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Aasta tagasi Kubija hotellikompleksi kõrvale
juurdeehitisena kerkinud loodusspaa on eriline mitmes mõttes. Ainulaadse kontseptsiooniga spaa ühendab endas unehäirete diagnostika ja raviga tegeleva dr Mae Pindmaa
Unekliiniku ning viimast toetava vee- ja
saunakeskuse. Arhitektide Indrek Tiigi ja
Helle-Triin Hansumäe (Allianss Arhitektid
OÜ) projekteeritud hoone ei suhestu loodusega mitte üksnes sümpaatse, keskkonda
sulanduva arhitektuuri, vaid ka loodussääst-

liku materjalikasutuse ja loodussäästlike,
taastuvenergial põhinevate tehnoloogiliste
lahenduste kaudu. Sügavama tähenduse
nimele loodusspaa annab aga Tiiu Truusi ja
Birgit Jaanuse (Stuudio Truus OÜ) loodud
sisekujundus – looduslikkust rõhutavad interjööris nii materjalid kui ka sume tonaalsus.
Spaa sisekujundus lähtub selgelt ja
üheselt arhitektuurist. Sisearhitektidele on
suuresti suuna kätte andnud puitkonstruktsiooni kasutamine − kaunid liimpuitlaed ja

-tugipostid on ka spaa interjööris uhkelt
eksponeeritud.
Nagu loodusspaa nimigi viitab, oli
põhiideeks naturaalsete ja looduslähedaste
materjalide kasutamine.
Nii on esimese korruse vee- ja saunakeskuses liimpuidust pindade kõrval näha
termotöödeldud musta leppa ning looduskivi. Jura marmori soe kreemikas toon kõlab
puiduga kenasti kokku ning tulemuseks on
hubase ja vaoshoitud meeleoluga keskkond.
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Kolmanda materjalina on ruumis kasutatud väikesemõõdulist klaasmosaiiki. Musta
mosaiigiga kaetud tualettruumide kuubikukujuline maht ning avatud dušinurgad lisavad ruumi elegantse tumeda värvinüansi.
Väärikat marmori ja erineva puidu kasutust on näha veel sauna- ja pesuruumides
ning garderoobides. Lakoonilise joonega
puitmööbel – pingid, riiulid, tasapinnad –
on kõik valminud eritellimusel.
Kubija unespaa pakub tavapärastest
vabaaja- ja veekeskustest erinevat spaakogemust ning miljööd. Siinsed saunad ja veesilmad on mõeldud eelkõige lõõgastama
ning looma eeldusi heaks ja kvaliteetseks
uneks. Rahustava toimega veeprotseduure
on võimalik nautida viies erineva suuruse ja
temperatuuriga basseinis. Neli sauna kannavad nime «Hea hingamise saun», «Hea
une saun», «Hea auru saun» ning «Hea
valuvastane saun».
Keha ja vaimu turgutamiseks on akende
alla kavandatud nn vaiksed ruumid, kus baldahhiinidega eraldatud soojadel lamamistoolidel saab imetleda maalilist vaadet järvele.
Kuna arhitektuurseid liimpuitlagesid
sooviti kindlasti eksponeerida, on põneva
kujunduselemendina kasutatud laes rippuvaid akustilisi ja puitpaneele, mis täidavad
nii praktilist kui ka dekoratiivset eesmärki.
Lõõgastumis- ja basseiniala kohal olevad
akustilised paneelid aitavad summutada
suures avatud ruumis tekkida võivat kaja;
pika rivina läbi ruumi jooksvate puitpaneelide taha on peidetud mahe valgustus.
Hoone teisel korrusel asuvad dr Mae
Pindmaa Unekliiniku ruumid. Siia on
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sisustatud toad personalile ja unemeditsiini
kliinikut külastavatele klientidele. Ruumid on
kujundatud spaaga samas võtmes, nähtavale
on jäetud liimpuitlaed, vannitubades kordub
materjalina marmor. Neli uneuuringuteks
mõeldud tuba ehk unekambrit on kujundatud tekstiilide abil neljas erinevas koloriidis.
Tubli annuse rahulolu peaks Kubija loodusja unespaas leidma nii uneprobleemidele lahendust otsiv kui ka kaunist keskkonda, interjööri ning head arhitektuuri hindav inimene.
Kubija loodusspaa märgiti ära ka eelmise
aasta puitehitise konkursil.

«Kubija spaad kavandasime heas koostöös
tellijaga perioodil 2005−2011. Tellija sooviks
oli olemasolevat väheste lisateenustega
hotellikompleksi täiendada lisategevusi
võimaldava uue hoonega. Koostöös tellijaga
kavandasime hoone funktsionaalse programmi ja projekteerisime erinevad lahendused eskiisprojektina ka krundile.
Hoone «rändas» meie kavanditel krundil
ringi ning asetus oma kohale alles projekteerimise lõppfaasis. Aastatepikkuse protsessi
tulemusena ehitasime hoone, milles on
põimitud unehoiukliiniku ruumid ning
saunade ja basseinidega veeteraapiakeskus.
Tulemuseks on kompleks, mis on suunatud rahvusvahelisele meditsiiniturismile,
pakkudes samal ajal lõõgastusvõimalusi ka
kohalikule rändajale hotelliäri madalhooajal.
Hoone geomeetria ülesehituse algosakeseks on Eesti talurahvaarhitektuurist tuttav
saunamaht. Väike saun on Eesti taluõues
sage külaline. Pisikese hoonena on ta eraldi
funktsioneeriv hoonetüüp – vähim hooneühik, milles mahub ihuhooldust toimetama
väike seltskond, tagades nende privaatsuse.
Kubija spaa ruumid on kavandatud
«sauna» mõõtu moodulites, struktureerides
hoonet ja pakkudes lõõgastujatele eraldumiskohti. Püüdes maksimaalselt kasutada
kohalikke puitehitamise traditsioone, rajasime hoone puidust kandekonstruktsiooniga.
Soovisime, et hoone maht oleks lihtsa
geomeetriaga ega mõjuks pealetükkivalt.
Seetõttu on hoone «vajutatud» looduslikku
nõlvakusse ja kaetud sünkjasmusta lihtsavormilise puitvoodriga.»

