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Värske kooliarhitektuur Eestis
Valge fassaad peaks olema efektne ka öövalgustuses
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Uus põhikool ja spordihall Türil, mis asub Kesk-
Eestis, Pärnu jõe ääres, moodustavad elegantse 
ja funktsionaalse terviku. Valged fassaadiplaadid 
Cembrit Patina Original koos suurte klaas-
pindadega annavad suurele hoonekompleksile 
efektsust ja kergust.

2020. aasta augustis avatud Türi põhikooli ja 
spordikeskuse lahendus põhineb ettepanekul, 
mille tegi stuudio KARISMA, kes võitis 2017 aastal 
toimunud disainikonkursi.

„Suurem osa meie kontoriprojekte on juba aastaid 
tulnud arhitektuurikonkursside kaudu, kuid see oli 
meie esimene kooli ja suure spordihoone ehitus. 
Sellest projektist saadud kogemused panime peagi 
uuesti proovile, kui võitsime arhitektuurikonkursi 
sügisel avatava Saaremaa riigigümnaasiumi 
loomiseks,“ ütleb arhitekt Kai Süda Tallinna 
arhitektuuribüroost KARISMA.

Konkursile esitatu oli töösse läinud lahendusest üsna 
erinev. Konkursitöö oli aatriumiga kolmekorruseline 
hoone. Kuid tuleohutuse ja ministeeriumi eeskirjade 
tõttu lõi KARISMA lõpplahendusena nõutava 
ruumilahenduse: kahekordse hoone, mille aatrium 
asub õues.

Toode: Cembrit Patina Original
Hoone: Türi põhikool ja 

spordikeskus
Aadress: F. J. Wiedemanni 3a,  

Türi, Eesti
Arhitektuuriline Risto Parve, Kai Süda, Heldi
kujundus: Jürisoo, Marju Tammik, 

Margit Valma, Martin Kinks 
(KARISMA arhitektid)

Struktuuriline Egon Kivi, Andres Heljula
kujundus: (E. Kivi inseneribüroo) + 

Raul Aripmann, Kaupo 
Tennokese, Tea Sööt  
(Sirkel & Mall)

Klient: Türi vald
Peatöövõtja: Merko Ehitus
Kogupindala: kool 4242 m2,  

spordihall 3707 m2

Konkurss: 2017
Projekti
kasutuselevõtmine: 2018–2020

Faktid
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Algses kavandis olid kool ja spordihall ühendatud 
maa-aluse tunneliga, kuid põhjaveepinna kõrguse 
tõttu tehti ühendus siiski maapinnale.

„See muutis täielikult kahe hooneploki vahelist 
suhet, kuid lõpplahendus on huvitav tervik Türi 
linnamaastikul,“ märgib Kai Süda.

Ehitus algas 2019. aastal ning graafik oli üsna tihe.

„Põhihoonete ja fassaadide ehitus kulges väga 
sujuvalt ning kõik arhitektuurilised lahendused 
ehitati välja plaanipäraselt. Interjööride teemal käis 
projekteerijate ja ehitajate vahel tihe arutelu, kuna 
eeskirjadele vastavus ei tohi viia selleni, et ohtu 
satub kavandatud kujundus ja lahenduste kvaliteet,“ 
ütleb Süda.
 

Valgus ja positiivsus arhitektuuri vahenditega
Konkursi eesmärk oli see, et uued hooned 
toimiksid ühendava tegurina üsna hajusas hoonete 
keskkonnas.

„Seetõttu on hooned paigutatud samale teljele, nii 
et need moodustavad ühtse geomeetrilise terviku, 
mille vahele jääb varjuline väike väljak. Väljak, 
millelt avaneb vaade pargile ja Türi kirikule, asub 
Wiedemanni tänava saginast eemal, kuid teisalt on 
see teelt vaadates märgatav ja kutsuv.“

Koolihoonel on kolmnurkne põhiplaan ja 
spordikeskus on nelinurkne. Hooned on ühendatud 
sirge koridoriga, kus on rajad jooksutreeninguks 
ning mida saab kasutada ka galeriipinnana. Koridor 
ja galeriipind on samal joonel väljakut ääristavate 
treppide ja roheliste küngastega ning avanevad 
lõunasse, tuues interjööri päikesevalgust.
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 Koolihoone kujunduse eesmärk oli luua kasutajatele 
tänapäevane õpikeskkond.

„Kooli kolmnurkne põhiplaan võimaldas vältida 
koridore ning luua kolmnurga keskele ala, mis 
koondab kõik tegevused. Samas lasevad siseõue 
ja hoonete vahele jäävalt väljakult avanevad 
vaated kõrvalasuvale pargile sise- ja välisruumide 
vastastikusel mõjul esile pääseda.

