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EKA avas Tase'18 
peanäituse

Tase on eesTi KunsTi-
aKadeemia igakevadi-
ne lõputööde festival, mille 
peanäitusel saab näha kõiki 
EKA magistritöid. Sel aastal 
toimub näitus EKA vabade 
kunstide teaduskonna hoones 
aadressil Lembitu 10. Näitus 
on avatud ja külastajaid oo-
datakse lõputöödega tutvuma 
iga päev kell 10–18. 
Loe lisa: artun.ee

14. mail 2018 KuuluTas Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus (EAS) välja ideekonkursi, millega otsi-
takse uue e-Eesti esitluskeskuse sisearhitektuuri ja 
ekspositsioonikujunduse virtuaalset, graafilist ning 
füüsilist lahendust. 

"Ootame konkursil osalejatelt värskeid, nutikaid 
ja väljapaistvaid ideid, kuidas esitluskeskuses ainu-
laadset ja kasutajasõbralikku kogemust pakkuda, 
mis külastajat e-Eesti loost tõeliselt inspireeriks," 
selgitas e-Eesti esitluskeskuse juht Anna Piperal. 
"Esitluskeskuse sisekujunduse ja väljapaneku kaudu 
saavad Eesti innovaatiliste e-lahendustega tutvuda 
kümned tuhanded külastajad vähemalt 130 erinevast 
riigist," lisas Piperal.

Uuendatud ja kaasaegsem keskus on plaanis avada 
selle aasta lõpus Lennujaama vahetus läheduses Üle-
miste City linnakus Öpiku majas, kus väljapanekute 
ja esitlusruumide kasutuses on ligi 500 ruutmeet-
rit pinda.

Esitluskeskuse teenuskontseptsiooni ja arhitek-
tuurse ruumiplaani väljatöötamisse kaasati disaini-
büroo Velvet ja sisearhitektuuribüroo Dokointerior. 
Põhjaliku eeltöö, mis hõlmas vaatlusi, intervjuusid, 
andmete analüüsi ning kasutajateekondade kaar-
distamist, tulemuseks on lähteülesanne sisearhi-
tektuuri ja graafilisele lahendusele. Lisaks ruumi 

eesTi sisearhiTeKTide 
liidu eesTvedamisel tä-
histati Eestis tänavu esma-
kordselt rahvusvahelist sise-
arhitektuuri päeva 26. mail. 
Kuue interjöörivalkdonna 
tipptegija (Interstudio, Axor, 
Lincona, Muster, Softrend ja 
Moodne Valgustus) eestve-
damisel toimus esmakordselt 
sisearhitektuuri nädal. 

Loodetavasti traditsiooniks 
muutuva sisearhitektuuri nä-
dala eesmärk on tunnustada 
tublisid ja toredaid sisearhi-
tekte, sest on ju sisearhitekti 
amet üks väheseid, mis meid 
ümbritsevat ilusamaks ning 
mugavamaks aitab muuta. 
Et sisearhitektuuri nädalale 
pidulik punkt panna, jagati 

Eesti saab uue e-Eesti esitluskeskuse

e-Eesti esitluskes-
kus messil Milano 
Expo aastal 2015. 
Foto Medium

sisearhitektuursele projektile oodatakse konkursiga 
lahendust ka e-Riigi teemalisele ekspositsioonialale, 
mis tutvustab Eesti ettevõtete e-riigiga seotud tooteid 
ja teenuseid.  

Esitluskeskuse sisekujundus ja graafiline lahendus 
peaksid lähtuma Eesti brändi sõnumitest ja visuaal-
sest identiteedist ning toetama Eesti kui puhta ja 
puutumatu looduse ning maailma arenenuima digi-
taristuga ühiskonna kuvandit. 
Loe lisa: eas.ee

Sisearhitektuuri nädalal jagati Injusid

Inju 2018 võitjad vasa-
kult: Toomas Korb (Pink), 
Helen Kolks (Fabinte-
rior), Lilia Kristianson 
(Karm&Kristianson), Riin 
Kärema (Kuup Disain), Riia 
Oja (Studio Gadis).  
Foto Meeli Küttim

Interjööridiskol ka tunnustusi. 
Kui filmimaailmas jagatakse 
Oscareid, siis korraldusmees-
kond otsustas üle anda In-
jud. Tunnustuse said projektid, 
milles kuue korraldava ette-
võtte töötajate meelest kõige 
ägedamalt vastava ettevõtte 
materjale on kasutatud. 
Loe lisa: esl.ee

Tase'18 avamine.  
Foto Martin Buschmann
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SOODNEGARDEROOB - SEE ON KVALITEET MÕISTLIKU HINNAGA!

SALONGID:

GARDEROOBID    LIUGUKSED    RAAMATURIIULID   ERITELLIMUSMÖÖBEL
SOODNEGARDEROOB OÜ

www.soodnegarderoob.ee

Mulla 1 Mööblimaja I korrus 
tel 650 9086 
mooblimaja@soodnegarderoob.ee 

Kadaka tee 70C Kadaka keskuse III korrus 
tel 553 9263 
kadaka@soodnegarderoob.ee 

Projektimüük 
tel 53 836 700 
andrus@soodnegarderoob.ee



6

m
es

s

Disaini 
Itaaliast ja 
Taanist
Kevadel toimusid mitmel pool 
Euroopas disainimessid ning Milanos 
sai näha seda, kuidas rahvusliku 
disaini piirid üha hägustuvad ja 
Kopenhaagenis esitleti eelmise sajandi 
keskpaigas disainitud uudistooteid.
Tekst Katre Pilvinski Fotod Salone del Mobile.Milano, tootjad,  
Elke Mööbel, Johanna Tammsalu

h Milanos sai nä-
ha nii tagasihoid-
likku materjali 
nagu köis Marco 
Zito Saba Italia 
päevavarjudes. 

g Christophe 
Pilleti Tacchinile 
disainitud diiva-
nid ja tugitoolid 
Memory Lane.
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17.22. APRILLIL TOIMUS ITAALIAS 
Milanos disainimess Salone del Mobile 
Milano ning kui keegi otsib messi raames 
vastust küsimusele, mis on 2018. aasta 
sisustustrendid, siis ürituse kommuni-
katsioonijuhi Patrizia Malfatti sõnul ül-
latub ta kindlasti. 

Tänavu ei domineeri sisustustrendides 
ükski kindel, vaid mitu lähenemist ning 
pigem on need radikaalselt erinevad. Kui 
mängida sõnadega, siis põhitrend on de�-
neeritud trendi puudumisena. “Kui me ei 
eksi, siis oleme seda tendentsi täheldanud 
korduvalt viimase dekaadi jooksul,” lisas 
Malfatti.

