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Reet Kutti ja Veikko Lampela elus on ol-
nud aeg, mida nad nimetavad suurte ma-
jade perioodiks. 

„Olen elanud majas, milles oli 350 
ruutmeetrit kasulikku pinda ja tube, kus 
nädalaid keegi ei käinud. Kõike neid tuli 
aga kütta ja korras hoida, aastas kord ehk 
tulid sõbrad külla, kes ka ööseks jäid ja 
omaette tuba vajasid. 

Majas olid ikka kindlad piirkonnad 
ja toad, kus elati, aga milleks ülejäänud 
ruum?“ küsib Reet. 

Et elutee on pikk, vajame kord roh-
kem, kord vähem ruumi, mitut omaette 
tuba järeltulijatele või siis jälle seda, et 
me oma vanadusest viletsaks jäänud liik-
metega ei peaks pidevalt kahe korruse va-
het käima.

Seda, kuidas oma elu kõige otstarbeka-

malt sisse seada, arutasid Reet ja Veikko 
tükk aega.

„Meil oli Muugal maja ja pidasime just 
plaani, kuidas seda paremaks ja muga-
vamaks muuta, kui ühtäkki tundsime, et 
Muuga pole üldse see koht, kus väga ela-
da tahakski,“ tunnistab Reet. 

Igavesed poolikud ehitised võssa kas-
vanud materjalihunnikutega, ühel pool ta-
gasihoidlik kuurike, teisel pool villa mõõ-
tu, kuid oma tarkusest tehtud arhitektuu-
riga eramu. „Lisaks veel see pidev koerte 
haukumine,“ toetab Muuga kitsaskohta-
de loetlemist ka Veikko, kes tuli Soomest 
Eestisse elama alles nüüd, kui pension 
juba käes. Kui plaan kodu hoopis uude 
paika rajada selgines, hakkasid Veikko ja 
Reet hoolega uurima, mida head meie kob-
rutaval ehitusturul ka pakutakse. 
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Järjest enam inimesi võtab omaks lihtsa tõe: 
kodumaja peab olema mugav ja ökonoomne 
Eesti kliimas ülal pidada. Samad põhimõtted 
on omased nii meie taluarhitektuurile kui 
tänapäevastele EKO Majade elamutele. 

„Soovisime inimsõbralikku ja muga-
vat maja, mis ei maksaks ülemäära pal-
ju ja millest jõud ka vanemaks jäädes üle 
käiks,“ selgitab Reet oma peamisi valiku-
põhimõtteid. Samuti polnud neil soovi kaa-
sa teha kogu vaevalist majaehitusprotsessi, 
mis algab individuaalprojekti tellimisega 
ning jätkub ehitaja otsimise ja tema järele 
valvamisega. 

Tüüpmajadest jäi neile algul silma Soo-
me puitkilpidest maja, kuid EKO Majade 
pakkumine kaalus selle üles. Määravaks 
sai parem hind, kuid ka ratsionaalne ruu-
miplaneering ja muidugi kena väljanäge-
mine. 

PLANEERING PERE 
VAJADUSTE JÄRGI
EKO „Legend“ tüüpi maja on sügava viil-
katusega, mis peidab enda alla ruumika 
katusekorruse. 

„Traditsiooniline lahendus oligi „Legen-
di“ kavandades üks lähtekohti,“ ütleb ar-
hitekt Anu Plado. Viilkatus on meie klii-
mas kõige praktilisem, sest lai räästas 
varjab maja kurja ilma eest. Pikaks veni-
tatud räästas trepi kohal hoiab sissekäigu 
kuivana. 

Rahuliku ja lihtsa arhitektuuriga EKO „Legendi“ muudavad isikupäraseks piirded, terrassid, varjualused ja hoolega valitud fassaadivärv.
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Enamasti tehakse katus 45-kraadise 
kaldega, kuid EKO „Legendil“ on see 37º. 
Seetõttu on ka katusekorrus kõrgem ja seal 
on mugav liikuda. 

Tänu sellisele katusele õnnestus ka esi-
mese korruse seinad teha 2,5 m kõrgused. 
Seegi lisab elamule, millel kasulikku pin-
da veidi alla 100 ruutmeetri, avarustunnet 
juurde. Maja kavandades mõtles arhitekt 
eelkõige noorele perele, kellele see sobiks 
esimeseks koduks. 

„Legendi“ põhiplaan on ristkülikukuju-
line. Ruumide planeeringu mõlemal kor-
rusel saab iga pere oma äranägemise järgi 
teha, sest ükski sisesein ei ole kandev. 