Ratsionaalne spordihoone moodustab lihtsa 
arhitektoonilise massi, mis koosneb lisaks 
spordihallile ka täissuuruses võimlast, gümnastika- 
ja jõutreeningu ruumidest ning ka vajalikest 
abiruumidest.

„Olime otsustanud kavandada välimuselt ja 
paigutuselt sõbraliku ja kergesti ligipääsetava 
koosluse, mis on täis valgust ja helgust. Siin oli 
keskne roll fassaadipindadel. Valged pinnad võivad 
meie nõudlikus kliimas käituda tujukalt, seetõttu oli 
määrava tähtsusega fassaadiplaatide kvaliteet ja 
vastupidavus,“ räägib Kai Süda.
 

Valge fassaad rõhutab jätkusuutlikkust
Valisime projekti jaoks Cembriti fassaadiplaadid 
Patina Original.

„Valge fassaad oli disaini seisukohalt üsna julge 
otsus. Eesti ilm kõigub väga sageli pakase ja vihma 
vahel ning seetõttu puutuvad kasutatavad materjalid 
kokku väga raskete külmumis- ja sulamistsüklitega, 
samuti niiskusega. Ainus mõistlik lahendus oli 
kasutada vastupidavaid materjale usaldusväärselt 
tarnijalt, kellel on ulatuslikud ehituskogemused ja 
soovitused valminud projektide tegijatelt.“

Visuaalselt oli arhitekti sõnul kõige olulisem tegur 
fassaadiplaatide viimistlus.

„Kuna hoone asub kena kirikupargi kõrval, pidid 
paneelid olema võimalikult looduslikud ja soojad 
ning Cembriti lahendused pakkusid mitmeid 
võimalusi. Teine aspekt oli see, et soovisime 
fassaadi plaatide mõõtkava sobitada klaasfassaadide 
rütmiga.“

Arhitektibüroost osales kuus arhitekti ning selles 
projektis osalesid kõik asukoha jaoks parima valge 
tooni ja õige pinnatekstuuri valimisel.
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„Tellisime suuremõõtmelised näidised ning 
katsetasime neid õues nii päikselise kui ka pilvise 
ilmaga, et leida parim fassaadilahendus.“

Projekteerijate põhipartnerid olid plaanitava kahe 
hoone kasutajad.

„Kuna meil on emotsionaalsed mälestused 
nõukogudeaegsetest koolimajadest, analüüsisime 
põhjalikult, milline võiks olla arhitektuuri roll 
hariduses ja õppimises. Seetõttu kujuneski 
selle projekti edu põhjuseks meie dialoog nii 
koolitöötajate kui ka spordihalli kasutajatega.“

Eri laiusega paneelid elavdavad
Suurte fassaadipindade asemel sooviti koolimaja 
fassaadiga rõhutada pinna vaoshoitud disainikeelt, 
mis annab hoonele inimlikud mõõtmed ja loob 
põnevat vaheldust. Rütm on saavutatud muu hulgas 
eri laiusega fassaadiplaate kasutades.

„Soovitud mulje loomiseks oli väga oluline, et 
fassaadiplaadid paigaldatakse hoolikalt,“ ütleb Kai 
Süda.
 

Ta rõhutab, et fassaadiviimistlusel on arhitektuuris 
üldiselt väga oluline roll.

„Fassaadi puhul on tohutu mõjuga see, kas 
kõnealuse hoone fassaadimaterjal on mati või läikiva 
pinnaga, kas väikeses või suures mõõdus. Fassaadi 
rütmil ja mõõtkaval on tervikus alati äärmiselt oluline 
roll.“

Arhitektuuribüroo KARISMA pidas oluliseks ka 
hoolikalt kavandatud välisvalgustust. Kui hoone 
ja selle ümbrus on kaunilt valgustatud, tõmbavad 
need rohkem inimesi ligi ka õhtuti, mis suurendab 
hoonete ja nende õuealade kasutusväärtust 
kogukonna jaoks.

„Tagasiside Türi uutele hoonetele on olnud lihtsalt 
suurepärane. Hoonete vahel olevast hooviväljakust 
on saanud kohalike hulgas populaarne avalik ruum 
ning hoonete kasutajad on andnud funktsionaalsuse 
ja arhitektuuri kohta väga positiivset tagasisidet. 
Projekt kandideeris 2020. aasta Eesti 
arhitektuuripreemiale.“



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.