2018. aasta on juba näidanud stiilide 
küllust – alates orgaanilisest ning naastes 
klassika juurde, trende on otsitud puhtuse 
ja fantaasia vahel ning esindatud on eri-
neva kultuurilise ja geograa�lise taustaga 
disainerid. 

Samas kohalik identiteet näitab rah-
vusvahelisel turul taandumise märke. 

De�nitsioonid, mis üritavad identi�t-
seerida “rahvuslikke stiile”, ei oma Malfat-
ti sõnul enam tähendust. Olgu disain kas 
Itaaliast, Skandinaaviast või Saksamaalt. 
Praegu võib vabalt leida Saksa disaineri, 
kes töötab Kreeka �rma jaoks ja viljeleb 
Skandinaavia stiili. Nagu näiteks Kreeka 
brändi Anesis tool Halla, mille disainisid 
Saksamaalt pärit ja Itaalias tegutsevad 
Catharina Lorenz ja Ste�en Kaz.

Disainimaailmas näitab termin “et-
niline” taandumise märke ning Aafrika, 
Idamaad, Lapimaa ning Peruu segunevad 
justkui vürtsid omavahel kokku. Täpselt 
nii nagu Itaalia disaineri Paola Navone 
käsitsi valmistatud brändi Gervasoni tu-
gitoolis Carve. “Sellised mitmetahulised 
juhtumid ning väljendid nagu “kaasami-
ne” ja “kultuuriline piiride ületamine” on 
kogunud millenniumist alates hoogu ning 
ei näita vaibumise märke. Pole kindel, et 
me oleme lähitulevikus ühtsete ja kindlate 
suundade nagu funktsionalism, kujutav 

kunst, postmodernism ja minimalism 
tunnistajateks,” lausus Malfatti.

Messi külastasid ka Eesti disainerid. 
Ruumikoda OÜ sisekujundaja Victoria 
Rüütel käis Milanos, kuna soovis näha, 
millised võiksid olla uued suunad siseku-
junduses. “Kas ja mis määral jätkub valge, 
halli ja puidu kasutus,” lisas ta.

“Mess oli ääretult mitmekesine, suur ja 
mahukas. Seekord keskenduti uuendustele 
köögi ja vannitoa mööblis. Köökidesse on 
rohkem juurde tulnud automaatikat ja 
iseavanevaid, sulguvaid liugmehhanisme. 
Palju köögisaare näiteid, kus tasapinda sai 
kõrvale lükates laiendada,” kirjeldas Rüü-
tel. Sisekujundaja sõnul oli vannitubades 
näha õhulisust ja rohkesti metalli, seda 
raamistike näol ja veidi isegi retrolikku 
stiili. “Pakuti välja uusi nutikad ideid 
pudi-padi paigutamise jaoks ja muidugi 
roheluse lisamine igale poole,” muljetas ta.

Rüütli sõnul on õnneks ka värvidega 
julgemaks mindud ning messil oli palju 
meeldivaid värvikombinatsioone, mis ins-
pireerisid ja suurel pinnal näitasid, et õiges 
koguses domineerivat värvi pole sugugi 
halb mõte ja seda ei pea kartma. “Värvid 
lisavad meeleolu ja iseloomu, oluline on 
enda jaoks lihtsalt selgeks teha, mis mee-
leolu soovitakse edasi anda.”

Kõige enam torkasid uutest trendidest 
eestlase jaoks silma troopika ehk rohke 
roheliste taimede kasutamine, eriti va-
heseinte ja eraldusena. Samuti punutud 
mööbel, metalli kasutus – näiteks vanni-
tubades õhulised jalgadel valamud ja kapid 
ning nutikad ja multifunktsionaalsed 
panipaigad. 

“Kindlasti meeldiks mulle rohkem 
kasutada multifunktsionaalset mööblit 
ja seda projekteerides sisse integreerida. 
Olen suur roheluse fänn, seega ka selles 
vallas sai ideid. Ja ilmselt lisaks kergekäe-
lisemalt sumedaid värve,” rääkis Rüütel, 
milliseid messilt saadud ideid võiks töösse 
rakendada.

Milano: julged 
värvid ja rohkelt metalli

 Itaalia disaineri Paola Navone käsitsi valmistatud tugitool Carve, brändile Gervasoni.

 Teokarp kivil efektiga tool Babled, 
mille on disaininud Emmanuel Bab-

led brändile O�ecct Lab. m
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24.26. MAIL TOIMUS TAANIS Kopen-
haagenis iga-aastane disainisündmus 
3 Days of Design. “Kolme päeva jooksul 
tutvustasid rohkem kui 90 disainiettevõ-
tet kõigile huvilistele oma tegemisi ja 
uudiseid, toimus mitmeid näitu-
seid, kohtumisi disaineritega 
ja palju muud,” muljetas Elke 
Mööbli kodusisustussalongi 
juhataja Kristina Darolitš.

Võrreldes varasemate aas-
tatega paistis tema sõnul 
seekord rohkem silma vanade 
disainide taaselustamine. Paljud 
tootjad on oma uudisteks vali-
nud tooted, mille disain jääb eelmise sa-
jandi keskpaika või isegi kaugemasse aega. 

Näiteks Taani disainibrändi Gubi uute 
toodete seast leiab kõrvuti päris uusi ja 
juba vägagi väärikas eas disaine, mis taas 
tootmisesse on toodud. Üheks uudiseks 
on Carlo De Carli CDC.1 sari tugitooli ja 
diivaniga, mis pärinevad 1954. aastast. 
Tooted kannavad endas ajastule iseloo-
mulikku elegantsust, kuid vormi poolest 

Kopenhaagen: 
vana uues 
kuues

sobituvad nad väga hästi ka tänapäevase 
interjööriga.  

Samasse perioodi jääb Soome ühe 
tuntuima valgustidisaineri Paavo Tynelli 
laelamp nimega 1965, mis sel suvel tänu 
Gubile taas müügile jõuab. Tegelikult 

 Hay uute toodete seast leiab Ei�eli sarja, 
kuhu kuuluvad riiulid ja diivanilauad. Iseloo-
mulikuks on ülevalt kitsamaks muutuvad 
kihid, mis annavad toodetele torni kuju. 

 Carlo De Carli CDC.1 tugitool 
pärineb 1954. aastast.

 Gubi uute toodete seast 
leiab kõrvuti uusi ja juba vä-
gagi väärikas eas disaini, mis 
on taas tootmisesse jõudnud. 

 Kaardus 
seljatoega 

&traditioni 
tugitool 

Little 
Petra. 
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1948. aastal loodud metallist valgustid 
on kaunistatud Tynellile väga iseloomu-
liku kolmnurgakujulise perforeeritud 
mustriga.

