erinev jääda,“ ütleb Tamm ja lisab, et
ainult maalrioskustest siin ei piisa.

Materjali kasutamisega võib pärast tutvumist ja
katsetamist hakkama saada igaüks, kel osav käsi.
Kodus pisikesel pinnal võib väikestele eksimustele
ehk järeleandmisi teha, kuid kui käsil suurem objekt,
tasub appi kutsuda keegi, kes mikrotsemendi paigal-
damisele spetsialiseerunud.

Mikrotsemendi kasutamise teeb hõlpsamaks see,
et vana aluspinda ei pea enne paigaldust eemaldama
ja see omakorda vähendab eelarvet ning hoiab aega
kokku. „Kuna mikrotsement on hästi nakkuv ja pai-
galdatav kiht on õhuke – umbes 1-3 mm, saab seda
tegelikult paigaldada pea igale poole – aurusauna,
basseini, mööblile, kohvikulettidele ja äriruumide
põrandatele. Samuti sobib see vanadelekeraamilistele
plaatidele, nii põrandale kui ka seintele. Paigaldamine

8.-13.3.2020
Frankfurt am Main KAVJ
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Mikrotsemendi tuntus alles kasvab
Kristiina Luts sisekujundaja

Senistes töödes olen mikrotsementi kasutanud peamiselt köö-
kides, kuhu see on paigaldatud tagaseina kaitsva materjalina.
See on hea variant ebastandardsema kujundusega köökides,
kus alumised ja ülemised kapid ei ulatu seinast seinani või kus
ülemisedkapid puuduvad üldse. Selliste köökide puhul tekitavad
tavalisemad tagaseina materjalid naguklaas, kõrgsurvelaminaat
või muu ühes tükis paigaldatav materjal sinna, kus need lõppe-
vad, väga ilmse randi, mis ei jää visuaalses mõttes kuigi kaunis.
Siis olen sageli otsustanud mikrotsemendi kasuks, millega saab
ühtlaseltkattakõik nähtavad seinaosad jaüldmulje jääb terviklik.

Mikrotsemendi põhiline kasutusala on aga hoopiski vanni-
toad. Selle peamine võlu peitub asjaolus, et vannitoa renoveerimi-
seks ei pea vanu plaate eemaldama, vaid mikrotsementkantakse
otse nende peale, säästes aega jakulusid.

Teine suur pluss on selle lihtne hooldus – mikrotsemendiga
kaetud pinda on kerge puhastada seebi javeega ning pole tüütuid
vuugivahesid nagu näiteks keraamilise plaadi puhul.

Oma klientide põhjal võin öelda, et väga tuntud see materjal
veel pole, kuid olles teada saanud selle eelistest ja põnevast väl-
janägemiseston päris paljud just sellekasuks otsustanud.

Tähtis on aluspinna
nõuetekohane
ettevalmistus ja jälgida
tuleks juhendeid, mis
mikrotsmendi müügiga
kaasa antakse.

Suurim valik valmis ja integreeritavaid-
automaatseid biokaminaid!

Ebios
FireElipseZ1340
€

Sepa 16, Tallinn I tel 679 9399 I www.12kaminat.ee
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on küll veidi ajamahukam, sest kõigepealt on vaja täita
plaatide vuugivahed ja pind tootekomplektis oleva
aluskrohviga siledaks saada, aga kui mõelda seda,
et ära jäävad kõik vanade plaatide lammutamise ja
tolmutamisega seonduvad tööd ning kulud, siis on
mikrotsement väga hea ja palju lihtsam lahendus
moodsa interjööri loomisel,“ räägib Kadri Klais.

Puhastamiseks pehme svamm
Materjali puhastamiseks pole soovitatav kasutada
tugevaid happelisi vahendeid, nõnda nagu teistegi
betoonpindade hooldamisel. Et sellepinna viimistle-
mise puhul puuduvad ka vuugid ehk pind on sile, siis
pole mustuselka kohta kinnituda ehk puhastamiseks
piisab õrnast pesuvahendist.

„Mikrotsemendiga kaetud vannitoa või duširuumi
puhul on oluline regulaarne puhastamine pehmema
harja või svammiga ning puhastuvahendiga. Pind
tehakse märjaks, hõõrutaksekergelt puhastusvahen-
diga ja loputatakse. Väga hästi mõjub see, kui peale
igat duši all käimist seisev vesi põrandalt vastava
kraabitsaga ära pühkida,“ sõnab Klais ning tuletab
meelde, et nii, nagu on oluline pindade eest puhtust

pidada pärast tsemendiga katmist, tulekspinnad hoo-
likalt puhastada ka enne mikrotsemendiga katmist.

