Juhtum

Arhitektuur ja materjalid, mis
toetavad tervist
Cembrit Patina Original – Eesti suurima erakliiniku fassaadiplaadid
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CONFIDO

Peamine lähtekoht Tallinna sadama lähistel
äsja valminud Confido erakliiniku kavandamisel
oli tervise edendamine ning seda toetavad nii
hoone arhitektuur kui ka materjalilahendused.
Monotoonse ja kliinilise, haiglat meenutava
välimuse asemel on hoone arhitektuuriliselt
mitmekesine ja inspireeriv ning kasutatud on
tänapäevaseid, jätkusuutlikke ja ohutuid materjale.
„Hoone arhitektuuri lähtekoht oli luua Eesti esimene
tervishoiuhoone, mis on ehitatud tervist edendava
ehk salutogeense lähenemise põhjal. Tahtsime
vältida tüüpiliselt kliinilist haiglaarhitektuuri
monotoonsete sirgete koridoridega ning
luua erinevaid vorme ja ruume, mis tunduvad
psühholoogiliselt pehmemad, huvitavamad
ja inspireerivamad. Eesmärk oli, et hoone
edendaks inimeste üldist heaolu ja taastumist ka
arhitektuuriliste vahenditega,“ räägib arhitekt
Rein Murula Arhitektuuribüroost Tallinnas.
Rohkem kui kahe jalgpalliväljaku ehk 15 000
ruutmeetri suurusel alal paikneva Confido
erakliiniku arendaja Pharma Plaza OÜ valis projekti
arhitektuurilist kujundust tegema Rein Murula
Arhitektuuribüroo, kuna selle bürooga oli arendajal
hea koostöö kogemus juba eelmistest projektidest.
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Confido erakliinik on Eesti suurim omalaadne. See
on osa suuremast Veerenni tervisekvartalist ning
hoone fassaad on esimene asi, mida piirkonda
saabudes märkate.
Hoones tegutsevad erinevad tervishoiuettevõtted.
Põhiüürnik on Eesti suurim erakliinik Confido
Healthcare Group, mis tegutseb hoone kolmandal
korrusel.
Rein Murula Arhitektuuribüroo planeerib juba teist
ehitusetappi, mis ehitatakse erakliiniku taha.
Confido erakliinik, mis asub linnaarengu seisukohalt
keskses kohas, on kogu kvartali keskpunkt ning
nähtav maamärk Veerenni tänava ja Filtri tee
liiklusringil.
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„Välisilme kontseptsiooni põhiidee oli see, et
põhifassaadi kurviline ja pulseeriv rütm järgib
ringristmiku dünaamikat. Fassaadiplaadid
Cembrit Patina Original sobisid ideaalselt hoone
arhitektuurilise kontseptsiooniga ning ehitusfüüsika
seisukohalt on need kergkonstruktsiooni jaoks kõige
parem ja ohutum alternatiiv. See on meie firma
kindel seisukoht,“ ütleb Rein Murula.
Jätkusuutlikkus, ökoloogilisus ja esteetilisus
Cembriti fassaadiplaadid toetavad hoone kaarja
fassaadi dünaamikat.
„Siledate paneelidega fassaad ja selle liitekohad
rõhutavad tugevalt hoone vorme. Koos akende ja
nende paigutusega, mis on eri korrustel erinevad,
annavad need plaadid võimaluse luua rütmiline ja
dünaamiline fassaad, mis on kogu hoone esteetika
alus.“
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Murula ütleb, et fassaadimaterjalide valikul oli
väga oluline leida lahendus, mis on ilmastikukindel,
ökoloogiline ja esteetiline.
„Cembriti toodetega on lihtne saavutada
kõik need eesmärgid. Hoonele on taotlemisel
keskkonnasertifikaat LEED® Gold. Sile ja hele
kiudtsemendist plaat sobib meie arhitektuursete
eesmärkidega nii esteetiliselt kui ka tehniliselt,
kuna on vastupidav ja ilmastikukindel. Pealegi ei
saa kliinik oma kuvandi tõttu lubada enda fassaadis
niiskusest tekkinud kahjustusi, mis on meie piirkonna
kipsplaadist pindadel üsna levinud.“
Murula järgi on tänapäevane ja uuenduslik
arhitektuur, mis hoone kasutajaid psühholoogiliselt
toetab, ilmne nii esteetikas, materjalivalikus,
funktsionaalsuses kui ka tehnilistes üksikasjades.
Salutogeensuse põhimõtet ehk tervise toetamist
on arhitektuurilises plaanis arvesse võetud
alates hoone vormist kuni ruumilahenduse ja
sisekujunduseni.
Hoonel on ruumikas fuajee ja trepikoda, mis sobib
kergeks kehaliseks treeninguks. Laiade astmetega
trepp on ühtlasi patsientide väljumistee.
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„Koridorid on kurvilised ning lisaks ka eri laiusega,
mis loob hoones pehmema õhkkonna ning rohkem
üllatusmomenti kui tavalise haiglakoridori igavad
sirgjooned. Teine oluline tegur oli palju loomulikku
valgust. Selleks kavandati osad aknad fassaadi
klaasitud osadena.“
Energiatõhusust suurendab hoone hea kuju, s.t
soojusisolatsiooniga fassaadi pindala ja hoone
ruumala suhe.
Erinevate kasutajate vajadustele kohandatud
lahendused
Hoone kavandamisel lähtuti kohandamise
põhimõttest, milleks tehti tihedat koostööd
hoone kasutajatega. Iga korruse plaan on erinev.
Disainiprotsessi kaasati ka kasutajad. Nii oli võimalik
uurida välja tegelikud nõuded ja vajadused hoones
ja ruumides sellest seisukohast, millised tegevused
ruumides toimuvad ja milline meditsiinitehnika seal
paikneb. „Lõpptulemusena saime individuaalsed
ruumiplaanid ja ühine disainiprotsess rikastas meid
kõiki.“
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Cembriti fassaadiplaadid telliti Soomest.
„Siin olid olulised tegurid lühike transpordivahemaa,
usaldusväärsus ja täpsed tarned. Ehitusetapis
ei olnud probleeme ühegagi neist. Samuti ei
täheldatud mingeid probleeme valminud hoonel.“
Järgmisel aastal osaleb Confido erakliinik aasta
ehitusprojekti konkursil.
Rein Murula arhitektibüroo on Cembriti lahendusi
kasutanud ka Pronksi 6a ja Merirahu kortermajade
projektides. Sealt saadud head kogemused andsid
kindlustunde, et kasutada Cembriti fassaadipaneele
ka selles suuremas projektis.