Darolitš rääkis, et 50ndatele omaseid 
jooni esindas ka GamFratesi loodud Gent 
tool, mille näol on tegu täiesti uue tootega. 
Toolile lisab iseloomu pisut maskuliinne 
seljatugi, mis tasakaalustab pehmeid ja 
ümaraid vorme. 

Sarnaselt Gubile näitasid uute toode-
te kõrval taaselustatud klassikat Taani 
brändid Menu ja &tradition. Menu üheks 
uudiseks on sügisel müügile tulev Knitting 
tugitool, mille disainis Ib Kofod-Larsen 
1951. aastal. “Sama efektiga on ka &tra-
ditioni tugitool Little Petra. Viggo Boeseni 
poolt 1938. aastal loodud tugitool on 
nimele kohaselt väikeste mõõtudega ning 
sobib seetõttu ka pisematesse ruumides-
se,” lausus Darolitš. 

Lisaks esitles &tradition Sydney Oo-
perimaja loonud arhitekti Jørn Utzoni 

100nda sünnipäeva auks Utzoni rippval-
gusti uusi viimistlusi. 1947. aastal Utzoni 
poolt disainitud elegantne lamp mõjub 
tänini ajatuna. Päris uute toodete seast 
leiab Menult Norm Architectsi loodud 
Harbour tooli. 

“Iga aastaga on 3 Days of Design muu-
tunud  järjest suuremaks – kasvanud on 
nii osalevate ettevõtete kui ka külastajate 

arv. Samas on säilinud vaba ja boheem-
laslik õhkkond, mis laseb uute trendidega 
tutvuda mõnusas atmosfääris. Osalejate 
seast leiab kohalikke ja ka välismaiseid 
mööbli-, valgustite ja aksessuaaride toot-
jaid, nende edasimüüjaid, disainimuu-
seume ja -liite, sekka ka mitmete riikide 
saatkondi,” rääkis Darolitš Kopenhaageni 
messist.

h Menu üheks uudiseks 
on Knitting tugitool, mille 
disainis Ib Kofod-Larsen 1951. 
aastal. 

h &tradition esitles 
1947. aastal loodud 
Utzoni rippvalgusti 
uut viimistlust. 
Utzon lõi valgusti 
algselt 1947. aastal.

h 1950ndatele omaseid jooni esindab 
GamFratesi loodud Gent tool. 

h Hay uudiseks on 
disainimaailma 
tipus olevate ven-
dade Bouroullecide 
loodud Élémentaire 
tool, mille geniaalsus 
peitub lihtsuses. 
Tool jätab esmapil-
gul tagasihoidliku 
mulje, kuid lähemal 
vaatlusel tulevad 
esile detailid, mis 
lisavad tootele 
iseloomu. 

f Muuto uus kummut Enfold 
miksib industriaalsust ja 
puidu pehmust – metallist 
kummuti uksi tasakaalusta-
vad puidust detailid. Selline 
külma ja sooja materjali ühen-
damine ning pastelsed toonid 
annavad kummutile värskust 
ja põhjamaist kargust. 
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23. mail avas nädalaks 
Veneetsia disainifestivali De-
sign.Ve raames uksed Eesti 
disaini tutvustav näitus ja 
pop-up pood Casa del design 
Estone/Eesti Disaini Maja. 
Eesti disaini sai näha väike-
ses ajaloolises kanaliäärses 
galeriis, naabriks Veneetsia 
arhitektuuribiennaali prog-
rammi kuuluv Eesti paviljon 
ekspositsiooniga “Nõrk mo-
nument”, luues Giardini ja Ar-
senale biennaalialade vahele 
justkui väikese Eesti ala.

“Eesti disain, oma loodus-
läheduse ja naturaalsete ma-
terjalidega, äratas Veneetsias 
suurt huvi – disainifestivali ja 
arhitektuuribiennaali raames 
oli kohal ehk ka mõnevõrra 
teadlikum publik,” sõnas Eesti 
Disaini Maja showroomi juha-
taja Gea Rebas. 

Näituse külastajad tõmba-
sid paralleele Põhjamaade mi-
nimalistliku disainiga, silma 
jäid mitmete toodete nutikad 
lahendused, olgu selleks siis 
Johanna Tammsalu disainitud 

Eestlaste 
disain 
Veneetsias

nagisüsteem Nörk Rack või 
Bold Tuesday plakat. Elevust 
tekitas Tarmo Luisu pisut 
suurustlev valgusti Tort ning 
Elmet Treieri uudistoode kiik, 
mida Veneetsias esimest korda 
eksponeeriti. “Märkimist vää-
rib ka asjaolu, et näitusel eks-
poneeritud Johanna Tamm-
salu keraamiliste valgustite 
sarja Solid Spin, toodetakse 
Veneetsia lähedal Trevisos 
asuvas mainekas Bosa keraa-
mikatehases,” lisas ta.

Pop-up poe valikust osutu-
sid populaarsemateks Johanna 
Tammsalu nagisüsteem Nörk 
Rack ja ronimisköiest ehtesari 
Joti Knot ning Bold Tuesday 
plakat List of Countries. 

Uue omaniku leidsid ka 
mitmed näitusel väljas olnud 
eksponaadid – Elmet Treieri 
kiik jäi silma Indoneesia pa-
vilioni peakuraatorile ning 
rändas Indoneesiasse, Tõnis 
Vellama valgusti Bona Fide 
Inglismaale, Stella Soomlaisi 
ja Piret Loogi nahast seljakotid 
Kanadasse ning Saksamaale.

“Arhitektuuribiennaal ja 
selle raames teist korda toi-
muv disainifestival Design.Ve 
ning üle maailma Veneetsias-
se kokku tulnud arhitektid, 
fotograafid, kunstnikud, di-
sainerid ning arhitektuuri- ja 
disainihuvilised, lõid erilise 
atmosfääri, milles lausa ise-
enesest said alguse põnevad 
kohtumised, sisukad vestlused 
ning koostöölepped ja kontak-
tivahetused,” muljetas Rebas.