Veikko ja Reet näiteks otsustasid ruumi 
vaheseintega jagamata jätta ja nii on neil 
alumisel korrusel kööginurgaga elutuba ja 
ülemisel üks suur tuba, kus on nii voodi 
kui ka töötamiseks vajalik arvutinurk. Hu-
baseks muudavad magamistoa toalilled, 
pehmed villased tekstiilid ja ka vana vokk 
trepipealsel. Soovi ja vajaduse korral saaks 
ülakorrusele teha kolm tuba. 

Alumisel korrusel asuvad ka saun ja pe-
suruum, trepi all on panipaik boileri ja gaa-
sikütte seadmetega. Ülemise korruse van-
nituba on avar ja  maast laeni aknaga. 

„Legendi“ iseloomustavadki peaaegu 
kogu seina kõrgused aknaribad. „Suured 
aknad on üldtuntud võte avarama ruumi-
efekti tekitamiseks,“ märgib Anu Plado. 

See on ka üks võimalus, kuidas ära hoi-
da tubade ülemöbleerimist. „Sellist väikest 
ruumi on väga kerge ära rikkuda mööbli 
kuhjamise või raskepäraste tapeetidega,“ 
leiab arhitekt. 

Nii on alumise korruse kaks seina suu-
remalt jaolt klaasist, kööginurgas aga on 
tavalisemat mõõtu aknad. Seetõttu saab 
köögimööblit ka akna alla paigutada. 
Ovaalne söögilaud on täpselt seal, kus 
köök läheb elutoaks üle.

Kööginurga kõrvalt viib uks terrassile. 
Seegi on üks võimalus, kuidas ruumi suu-
remana näidata. 

Suvel muutub uksetagune terrass elu-
ruumi lahutamatuks osaks. Mugav otse-
ühendus õuega inspireeris ka Reeta, kes 
juba esimese uues kodus elatud suvega 
on terrassi ümbruse kujundanud kauniks 
miniatuurseks aiaks. 

Aia keskmes on nelinurkne tiik, mis on 
ääristatud kivide ja niiskust armastavate 
taimede peenraga. 

Kui peremehe süda kuulub merele ja 
purjetamisele, siis perenaine eelistab me-
rereisidest vaat et rohkemgi kodust aiatööd. 
„Siin aias tegutsedes puhkan kõige paremi-
ni,“ teatab ta. „Ehkki meie krunt pole suur, 
on siin piisavalt ruumi mõne lisapeenra 
jaoks. Ja oma aiast tahan ma kunagi ka 
tomateid korjata,“ on Reet kindel.

Reet ja Veikko on rahul. Uues kodumajas ei pea nad muretsema suurte küttekulude ja 
kasutamata ruutmeetrite pärast. Väike mugav maja ei pane kodutööde rakkesse, vaid 
lubab elanikel oma huvialadega tegelda.

Et suured aknad lubavad hoonesse palju valgust, tunnevad end siin hästi ka toataimed.
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UUED OSKUSED KODU 
KUJUNDAMISEST 
Peale aiatöö on uus kodu aidanud pere-
rahval avastada endas täiesti ootamatuid 
andeid. 

Reet on kodu kujundades saanud palju 
kogemusi. Naine arvab, et alles nüüd os-
kaks ta algusest peale kõike õigesti teha, 
kuid lõpptulemusega jääb ta sellegipoo-
lest rahule. „Väärtustasin kodu sisustades 
naturaalseid materjale, käsitööesemeid 
ja kõike seda, mis elamise hubasemaks 
muudab.“ 

Elukogemus on õpetanud ka näiteks 
hindama lihtsat puuküttega ahju. Ilusatest 
punastest tellistest laotud ahi asub elu-
toa keskmes, soemüür on kaetud krohvi-
ga. „Krohvisin selle üle, sest niisugusena 
meenutas see minu vanaema kodu, kus 
mu lapsepõlv möödus.“  

Toa saab soojaks sületäie puudega ja 
sellest soojusest piisab peaaegu tervele 
majale. 

EKO Majade elamute ökonoomsus seis-
neb ka selles, et need on hoolikalt soojus-
tustatud ja küttesüsteem ratsionaalne. Kui 
võrrelda ühekordset maja ja katusekorru-
sega maja, siis viimases hoitakse kuni kol-
mandik vajalikust soojusenergiast kokku, 
sest läbi lahtise trepikäigu pääseb soojus 
ka ülemisele korrusele.  

Et soojustuse pealt pole kokku hoitud, 
on isegi elektriküte katusekorrusega ma-
jades taskukohane. Kui arvutama hakata, 

Avatud köögiga elutoa jaotab kaheks suur söögilaud. Köögipoolt eraldab muust ruumist 
ka trendikas, parketti meenutav, kuid tegelikult keraamilistest plaatidest põrand. 
Osa köögimööblist sobitub hästi akna alla. Seal, kus on kõrgemad kapid, katab seina 
looduslikku kiudu meenutava pinnastruktuuriga keraamiline plaat. Tänu suurele aknale on 
ruum hästi valge.
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siis umbes 100 000 krooni eest ehitatud 
keskküttesüsteemi asemel saaksite sellesa-
ma rahaga tasuda vähemalt 10 aasta jook-
sul kasvõi 1000-krooniseid elektriarveid.