„On sümboolne, et see erameditsiinikeskus
valmis Covid-19 pandeemia ajal. Paljude inimeste
suhtumine sellesse olukorda mõjutab pandeemia
arengut ja ohjamist. Eesti suurima erakliiniku
valmimine on ka märk erasektori valmidusest riigile
appi tulla siis, kui riik seda kõige enam vajab,“ ütleb
Rein Murula.
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Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja

Tel +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit on osa ühest Euroopa juhtivast ehitusmaterjale valmistavast ettevõttest Cembrit Holding. Kontserni põhitooted on kiudtsemendi
põhised katuse- ja fassaadimaterjalid. Nende toodete parimate omaduste rõhutamiseks oleme välja töötanud spetsiaalsed kinnitused
ja lisavarustuse. Nii on võimalik leida arhitektooniline lahendus igale katuse- või fassaadiprojektile, olgu tegemist kas ärihoone, eramu,
põllumajandus-, tööstus- või mis tahes muu hoonega. Tooted on valmistatud tänapäevase tehnikaga asjatundlikes tehastes ning neid müüb
tütarettevõtete ja turustajate professionaalne võrgustik. Meie asjatundlikkus ja isiklik pühendumine on kõigi Cembriti lahenduste lahutamatu
osa, olgu tegemist toodete, tugiteenuste või partnerlusega.