Näitus sai teoks tänu Eesti 
Disainerite Liidu eestveda-
misele. Näitusel osalesid di-
sainerid Tarmo Luisk, Toivo 
Raidmets, Maile Grünberg, 
Tõnis Vellama, Margus Triib-
mann, Monika Järg, Jaanus 
Orgusaar, Elmet Treier, Maria 
Rästa, Mariana Laan, Stella 
Soomlais, Mare Kelpman, Oot-
Oot, Urmas Lüüs, Raili Keiv, 
Karmen Saat, Piret Loog, Liisu 
Arro, Johanna Tammsalu jt. l

h Eesti disaini tutvustav näitus sai teoks tänu Eesti Disainerite Liidu 
eestvedamisele.

h Elmet Treier 
Designi valgusti 
Karukell.

f Piret Loogi 
nahast selja-
kott.

h Mariana Laane ja Nüüd Cera-
micsi keraamiline latte komplekt 
ja vaagnad.

f Eesti disain 
loodusläheduse ja 
naturaalsete ma-
terjalidega tekitas 
Veneetsias huvi.m
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aturaalsetest okastest sisustuspaneelide 
arendamisele on Margus pühendanud roh-
kem kui kümme aastat enda elust, loodu-
sega arvestamist on ta oluliseks pidanud 

aga juba lapsepõlvest peale. Setumaal maakohas üles 
kasvanud poisina jõudis Margus üsna varakult ära-
tundmisele, et just loodus on see, mis on inimühis-
konnale tasakaalustavaks teguriks. 

Margus räägib, et vanavanematelt saadud õpetus-
sõnad, kuidas taimede eest hoolitseda, et nad sulle 
saaki annaksid, on tal meeles siiani. Samamoodi on 
meeles ettevõtliku vanaisa katsetused näiteks looga-
painutuspingi leiutamiseks või vanaema püüdlused 
luua endale käepäraste vahenditega uus väärtus mil-
lelegi, mis aitaks mõnd kodust probleemi lihtsamini 

Ökosõdalane

Männiokastest akustilisi ja dekoratiiv-
paneele tootva Okka brändi käimalükka-
jana tuntuks saanud disainer Margus Siilik 
on seisukohal, et sisustuses tuleb eelis-
tada materjale, mis nii oma valmistusviisi 
kui ka koostise poolest toetavad loodust 
hoidvat ja kestlikku mõtteviisi. 
Tekst Mari Hiiemäe Fotod erakogu

lahendada. Mingeid tehismaterjale ei olnud tollal 
veel liikvelgi, tõenäoliselt ei oleks vanavanemad aga 
nõuski olnud loodust väärtustavaid vahendeid millegi 
tehisliku vastu välja vahetama.

Esimesed sammud
Ise hakkas Margus loodust väärtustavate tehnoloo-
giate peale teadlikult mõtlema seoses oma isiklike 
ettevõtlusprojektidega, mida ühest küljest suunas 
soov mõelda suurelt ja rahvusvaheliselt, teisalt aga 
tahtmine jääda looduslike ja puhaste materjalide 
juurde, et see jalajälg, mis me endist järgnevatele 
põlvedele maha jätame, oleks võimalikult pisike. 
Aastal 2011 töötas mees välja kasemahla võtmise 
komplekti, et luua toode, mis juhataks inimestele teed 

 Kui töötempo 
üle pea hakkab 
kasvama ning akud 
laadimist vajavad, 
aitab Margust 
mets.
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tagasi traditsiooniliste võtete juurde. Kuna komplekti 
omahind kujunes aga Eesti turu jaoks liigkalliks, jäi 
see pärast sajaeksemplarilise väiketiraaži mahamüü-
mist sinnapaika.

“Sealt ma hakkasin neid loodustooteid edasi mõtle-
ma ja katsetama. Ja sellise tausta ja lähenemise pealt 
sündis ka Okka. Idee männiokkaid sisustuses kasu-
tada oli mul kuklas tiksunud juba aastaid, aga kõik 
see on käinud samm-sammult. Enne kui okkapaneel 
tooteks kujunes, kulus väga palju aega, energiat ja 
tahet,” räägib Margus. Tema sõnul näitasid juba aastal 
2004, kui ta okkaideega esimest korda lagedale tuli, 
kõik märgid, et inimesi, kes hakkavad väärtustama 
looduslikke materjale, tuleb aina juurde. Praegune 
turuolukord näib oletust kinnitavat. “Inimesed taha-

vad puhtaid materjale, ei taha klaasvilla ega tehisasja. 
See annab julgust juurde, et ma olen õigel teel,” räägib 
Margus. 

 
Kasutule materjalile lisandväärtus
Naljatamisi nimetab Margus ennast ökosõdalaseks. 
Õigupoolest ongi tal öelduga tõsi taga. “Mulle läheb 
see tõepoolest korda, et ma võtan loodusest ülejääva 
kasutu materjali ja annan sellele lisandväärtuse. 
Mulle on oluline, et see, mida ma toodan, ei oleks 
suvaline kümne-eurone kiirtarbimise produkt, mis 
visatakse varsti lihtsalt prügimäele, kus see muu-
tub ressursi raiskamiseks, sest iga prügi on ju oma 
olemuselt ressurssineelav materjal,” räägib Margus, 
lisades, et kui tema eesmärk oleks lihtlabane kasumi 

Margus Siilik
• Sündinud 1984
• Asutas 2015. aastal Okkastyle OÜ ja on seal 

tegevjuht
• Saavutas 2014./2015. aastal Ajujahi finaalis 5. 

koha, Tartu Loomemajanduskeskuse vilistlane
• Olulisemad tööd: Estonia SPA, Creatum disaini-

büroo, Swedbank, Vilde ja Vine restoran, hulgali-
selt kodusid ja kontoreid.

• Toodete edasimüüjad: Pacy & Wheatley Acous-
tics Inglismaal, Freund GmBh Saksamaa, Austria 
ja Šveitsi turgudel

Mulle läheb see tõe-
poolest korda, et ma võtan 
loodusest ülejääva kasutu 
materjali ja annan sellele 
lisandväärtuse. 
Margus Siilik

tagasi traditsiooniliste võtete juurde. Kuna komplekti 
omahind kujunes aga Eesti turu jaoks liigkalliks, jäi 
see pärast sajaeksemplarilise väiketiraaži mahamüü-

“Sealt ma hakkasin neid loodustooteid edasi mõtle-
ma ja katsetama. Ja sellise tausta ja lähenemise pealt 
sündis ka Okka. Idee männiokkaid sisustuses kasu-
tada oli mul kuklas tiksunud juba aastaid, aga kõik 
see on käinud samm-sammult. Enne kui okkapaneel 

 Marguse klientide 
hulgas on väga palju 
eraisikuid, samuti 
erinevaid kontoreid, 
avalikke ruume ja 
kohvikuid.
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teenimine, oleks odavam sisustuspaneele hakata 
tootma kusagil Hiinas. “Saaks ju võtta okkalaadsest 
plastikust kiude, mida on palju lihtsam kokku panna 
kui päris okkaid, lisada sinna akustika parandamise 
eesmärgil klaasvilla ja toota plaate automatiseeritud 
liinidel. Aga ma ei taha sellist teed minna, sest kokku-
võttes oleks see ressursside raiskamine,” on Margusel 
põhimõtted paigas.

