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Õpime üha rohkem käsitlema aeda 
kui eluruumi – kavandame õue-
tube ja välikööke, rajame terrasse 

ja püstitame aiamaju. Kes meist ei 
imetleks ja veidi ka kadestaks inimest, 
kes on ise osanud aeda suvise varjualuse 
meisterdada! 

Kui sa aga eelistad mugavat lahen-
dust, kasutada kaasaegse tehnoloogia 
pakutavaid võimalusi või napib lihtsalt 
aega, pealehakkamist või oskusi, saad 
otsida vajaminevat majatootjate valiku 
hulgast. Erinevad kergesti paigaldata-
vad valmislahendused võivad vastavalt 
stiilile sobida nii linna- kui ka maa-
keskkonda. Tänu kaasaegsetele lahen-
dustele saad maja vajadusel kasutada 
aastaringselt. 

Trendid aiamajade turul
Eesti aiamajade tootja AS Palmako 
turundusjuhi Silja Helistvee sõnul on 
üha populaarsemad sellised aiamajad, 
mille kõrvale saab rajada avara katuse-
aluse. Seal on alati mõnus toredalt aega 
veeta – näiteks grillida või otsida varju 
nii keskpäevase päikese kui ka äkilise 

vihmahoo eest. Majatootjad valmista-
vad selliseid aiamaja külge kinnitata-
vaid varjualuseid erinevates mõõtudes 
lisadena – aiad ja inimeste soovid on ju 
erinevad ning püütakse leida igaühele 
sobivat lahendust. 

Mõnikord aga eelistatakse hoopis 
suurte mattklaasist uste-akendega aia-
kuure, mille siseruumi paistab piisavalt 
valgust, kuid mille sisu jääb võõra 
pilgu eest varjatuks.

Multifunktsionaalsus ja lihtne 
paigaldus 
Silja Helistvee hinnangul on muutu-
nud ka inimeste mõttelaad. Poest ma-
terjali kokkuostmise ja kalkuleerimise 
asemel eelistatakse mugavat valmis-
lahendust, mida näiteks nädalalõpul 
sõprade abil mõnusa vabaõhuürituse 
käigus kokku panna.  

Paljudel Eesti ettevõtetel on lai 
komplekteeritud tootevalik. „Eesti 
aiamajatootjad on aastatega kasvanud 
ning valik sedavõrd laienenud, et 
sobiva mudeli peaks leidma igaüks,” 
märgib Helistvee. Tema sõnul võib too-

te suurust ja hinda arvestades tunduda 
esmapilgul üllatav, et selliseid maju 
ostetakse üha enam ka internetist.

Sõltumata stiilist on aiamajade pu-
hul läbivaks märksõnaks multifunkt-
sionaalsus – puhkeruumile lisandub 
näiteks puukuur või muruniiduki-aia-
tööriistade varjualune. 

Kaasaegse arhitektuuriga  
sobiv välimus
Aiamajade puhul on juba mõnda aega 
võetud suund modernsemate, liht-
sa kujundusjoonega majade suunas. 
„Katsetatakse erinevaid variante: 
näiteks valmiselementidest või hoopis 
nurgapostidega majad, millel ei ole 
klassikalisi tapiotsi. Harjumuspärase 
viilkatuse asemel on sellistel majadel 
sageli lame- või kaldkatus ning palju 
klaaspinda, mis annab majale elegantse 
väljanägemise ning avara vaate loodu-
sesse,” märgib Silja Helistvee. Aeg-
ajalt eelistatakse ka näiteks ümarat või 
liigendatud viilkatust, kuid need majad 
on tema hinnangul pigem huviäratajad, 
mida siiski massiliselt ei toodeta.

Rõõmu nii pisikestele  
kui ka suurtele 
Silja Helistvee sõnul on läbi aegade olnud 
edukad praktilised tööriistakuurid ja 
hubased aiapaviljonid ning nii lastele kui 
ka täiskasvanutele palju rõõmu pakku-
vad mängumajad. „Lastemajade turul on 
toimunud viimastel aastatel murranguline 
muudatus – nüüd on iseäranis hinnas 
ebasümmeetrilised majad. Märksõnaks on 
viltused aknad ja uksed ning erineva kal-
dega katusepooled. Majad viimistletakse 
tavaliselt võimalikult värvilisena ning 
need on justnagu ehtsad Pipi Pikksuka 
Segasummasuvilad.”