Õuemööbel muretult mikrotsemendi alla
Materjaliga katmine annab tootele ka suurepärase
vastupidavuse erinevates ilmastikuoludes ja nii
sobib mikrotsemendi kihi saanud mööbel ideaalselt
aiamööbliks. „Mikrotsemendiga kaetud õuemööbli
kaal on väiksem kui paljudel teistel levinud materja-
lidel, nagu kivi või betoon. Seda seetõttu, et mööbli
toorik võib olla valmistatudvineerist või MDF-st, ent
kaetud õhukese mikrotsemendi kihiga,“ jagab Eesti
Mikrotsemendi tegevjuht Meelis Tamm soovitusi.

Nõnda nagu on sisepindade puhastamisel pari-
maks abimeheks õrn svamm ja neutraalse pH-ga
puhastusvahend, nii on see ka välipindade puhasta-
misel. „Kaitsekihti võib vajadusel aeg-ajalt uuendada,
kasutades selleks veega lahustatud vaha. Sellisel viisil
näeb mikrotsemendist mööbel ka pikkade aastate
pärast samasugune välja kui esimesel päeval. Kui aga
teie mööbli pinnale peaks mingi aja pärast tekkima
kriipsud ja täkked, on lahenduseks pinna uuesti vaha-
tamine,“ lisab Tamm.

Tool RayBoy

KASEVINEERIST VALMISTATUD PÕHJAMAINE DISAINMÖÖBEL
Tarmeko LPD OÜ, Soojuse tee 18, Lohkva, Luunja vald, Tartumaa 62207,
sales@tarmeko.ee, +372 744 6705, www.tarmeko.ee
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preemiad
2019. aasta arhitektuuripreemiad
Tartu Kammivabrikus jagati tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati
Eesti arhitektuurivaldkonna säravamaid tegijaid, teoseid, loovmõtteid ja edendajaid.
Samas tunnustati ka ruumiloome valdkonna tulevasi tähti ehk tänaseid tudengeid.
Tekst Riina Jussila

Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri Sihtkapitali Aastapreemiad
Žüriisse kuulusid sisearhitekt Pille Lausmäe,
arhitektid Emil Urbel ja Peeter Pere,
maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt,
tootedisainer ja Eesti Kunstiakadeemia
õppejõud Merike Rehepapp, kunstiteadlane
Andres Kurg, urbanist Teele Pehk.

Eesti Kultuurkapitali peapreemia arhitektuuri valdkonnas – Arvo Pärdi Keskus.
Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos)
„See hoone sulandub ümbritsevasse loodusesse, aga lisab sinna samal ajal ka
täiesti uut tüüpi ruumi, mis on justkui ümbritsevaga samas rütmis. Männimetsa
ja mustikaväljade keskel paiknev uusehitis on justkui tempel vaikusele ja hoolega
valitud helidele.“

Arvo Pärdi keskus. Foto: Roland Halbe
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Arhitektuur – Eesti Kunstiakadeemia uue hoone
arhitektuur.
Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann,
Kalle Komissarov, Rene Sauemägi (KUU arhitektid)
„Uus EKA maja on loonud Põhja puiestee jaKotzebue
tänavate vahele uue keskkonna, kus kihab nii ratastest,
õpijanust kui pulbitsevatest ideedest.“

Rekonstrueerimisprojektid – KAOS Arhitektid.
Tunnustus kolme rekonstrueerimisprojekti eest:
Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus-muuseum,
Park Hotell Viljandi, Eesti Suursaatkond Moskvas.

Hea avalik ruum – Kommunismiohvrite memoriaal ja
ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel. Kalle Vellevoog
(JVR Arhitektid), Jaan Tiidemann (Ninja Stuudio), Tiiu
Truus (Stuudio Truus). Haljastus: Lidia Zarudnaya
„Memoriaalipanus meie aja-ja kultuurilukku kui ka
sellekvaliteet hea avaliku ruumina on kõhklemata
kõrget tunnustust väärt. Tegu on rajatisega, mis suudab
ühiskonda siduda.“

Näituse kureerimine – näitus „Oma tuba. Feministi
küsimused arhitektuurile“. Ingrid Ruudi
„Mahuka uurimistaustaga näitus, mis tõstatab olulisi
küsimusi arhitektuuri jaarhitektuuri-institutsioonide
soolisestkallutatusest.“

Näituse kureerimine – Eesti Arhitektide Liidu
kuraatorinäitus „Liginull“.
Eik Hermann, Mihkel Tüür, Rene Valner
„Globaalne kliimamuutus sunnibarhitektuuri tähendust
radikaalselt ümber mõtestama. Nimetatud näitus
käsitles teemat laiahaardeliselt: eramajast planeedi
soojenemiseni. Autorid pakkusid oma analüüsi tulemusel
konkreetseid lahendusi nii eratarbijale kui riigile
tervikuna.“

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiad

Arhitekti aastapreemia žürii: arhitekt Lina Ghotmeh
(Prantsusmaa). Eramu preemia žürii: arhitektid
Raul Vaiksoo ja Siiri Vallner, sisearhitekt Kätlin Ölluk,
maastikuarhitekt Ülle Grišakov ja Leedu arhitekt
Gintautas Natkevičius