Kuna Margus on otsustanud looduslike vahendite 
ja käsitsi tegemise kasuks, valmivad Okka männiok-
kapaneelid aeglasemat, keerulisemat ning kallimat 
teed mööda ning seda siinsamas Eestis. “See on see 
ringlus, et RMK lankidelt lõikame me oksad, mida 
muidu ei töödeldaks. Maksimaalselt saame kasuta-

da kaks protsenti okkaid langi kohta. Sealt liiguvad 
oksad Maarja Külla, kus nopitakse okkad küljest. 
Edasi lähevad okkad kuivatisse, seejärel immutatakse 
need tulekindlaks, toonitakse ja kuivatatakse uuesti, 
siis pressitakse vormidesse. Akustilise paneeli puhul 
lisanduvad paneelile erinevaid helisagedusi neelavad 
lisakihid,” selgitab Margus Okka-paneeli sünniprot-
sessi. 

 
Sotsiaalne mõõde
Kui oluline on Margusele, et just Maarja Küla inime-
sed tootmise käigus tööd saavad? “Väga! See sotsiaal-
ne taust on minu jaoks väga oluline. See on võimalus 
pakkuda tööd neile, kes seda igapäevaselt ise otsida 

Okka akustiline paneel
Väga heade tulemustega helineelav 
paneel (Fraunhoferi Instituudis Saksa-
maal Stuttgardis mõõdetud A-klassi 
tulemus), mis aitab ruumisiseselt vä-
hendada kaja ja ruumis tekkivat müra. 
Kasutuskohtadeks on kontorid, avalikud 
ruumid, kodud, stuudiod ja muud pai-
gad, kus liigne kaja takistab inimestel 
rahulikult suhelda liigse heli peegelduse 
tõttu.

Okka sisustuspaneel
Looduslikest materjalidest (männi-
okastest) valmistatud teistsuguse 
pinnastruktuuriga paneel, millega on 
võimalik sisekujunduses kaunistada 
seinu ja lagesid ning luues seeläbi antud 
keskkonnas täiesti erilise lahenduse, 
mida on raske märkamata jätta.

h Tootearendus ei 
saa kunagi valmis, 
sest neid ideid, mida 
okastega teha, on 
palju – näiteks lam-
pe, põrandalampe, 
kunsti jne.

f Akustiliste plaatide ülesehitus on välja 
töötatud koos Eesti tipp-akustiku Linda 
Madalikuga niivõrd helisid summutavaks, et 
Saksamaa laborites tehtud akustikauuringute 
käigus on saavutatud nende testimisel maksi-
maalselt kõrged tulemused.
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hoian oma tootmist nii loodussõbralikuna kui vähegi 
võimalik. Minu kaugem eesmärk on aga panustada 
rohkem loodushoidu ja inimeste suunamisse loodu-
sesse. Aidata inimestel märgata läbi meie toodete ka 
seda, et loodusmaastikud on meile nii lähedal. Meil on 
mitte ainult Tallinna vanalinn, vaid on ka sood, rabad, 
seened, mustikad, jõhvikad. Me peaksime märkama 
rohkem neid väärtusi, mis meie ümber on ning neid 
kõrgemalt hindama,” rõhutab Margus. l

ei saa ja kelle jaoks on töövõimalused üleüldse üsna 
piiratud. Neile see sobib ja meeldib, okaste noppimine 
on nende jaoks aroomiteraapia ja rahustav tegevus, 
mis annab neile ühtlasi võimaluse ausat palka teeni-
da,” tunnetab Margus missiooni. Lisaväärtusena on 
käsitöö ka üks puhtamaid tootmisviise, mis on loo-
duslähedase Okka-paneeli tootmise juures Marguse 
jaoks samuti oluline.

Praeguseks on Margus Okka-paneelidele leidnud 
edasimüüjad ja partnerettevõtted nii Saksamaa, Šveit-
si, Austria kui Inglismaa turul, huvi on tundnud Okka 
vastu nii itaallased kui leedukad. Akustiliste plaatide 
ülesehituse timmis Margus koostöös Eesti tipp-akus-
tiku Linda Madalikuga niivõrd helisid summutavaks, 
et Saksamaa laborites tehtud akustikauuringute 
käigus on saavutatud nende testimisel maksimaalselt 
kõrged tulemused. 

Mis tootearenduse võimalusi puudutab, siis selles 
osas ei näi piire üldse ees olevat. “Tootearendus ei 
saa kunagi valmis, sest neid ideid, mida okastega 
teha – lampe, põrandalampe, kunstiteemat –, neid 
on nii palju. Üks klient soovis hiljuti saada näiteks 
akustikapaneeli koos Edward von Lõnguse pildiga. 
Kõik koostöölahendused on võimalikud ja teretul-
nud,” räägib Margus. 

 
Okaste väärtus
Marguse sõnul on need kliendid, kes endale männi-
okastest paneelid seina saanud, saaduga seni igati 
rahul olnud. 

“Tellijate hulgas on olnud väga palju eraisikuid, sa-
muti erinevaid kontoreid, avalikke ruume, kohvikuid. 
Inimestele meeldib okka väärtustamine ja see idee, 
et lisaks sipelgatele, kes kasutavad okkaid ehitus-
materjalina, on need tehtud sobivaks ka inimese 
kodude jaoks. Kuna okkapaneeli pinnastruktuur on 
oma olemuselt olemasolevatest materjalidest niivõrd 
erinev, siis see ongi see tükike loodust kodus,” arvab 
Margus.