Aga nii nagu suuremate aiamajade 

puhul, on ka lastemajade ostjad hakanud 
eelistama modernsemaid lahendusi. Tõe-
poolest – kui elumaja on näiteks funk-
stiilis, võib traditsiooniline romantiline 
lastemaja mõjuda hooneansamblis pisut 
võõristavalt.

Pole vahet, kas elame linnas või maal, 
tänaste tehniliste lahenduste abil saame 
rajada äärmiselt erinevaid praktilisi ning 
hubaseid puidust aiamaju. Sobiva projekti 
võib valida valmislahenduste seast või tel-
lida oma soovidele ja vajadustele vastava 
originaalse aiamaja. Ja kui soovid perso-
naalset lähenemist ning multifunktsio-
naalset, lihtsalt paigaldatavat maja, eelista 
siinseid professionaalseid majatootjaid. 2

Avastame aiamaja

Moodsa lakoo-
nilise joone-
ga aiamajal 
Paris on palju 
klaaspinda, nii 
et aiailust ning 
looduses toimu-
vast saab osa 
ka jahedama või 
vihmase ilmaga. 

Mängumaja Tom 
ebasümmeetriline 
jaotus ning ro-
mantilised detailid 
toovad meelde 
Segasummasuvila.

TeksT: Triin AhOnEn, Eesti Puitmajaliit 
FoTod: AS PAlmAKO

Aiamaja ühendab praktilise mugavaga ja aitab õueelust mõnu tunda kasvõi aastaringi. 

Aia-
maja ehitamine 

on lihtne, valmisdetailid 
on pakis ja selle kokku-

panemiseks jääb sul üle vaid 
sõpradele väike nädalalõpuüritus 

korraldada. Palmako mudelit Mona 
saab tellida nii 
väiksema kui 
ka suurema 

katusealu-
sega.

Majatootja aiamaja
• Maja valmistatakse tavali-
selt 19–70 mm seinapaksusega 
freesprussist. seinapaksuse määrab 
eelkõige maja otstarve – aiatööriis-
tade hoiustamiseks sobib hästi kuni 
28 mm seinapaksusega aiamaja, 
grilli- või suvemaja tarbeks on sobi-
vam 40–70 mm paksusega sein. 
• kompleksne toode tuuakse 
kohale valmisdetailidena transpor-
ditavas pakis. Pakk sisaldab aiamaja 
püstitamiseks vajalikke detaile: 
immutatud vundamendiprusse, 
põranda- ja katuselaudu, tapitud 
seinadetaile, klaasitud uksi-aknaid, 
montaaživahendeid (kruvid-naelad 
jms) ning soovi korral ka katusekat-
tematerjali.
• Infot leiad www.puitmajaliit.ee/
tooted/aiamajad; siinseid edumeel-
seid puitmajatootjaid ühendabki 
eesti Puitmajaliit. 

Kuidas läheb Eesti aiamajadel? 
eesti puitmajatootjatele on aiamajad läbi aastate 
kasumit toonud. Aiamajade müük kasvas mõnevõrra 
isegi kahe-kolme aasta tagusel üsna raskel ajal ning 
on tänaseks juba tublisti kosunud. Valdavalt on seda 
toetanud eksport – eesti aiamajade peamisteks tel-
lijateks on saksamaa ja Prantsusmaa, lähitulevikus 
kindlasti ka skandinaaviamaad. 

Uut turgu loodetakse leida ka Hollandist, kus tä-
navu kuni 7. oktoobrini toimub aiandus- ja vaba aja 
maailmanäitus Floriade. Eesti puitmajatootjad 
võtavad suurüritusest osa ekspositsiooniala 
põneva terviklahendusega „Koda”, mis valiti 
arhitektuurikonkursi tulemusena välja mullu sügisel. 
Allikas: eesti Puitmajaliit