Arhitekti aastapreemia 2019-
Eesti Kunstiakadeemia uus hoone. Joel Kopli,
Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann, Rene Sauemägi,
Kalle Komissarov (KUU arhitektid)

Eramu 2019 – Lusthoone saun.
Peeter Pere, Eva Kedelauk (Peeter Pere Arhitektid)

Tudengipreemia 2019 – Eesti Kunstiakadeemia
arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala magistritöö
„Taskukohane eluase“. Veiko Vahtrik

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiad
Žürii: sisearhitekt Eeva Masso, sisearhitekt Liis Tarbe,
arhitekt Karli Luik, kunstiteadlane Leele Välja ja välisliikmena
sisearhitekt Vertti Kivi (Soome)

Park Hotell Viljandi. Margit Argus, Margit Aule,
Kaiko Kerdmann (KAOS Arhitektid)

Eesti Kunstiakadeemia uus hoone. Foto: Tõnu Tunnel

Park Hotell Viljandi. Foto: Terje Ugandi

preemiad

40 SISUSTAJA



Kohvimasina ostuga
10 pakki kohviube

KINGITUSEKS!
0%

intress

0€
sissemakse

0€
lepingutasu



Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond.
Mari Põld (T43 Sisearhitektid)
„Väga keerulise lähteülesandega objekt, kus meditsiini-
listeseadmete, funktsionaalsete vajaduste jahügieeni-
nõuete vahel on seatud eesmärgiks tagada võimalikult
meeldiv ja kodune keskkond emadele, kes oma ravi vajava
vastsündinuga seal sageli pikki nädalaid jakuid koos
viibivad.“

Suure-Jaani Tervisekoda.
Riin Kärema, Kerli Lepp, Mari Põld
„Sisearhitektuur jätkab hoone arhitektuurset põhiideed
– väikelinlikkukeskkonda sulandamisekskoosneb hoone
justkuimitmest erinevast ümbritsevakeskkonna mastaa-
bist lähtuvast hoonest, mille vaheala on kokku ehitatud.
Kontseptsioon on lõpuni välja mängitud, suuredklaas-
pinnad ning tellisseinad toimivad koostöös hästi.“

Eesti Kunstiakadeemia uus hoone.
Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink)
„Arhitektuurivaldkonna jaoks märgilise tähtsusega hoone
on saanud oma rollile vastava sisearhitektuuri lahenduse.
Interjöörides on loominguvabadust kehastav mitme-
kihilisus, kus hoone varasemate kihistuste eksponeeri-
mise kõrval on trendikad lahendused ja üllatusi pakkuv
ruumiloome.“

Eesti Sisearhitektide Liidu Vello Asi nimeline
tudengipreemia 2019 – Kirke Kalamats

Eesti Maastikuarhitektide Liidu
aastapreemiad

Žürii: maastikuarhitekt Martin Allik, maastikuarhitekt Kristian
Nigul, arhitekt Kaja Pae, urbanist-linnaplaneerija Kristi
Grišakov, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg.

Aastapreemia – Valga keskväljak. Gianfranco Franchi,
Chiara Tesi, Rea Sepping (Franchi+Associati)
„Valga keskväljak on õige ruum õiges kohas. Ajaloolise
8. kvartali avamine javäljakuks kujundamine onkaha-
neva väikelinna eeskujulik kokkutõmbamise suunamine.“

Koostööpreemia – Paide keskväljaku
ruumieksperiment 2017-2019. Elo Kiivet
„Paide ruumieksperiment on katsetuskultuuri edulugu.
Eksperiment tõestas, et väärikat ja aktiivset ruumi saab
luua ka koos linlastega. Küsimusele, kuidas luua koos
ajutist ruumi, on vastatud selgelt ja arusaadavalt: küsi
inimestelt ning loo ja ehita koos nendega.“

Järjepideva töö preemia – Tartu Linnavalitsus

Ideepreemia – Balti paviljon Veneetsia arhitektuuribiennaalil

Tudengitöö preemia – TalTechi maastikuarhitektuuri
tudengite uurimistöö „Ajutine Mustamäe".
Priit Ingver, Maire Suimets, Elina Lobunkova, Birgit Pukk,
Anete Tammeveski; juhendaja Kristi Grišakov
„Tudengiprojekt „Ajutine Mustamäe“ otsib vastuseid küsimusele
kuidas luua paremat avalikku japoolavalikku ruumi ajutiste ja/
või soodsate maastikuarhitektuuri lahendustega. Mustamäe
töö vajalikkus ja mahukus on muljetavaldavad ja tekitavad
aukartust. Piiratud rahaliste võimaluste juures on koostööna
välja pakutud ajutised lahendused usutav akupunktuuri meetod,
mis täidab püstitatud eesmärgi – parema väliruumi loomise.“

Paide keskväljak. Foto: Maris Tomba

Kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel.
Foto: Martin Siplane

Lusthoone saun. Foto: Tõnu Tunnel
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