See, et Euroopa Liit on võtnud suuna plastiku tar-
bimise vähendamisele, teeb Margusele ainult rõõmu. 
“Okka idee käib selle mõttega vägagi kaasas, mina 

h Väga heade tulemustega helineelav paneel aitab ruumi-
siseselt vähendada kaja ja ruumis tekkivat müra.

h Looduslikud paneelid loovad antud keskkonnas täiesti 
erilise lahenduse, mida on raske märkamata jätta.

h Pärnus asuv 
Estonia SPA kuulub 
Margus Siiliku oluli-

semate tööde hulka.

h Männiokastest 
valmistatud teist-
suguse pinnastruk-
tuuriga paneelidega 
võib kaunistada ka 
lagesid.

h Juba 2004. aastal näitasid kõik märgid, et inimesed väärtustavad 
looduslikke materjale üha enam.
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Mets ja vaikus
Kui töötempo üle pea kasvab ning 
akud laadimist vajavad, aitab Margust 
mets. “Mets aitab ja mets annab selle 
vaikuse, mida inimesel vaja on. Fred 
Jüssi loos “Metsavaikus” on väga palju 
mõtteid, mida ma õigeks pean. “Vaiku-
ses on inimene iseendaga” – see Fred 
Jüssi öeldud lause on ka minu juhtlau-
se,” räägib Margus. Tänapäevane kära-
müra maailm, koos lõputute reklaamide 

ja infoküllusega, milles üritatakse põge-
neda sotsiaalmeediasse sukeldumisega, 
pakub Marguse meelest liiga vähe hetki 
vaikuses iseendaga olemiseks. Tööruu-
mides ja tänavatel on pidev mürafoon 
ning kodudes see asi jätkub – vaikust on 
raske enda ümber luua ja leida, olgu siis 
põhjuseks liiga avarad kajadega ruumid 
või kostab väline müra tuppa. “Vaikuse 
kui võimaluse loomine inimeste jaoks, 

kellel on müraprobleemid lahendama-
ta – see põhjendab ära, miks ma seda 
kõike teen,” on Margus akustiliste Ok-
ka-paneelide vajalikkuses veendunud. 
“Õigupoolest peaks okaste korjamise 
teraapiat pakkuma võimalusena ka üle-
töötanud inimestele,” mõtiskleb Mar-
gus, “Võiks ju viia inimesed kusagile 
langi peale okkaid korjama, et tuua nad 
sellest müramaailmast välja puhkama.”

Decotex Sisustussalong
Pärnu mnt 160E, Tallinn   |   www.decotex.ee   |   FB: decotextrade

MÖÖBLIKANGAD
· Lai valik kangaid kohe saadaval

· Tellimisega kangastel lühike tarneaeg

KARDINAKANGAD
Valikus nii päeva- kui ka külgkardinakangad ·

Pimendavad kangad, Trevira kangad ·
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Põhjuseks on siin seeriatootmises valmis-
tatud mööbli ja aksessuaaride kasutamine, 
mida suhteliselt soodsate hindadega paku-
vad suured mööblimüüjad.

Kui te aga soovite kodu sisustada mille-
gi omanäolise ja hästi ruumidesse sobiva-
ga, siis ei saa ümber eritellimusmööblist. 
Eritellimusel on võimalik valmistada too-
teid, mis on millimeetri  täpsusega õiges 
mõõdus, mille kattematerjal on valitud 
perfektselt kokku  mängima ümbritsevaga 
ja füüsilised omadused nagu näiteks iste 
kõrgus,  sügavus, pehmus, seljatoe kal-
denurk jne on kasutaja soovide kohaselt 
ideaalselt paika timmitud.

Eritellimusmööbel on tegelikult parim 
lahendus ruumi kujundamisel, kui ees-
märgiks on mööbli kompromissitu sobivus 
keskkonda.

Eritellimusmööbel loob omapärase  
ja kordumatu interjööri
Kui uudistate kinnisvarakuulutuste fotosid, siis avastate üsna ruttu, et väga 
paljud kodud on nii mõneski mõttes äravahetamiseni sarnased.

h Tugitool Diva

Vali kogenud meistreid
Eritellimusmööbli valmistamine ei ole 
igale tootjale jõukohane, seepärast tasub 
uurida, kellel on rohkem oskusi ning 
teadmisi ja kuidas kliendid on mööbliga 
rahule jäänud. Näiteks osaühing Ra Sunil 
on pikaaegne kogemus pehme mööbli 
valmistamisel. Tootevalikus on diivanid, 
tugitoolid, järid, tumbad ja pukid, kuid 
see on vaid väike osa ettevõtte tegevusest, 
mis kätkeb endas erinevate toitlustus-
asutuste ja hotellide ning teiste avalike 
ruumide, aga ka eraklientide kodude si-
sustamist. Ra Sun pakub ka pehme mööbli 
katteriiete vahetust ja vana mööbli res-
taureerimist.

Ettevõtte hitttoode on praegu tugitool 
Oslo. Algselt oli Oslo mõeldud lounge’i või 
ootesaali tooliks avalikus ruumis, kuid 

RA SUN
Asub Luise ja Koidu tänava nurgal, 
aadressil Luise 36. 
Lisaks on meie tooted leitavad 
salongis 4Room,  
Pärnu mnt 110.
www.rasun.ee

ootamatult hakati  soetama Oslot just 
kodusesse interjööri. Seepeale muutsid 
meistrid tooli konstruktsiooni pisut 
mugavamaks – polster ehitati sik-sak-
vedrudele ning pealmine poroloonikiht 
tehti pehmemaks. Oslo muutus sellest 
väga heaks koduseks äraolemis tooliks, 
kus mõnusalt  lugeda, televiisorit vaadata 
või niisama rahulikult mõtiskleda.

Ra Sun tootevalikus on lisaks oma 
disainile ka Janno Roos ja Andres Labi 
(Ruumilabor) poolt disainitud mudelid – 
akustiline tugitool Ego ja diivanikomplekt 
Piano. Kristel Jakobsoni poolt loo dud 
kahe- ja kolmekohaline diivan Noon. 
Kõige värskem toode on meil hetkel heli 
summutav tugi tool Sala, disaineriks Lo-
reida Hein.

Kuidas mööblit valida?
Ra Suni juhatuse liikme Allan Prooso sõ-
nul tuleb osata vahet teha hetketrendidel 
ja trendidel, mis on ajatud.

“Et mööbel ei mõjuks 4–5 aasta pärast 
vanamood salt, tuleks eelistada lihtsaid 
ja harjumus päraseid vorme, naturaalseid 
või naturaalsena mõjuvaid materjale – 
kangas, puit, spoon. Uuenduslikud või 
revolutsioonilised ideed vormides, mater-
jalides ja tehnilistes lahendustes ei pruugi 
ajaproovile vas tu panna ja võivad  teatud 
aja möödudes mõjuda vanamoodsalt või 
halvemal juhul isegi naeruväärsena,” 
rääkis Prooso.

Kvaliteedinäitajateks on pehme mööbli 
puhul kasutatavad materjalid ja tehnili-
sed lahendused.

Kuidas hinnata mööbli kvaliteeti?
Kvaliteetne diivani konstruktsioon tähen-
dab tavaliselt karkassi, mis on valmistatud 
vineerist ja/või täispuidust. Pehmuse 
annavad enamasti sik-sak-vedrud ja poro-
loon (harvem kasutatakse ka vedruplokki 
või Pocket-vedrusid). Kvaliteetsel polstril 
koosneb poroloon mitmest eritihedusega 
kihist, mis tagab istumismugavusele 
lisaks ka vastupidavuse ja istme vormi 
parema säilivuse.

