
1Juhtum

Tänapäevane elamu Tallinna 
väärtuslikus piirkonnas
Patina fassaadiplaadid loovad elava ja stiilse pinna
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Eestis hinnatakse tänapäevast arhitektuuri, 
mis kuulub selgelt nüüdisaega, kuid sobitub 
kaunilt vana keskkonnaga. Tallinnas, Kadrioru 
piirkonnas eelmisel aastal valminud muljetavaldava 
kortermaja jaoks valiti liimkinnitusega valged 
fassaadiplaadid Cembrit Patina Original. Koos 
suurte akendega teeb plaatide looduslikult elav 
pind fassaadi stiilseks ja elegantseks. Läbivärvitud 
kiudtsemendist plaadid on vastupidavad ning 
linnakeskkonnas peaaegu hooldusvabad.

Aadressil R. Tobiase 3 paiknev elumaja asub Tallinna 
kultuuriväärtuslikus Kadrioru piirkonnas ning on 
ehe näide Eesti nüüdisarhitektuurist. Eelmisel 
aastal valminud hoone on julgelt tänapäevane 
ja ainulaadne, kuid samas sobitub kenasti oma 
asukohta ning ümbritsevate vanade majadega. 
Objekti kujundas auhinnatud arhitekt Janar Blehner 
Arhitektuuribüroost Apex.

„Minu arvates on Eesti ja Soome nüüdisarhitektuuri 
erinevus selles, et Eesti kliendid soovivad rohkem 
ainulaadseid hooneid.
Soomes on eriti äri- ja kontorihooned, kuid sageli 
ka elumajad üksteisega sarnasemad. Kuigi viimastel 
aastatel on ka Soomes projekteeritud hooneid, 
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mis üldisest ettevaatlikust stiilist meeldivalt erinevad 
ja on arhitektuuriliselt efektsed,“ ütleb Janar 
Blehner.

Blehneri arvates on üks põhjus Eesti võrdlemisi 
hiljutine taasiseseisvumine pärast nõukogude 
okupatsiooni ning soov luua eraldi Eesti identiteet 
ja teha see nähtavaks ka ehitatud keskkonnas. Eesti 
pikk kultuurilugu saab tänapäevaste muuseumide ja 
muude hoonetega mõjuval viisil kokku lähedalasuvas 
Kadrioru pargis, mis on Eesti kõige imposantsem 
loss ja linnapark.

Hoonet oli eriti keeruline disainida, kuna olemas-
olevate hoonete keskel paiknev linnakrunt on väga 
napp ja ühest otsast üsna kitsas.

„Kitsal nurgakrundil paikneva hoone arhitektuur 
rõhutab õhulisust ja kergust ning siseruumidele 
lisavad kergust suured aknad ja valged fassaadid. 
Hoonenurga ühest osast saab lausa läbi vaadata. 
Eesmärk oli, et hoone välimus oleks tänapäevane 
ja stiilne. Oleme saanud positiivset tagasisidet nii 
kliendilt kui ka elanikelt,“ ütleb Janar Blehner.

Otsustati, et fassaadidel kasutatakse Cembriti 
fassaadiplaati Patina Original.

„Otsustasime kasutada kiudtsemendist plaate, 
kuna need on stiilsemad ja tänapäevasemad kui 
muud materjalid. Fassaad on tänavalt selgelt 
nähtav ning selle välimus on oluline osa selle hoone 
arhitektuurist.“

Vastupidav ja ohutu ventileeritav fassaad

Arhitekti sõnul oli plaatfassaad ka loomulik 
lähtekoht nii arendaja kui ka elanike seisukohalt, 
kuna välisseinad sooviti teha võimalikult õhukesed. 
Nii jäi elualade jaoks võimalikult palju kasulikku 
ruumi, ilma et paksud seinad vähendaksid maja taga 
asuva hoovi ja mänguväljaku suurust.

Majaelanikele on loodud kaitstud ja mugav 
ajaveetmise ruum ka suurel ja üldkasutataval 
katuseterrassil, kust avaneb hea vaade igas suunas. 
Projekti arendaja on Eesti juhtiv kinnisvaraarendaja 
Endover Group ning peatöövõtja Endoveri enda 
ehitusfirma Metropoli Ehitus.
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„Läbivärvitud kiudtsementplaat on linnakeskkonda 
mõeldud vastupidav ja lihtsalt hooldatav 
fassaadimaterjal. Fassaadi on mõne aasta möödudes 
lihtne pesta, kui vaja, samas kui teised materjalid 
vajaksid ülevärvimist. Kui plaat saab kahjustada, on 
võimalik see välja vahetada ilma pinda ulatuslikumalt 
renoveerimata. Koostöö Cembritiga on olnud hea,“ 
räägib Blehner.

Arhitektina leiab ta, et fassaadiplaatide kasutus-
võimalused on peaaegu lõputud. Neid kasutades 
saab fassaadil mängida erinevate värvide ja 
plaadisuurustega.

Fassaadiplaate saab kasutada peaaegu kõigis 
projektides ning nendega on võimalik luua täpselt 
soovitud ilmega fassaad. Fassaadiplaatide abil on 
kerge luua ka ventileeritavaid fassaade, et need 
oleksid ohutud ja toimivad ka niiskustehniliselt. 

Oleme kiudtsementplaate kasutanud erinevatel 
objektidel, näiteks kuuekorruselises hostelis, mille 
Tartusse mõni aeg tagasi kavandasime.“

Liimkinnitus teeb fassaadi veelgi tänapäevasemaks

Tallinnas asuva elamu jaoks soovis arhitekt, 
et Cembriti fassaadiplaadid Patina Original 
kinnitataks teraskarkassi külge liimiga, mitte 
tavapärase kruvikinnitusega. „Mulle ei meeldi 
kruvid ning liimimise põhimõte oli nii lihtne. Kui 
on vaja midagi lakke riputada, siis on vaja kruvisid, 
kuid plaatfassaadil jätab liimkinnitus puhtama ja 
tänapäevasema mulje.“
Janar Blehneri kogemuse järgi sujub liimimine 
lihtsalt, kui kasutada ajakohaseid kinnitussüsteeme.



5R .  TO B I A S E  3

„Liimi kasutades on eriti oluline see, et karkass 
oleks sirge ja tasane. Ka ilm peab hea olema, 
sest liimi ei saa kasutada märgadel pindadel. 
Plaatide vahekaugused peavad olema täpsed, et 
lõpptulemus jääks viimistletud,“ räägib Blehner.

„Liimi kasutades tuleb arvesse võtta paljusid 
karkassi ja materjalidega seotud tegureid. Projekti 
liimisüsteemi tootjal Sika on Eestis ettevõte, 
mistõttu saime projektis kasutada nende praktilisi 
kogemusi. Nii oli kindel, et lõpptulemus on 
õnnestunud ja vastupidav,“ ütleb Olari Olde, 
Cembriti müügiesindaja Eestis.
 

Lisaks korteritele on hoones ka kaks büroopinda, 
kuna Tallinna maakasutuskava kohaselt peavad ka 
elamutes olema äripinnad. Tänavatasandi korrusel 
on parkla, nii saavad elanikud korterikorrustele 
liikuda liftiga, ilma et oleks vaja õues kõndida.
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