Veikko ja Reet aga otsustasid lisaks 
ahjuküttele tuua majja ka gaasikütte, sest 
kerkivasse kinnisvarakülasse jõuab peagi 
ka gaasitrass.

MITUT MOODI PUITU
Pangaametnikuna töötanud Veikko on pen-
sionieas avastanud puutöö võlud. Nüüd 
on ta endale soetanud kõige vajalikumad 
tööriistad ja terrassi ehitamine tuli juba 
päris hästi välja. 

Reet orienteerub jälle hästi pahtlisegu-
des ja tuleb toime ka plaatimisega. Viima-
sena saidki köögi seina piklikud keraami-
lised plaadid, mis eemalt vaadates mee-
nutavad hoopiski mingit looduslikku kiulist 
materjali või tekstiili. Samas stiilis on ka 
köögipoolse ruumiosa keraamilisest plaa-
dist põrand, mis kaugemalt vaadates on 
puiduga äravahetamiseni sarnane. 

Tumeda peitsi ja puidulakiga on trepile 
ja ustele trepi kõrval antud efektne ja tren-
dikas vanutatud välimus.

Silma torkab veel, kui nutikalt on sel-
les väikses majas paigutatud panipaigad. 
Trepi all olev panipaik on väike, kuid selle 
ees olev uks tekitab tunde, et sealtki pää-
seb veel kuhugi edasi. 

Esik on lai ja üsna ruumikas. Selle ühes 
otsas on garderoob üleriietele ja jalanõude-

Ülemise korruse vannitoa teeb eriliseks kogu seina kõrgune aken, tänu sellele on seal toataimedel mõnus olla. Suur vann ja 
trepitaoline riiul tagaseinas annavad vannitoale luksusliku ilme.

Alumisel korrusel paikneva sauna ees on avar vannituba, mille muudab omanäoliseks tuhm 
klaas ja nutikalt paigutatud valgustus.



12 maakodu    jaanuar/2006

le, teisel pool aga kapid ja riiulid vajalike 
asjade hoidmiseks.

TÜÜPMAJA EI VÄLISTA ISIKUPÄRA
Tüüpmaja eripäraks on see, et maja pan-
nakse kokku kindlate mõõtmetega mooduli-
test. Kuid see ei tähenda, et kõik ühte tüüpi 
majad oleksid äravahetamiseni sarnased. 

Lisaks standardmõõtmetele tuleb ehita-
jal arvestada ka maja keskmes oleva tugi-
postiga, mis kogu ehitust üleval hoiab ja 
mille ümber kõik ruumid koonduvad. Sa-
mas võib tube paigutada ka peegelpildis, 
tellija soovi kohaselt saab lisada terrasse, 
rõdusid või auto varjualuse. Kui mooduleid 
algsele projektile juurde lisada, saab hoo-

net ka pikemaks venitada ja nii lisaruut-
meetreid saada. 

Moodulite süsteem võimaldab maja 
hiljem laiendada, kasvõi teise samasu-
guse külge ehitada. Maja muudavad isi-
kupäraseks hoolikalt valitud fassaadivärv 
ning toonilt ja kujult sobivad nurga- ja ak-
naliistud. 

„Legend“ ongi EKO Majadele tähiseks 
teel eestilikke traditsioone väärtustava tüüp- 
arhitektuuri poole. Juba on valmis saa-
nud paar uut EKO „Linno“ tüüpi elamut, 
mis on pikad ühekordsed ja rehielemut 
meenutava poolkelpkatusega. Kahekord-
ne poolkelpaktusega EKO „Maahärra“ on 
kavandamisel.  

Väike ja lihtsa kujuga EKO „Legend“ 
sobituks raskusteta ka pisikesele, kas-
või 600-ruutmeetrisele aiamaakrundi-
le. Maja asendit krundil saab pöörata ja 
sättida vastavalt vaatele, ilmakaartele või 
krundi kujule. 

Ka siin, Viimsi valla Soosepa elurajoo-
nis pole krundid kõige suuremad. Kui Veik-
ko ja Reet oma majaehitust alustasid, oli 
naabreid veel vähevõitu, kuid nüüd käib 
ehitus igas suunas, kuhu vaatad. Lihtne, 
kuid efektsete akende, terava viilkatuse ja 
puitvõrgust terrassiäärisega „Legend“ jääb 
oma naabrite hulgas meelde vaoshoituse 
ja elegantsiga.

Ülemise korruse avaras toas on nii pererahva magamis- kui ka arvutinurk.