Mööblikangaste valik on ääretult lai. 
Kasutatakse polüesterkangaid, täisna-
turaalseid kangaid ja nende omavahelisi 
kombinatsioone. Oluline on  kangaste 
puhul silmas pidada kulumiskindlust e 
Martidale näitajat. Avalikus ruumis loe-
takse minimaalseks Martindale arvuks 
25000–30 000 pööret.

Kui ostja kodumööblit valides sama reegli 
järgi toimib, ei pea ta tõenäoliselt paari aasta 
pärast mõtlema kangavahetusele või uue 
diivani soetamisele kulunud kanga tõttu.

Arvestada tuleks ka sellega, et polüester-
kangad ei määrdu nii kergesti kui näiteks 
puuvillased või linased kangad. Villased kan-
gad võivad  kokkupuutel nahaga olla pisut 
torkivad. Kui kodus on kass, oleks hea valida 
pigem samet, mikrofiiber või väga tiheda 
koega kangas – neid kassid ei kipu kratsima.Tugitool Piano

Eritellimusmööbel
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või naturaalsena mõjuvaid materjale – 
kangas, puit, spoon. Uuenduslikud või 
revolutsioonilised ideed vormides, mater-
jalides ja tehnilistes lahendustes ei pruugi 
ajaproovile vas tu panna ja võivad  teatud 
aja möödudes mõjuda vanamoodsalt või 
halvemal juhul isegi naeruväärsena,” 
rääkis Prooso.

Kvaliteedinäitajateks on pehme mööbli 
puhul kasutatavad materjalid ja tehnili-
sed lahendused.

Kuidas hinnata mööbli kvaliteeti?
Kvaliteetne diivani konstruktsioon tähen-
dab tavaliselt karkassi, mis on valmistatud 
vineerist ja/või täispuidust. Pehmuse 
annavad enamasti sik-sak-vedrud ja poro-
loon (harvem kasutatakse ka vedruplokki 
või Pocket-vedrusid). Kvaliteetsel polstril 
koosneb poroloon mitmest eritihedusega 
kihist, mis tagab istumismugavusele 
lisaks ka vastupidavuse ja istme vormi 
parema säilivuse.

Mööblikangaste valik on ääretult lai. 
Kasutatakse polüesterkangaid, täisna-
turaalseid kangaid ja nende omavahelisi 
kombinatsioone. Oluline on  kangaste 
puhul silmas pidada kulumiskindlust e 
Martidale näitajat. Avalikus ruumis loe-
takse minimaalseks Martindale arvuks 
25000–30 000 pööret.

Kui ostja kodumööblit valides sama reegli 
järgi toimib, ei pea ta tõenäoliselt paari aasta 
pärast mõtlema kangavahetusele või uue 
diivani soetamisele kulunud kanga tõttu.

Arvestada tuleks ka sellega, et polüester-
kangad ei määrdu nii kergesti kui näiteks 
puuvillased või linased kangad. Villased kan-
gad võivad  kokkupuutel nahaga olla pisut 
torkivad. Kui kodus on kass, oleks hea valida 
pigem samet, mikrofiiber või väga tiheda 
koega kangas – neid kassid ei kipu kratsima.Tugitool Piano

Eritellimusmööbel
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Rangelt ametlikust 
kontorist sai

loovbüroo
Hariduse kompetentsikeskuse SA Innove  
büroos toimusid eelmisel aastal ulatuslikud 
ümber ehitustööd – sisekujundaja Kristiina Kuus 
koostöös Sirkel&Malliga disainisid ametlikust 
kontorist värvilise ja loova keskkonnaga büroo. 
Tekst Gerli Ramler Fotod Maris Tomba
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Uus kontor 
on hubasem 
ja avatum 
ning kohati 
on kasutatud 
tegevuspõ-
hise kontori 
mudelit.

www.decorest.ee 

Decorest Disain 
sisustussalong 

Liivalaia 21, Tallinn 

decorest@decorest.ee 
+372 504 7587

Jäigad ja elastsed 
seina- ja laeliistud,  

valguskarniisid, laerosetid, 
sambad ja poolsambad  

Belgia firmalt Orac. 

Tapeedid igale 
maitsele!
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K
ristiina Kuusi sõnul oli eesmär-
giks, et kontor aitaks töötajatel 
keskenduda, suhelda ja loovalt 
ning julgelt mõelda. SA Innove 

administratiivkeskuse juhataja Ülar Ko-
hari sõnul oli sihtasutuse soov luua hea ja 
tööd toetav sisekujunduslahendus, opti-
maalne ruumiprogramm ning meeldivad 
töötingimused 200 töötajaga büroole, 
kus lisaks käib ka palju kliente, korralda-
takse koolitusi ja nõupidamisi. 

“Kõige selle arvestamine oli loomuli-
kult päris suur väljakutse,” tunnistab ta. 
“Kuna Innove paikneb 19 asukohas üle 
Eesti ja aeg-ajalt muutuvad üüripindade 
asukohad või on vaja neis teha ümberkor-
raldusi, kas büroomööbli või sisekujundu-
se osas, oli meil juba varasemast tehtud 
vastavasisuline hange, milles oli edukas 
Sirkel&Mall. Kristiinani jõudsimegi nende 
kaudu: nad soovitasid teda enda partne-
rina meie kontori sisekujundust tegema. 
Kohtudes Kristiinaga, vaadates tema 
varasemaid töid ja arvestades senist head 
koostööd Sirkel&Malliga, sündiski meie 
otsus teda meie sisekujundajaks valida.”

Kaasati strateegilise disaini professor 
Innove tippjuhtkonnal oli töö algetapis 
büroo osas suhteliselt kindlad ootused. 
Eelkõige oli soov kasutada pinda võimali-
kult ratsionaalselt, et kontoris oleks või-
malik paindlikult teha ümberkorraldusi, 
vajadusel paigutada kokku projektipõhi-
seid tööperesid jms. Veel oli soov, et kontor 
saaks olema hubasem, rohkem avatud ja 
osakondades, kus see tööalaselt õigustab, 
kasutada tegevuspõhise kontori mudelit. 

Selleks korraldati Innove juhtidele kohtu-
mine Eesti disaineri, strateegilise disaini 
professori Martin Pärnaga, kes tutvustas 
tegevuspõhist kontorit, samuti jagati 
materjale kaasaegse kontori kontseptsioo-
nist, viidi läbi uuring ruumivajaduste osas 
Innove erinevates osakondades jms.

“Tegemist oli ju siiski olemasoleva 
kontori ümberehitusega, kus Innove oli 
juba 10 aastat paiknenud. Saime suvel 
korraldada töötajate töö umbes 1,5 kuuks 
nii, et kogu kontor oli tühi – kolisime 
selleks ajaks meie Tallinna Euroopa Koo-
li ruumidesse. Maja oli ehitajate käes, 
seega ajaraam ja samuti ka meie eelarve 
võimalused seadsid piirid. Seetõttu tuli 

interjöörilahenduse juures arvestada palju 
juba olemasolevate tehniliste lahendus-
tega, eelkõige ventilatsiooni osas, samuti 
vee ja kanalisatsiooni paiknemist jms,” 
tutvustab Ülo Kohari. 

Varasemalt näiteks paljudele eramu-
tele, restoranile Mantel ja Korsten ning 
kohvikule Peps sisekujundust loonud 
Kristiina Kuus lisab, et arvestades In-
nove ruumide olemasolevat seisukorda 
ja olemasolevaid kommunikatsioone, 
oli ruumiplaneering töökäigus pidevas 
muutumises. “Hoone ise ja planeeritav 
ehitustähtaeg jätsid üsna vähe mängu-
ruumi. Oluline oli tsoneerida aktiivsemad 
ja passiivsemad alad ning nii koondus ka 

 Oluline 
oli tsoneerida 
aktiivsemad ja 
passiivsemad 
alad ning nii 
koondus ka põ-
hirõhk disainis. 
sisearhitekt Kristiina Kuus

h Kontori pinda kasutatakse ratsionaalselt, et saaks paindlikult ümberkorraldusi teha ja vajadusel projektipõhiseid tööperesid kokku paigutada.

f Büroos on võimalik 
privaatselt eralduda, kahe-
kolmekesi nõu pidada või 
telefoniga vestelda.
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põhirõhk disainis. Üldiseks eesmärgiks 
võis pidada, et büroo oleks mugav ja mõ-
nus ennekõike seal töötavatele inimestele. 
Et see motiveeriks tööle tulema ja aitaks 
seal olles keskenduda, suhelda ja loovalt 
ning julgelt mõelda. Ruumiprogramm 
peab olema funktsionaalne ja vastavalt 
töö iseloomule läbimõeldud!”

Hele töökeskkond versus värviküllus
Niisiis oli kliendi ootuseks saada täna-
päevane töökeskkond, mis arvestaks SA 
Innove tööiseloomu ja vajadustega ning 

saavutada maksimaalne tulemus mini-
maalsete vahenditega. Kuus möönab, et 
teda inspireerisid Innove enda töötajad 
ja nende ootused uutele tööruumidele, 
ühtlasi oli ees ajaline ja mahuline raam, 
mis oli põnevaks väljakutseks.

Innove agentuurides ja keskustes on 
töö sisu väga erinev, mis seab ka ruumila-
hendustele erinevad nõudmised. Sellest 
kõigest aru saamiseks oli sisekujundajal 
hulgaliselt kohtumisi erinevate osakon-
dade juhtidega, et tal oleks ülevaade 
töö spetsiifikast, osakondade ootustest 

ja vajadustest ruumiprogrammile. Siis 
hakkasid sündima esmased visandid ja 
sealt edasi juba konkreetsed lahendused 
koostöös Innove juhtide ja kaasatud töö-
tajatega. 

Ülo Kohari hinnangul arvestas siseku-
jundaja igati tellija soovidega ja pakkus 
samas välja palju häid uusi lahendusi, 
mille peale ise ei oskaks tullagi.

Üldise kontseptsioonina on Innove töö-
ruumid tagasihoidlikud, valgete seintega 
ja heleda mööbliga. Kusjuures pooles ula-
tuses kasutati ära ka olemasolev mööbel. 
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Heledusele vastukaaluks on koridorid, 
puhkeruumid ja muud üldruumid aga vär-
vilised. Erinevatel korrustel on erivärvili-
sed seinad ja ka on samas toonis värviliste 
üleminekutega vaipkate, koridorides on 
seinaelementidena kasutatud vineeri, mis 
samuti mõjub väga hästi. 

Korruste puhkeruumid-kööginurgad 
on avatud klaasseinaga ja kena tapeediga 
ning neis viibides saab ennast hästi tööru-
tiinist välja lülitada. Igal korrusel on mit-
meid väikesi nõupidamis- ja telefonibokse, 
kus on mugavad tugitoolid ja kuhu saad 

h Kontori värvi-
lahendus on palju 
positiivset vastukaja 
saanud – erksad 
värvilaigud tõstavad 
tuju ja teevad ole-
mise rõõmsamaks 
nii töötajatel kui 
külalistel.



kohe oma tööruumist minna nõu pidama 
või omaette töötama.

“Kõik see kokku loob kontorisse meel-
diva ja hubase õhustiku, kus on tõepoolest 
hea olla ja kuhu tuled hea meelega igal 
hommikul tööle,” möönab Ülo Kohari. Ta 
lisab, et interjööri kontseptsioonis võttis 
Kristiina Kuus aluseks Innove tegevus-
valdkondade identiteedi käsiraamatu. 
Selle põhjal sündisid ka erinevatel kor-
ruste erinevad värvilahendused, näiteks 
hariduse tugiteenuste agentuuri korrusel 
läbiv Rajaleidja kaubamärgi punane toon, 
struktuuriteotuste agentuuri korrusel 
läbiv sinakas toon jne. Korruste erinevad 
värvilahendused teevad kogu kontori hu-
vitavaks ja mõnusaks.

Suhtlemine läks paremaks  
“Varasemalt oli meie kontor väga ametlik 
ja ainult töö tegemisele suunatud. Uue 
sisekujunduse loomisel oli oluline, et kon-
tor soodustaks loovust, inimesed saaksid 

g  
200 töötajaga 

büroos käib ka palju 
kliente, korralda-
takse koolitusi ja 

nõupidamisi. 

Olikol tootevalikust leiab stiilseid ja ainulaadseid 
tiigipuust dekoratiivseid seinapaneele. 

Tegemist on taaskasutatud ja käsitsi valmistatud 
toodetega, mis loovad hubase ja isikupärase ilme 

igas interjööris.

www.olikol.ee
e-mail: info@olikol.ee
mob: +372 5818 8403

Igal paneelil 
on rääkida oma lugu...
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tunda end kontoris vabamalt, samuti oleks 
neil vajadusel võimalik privaatselt eraldu-
da, minna kiirelt kahe-kolmekesi nõu pi-
dama või telefoniga vestlema. Tahtsime, et 
puhkeruumid-kööginurgad soodustaksid 
korraks töörutiinist välja tulekut, et seal 
oleks hea einestada, kolleegidega vestelda 
ja puhata,” selgitab Ülo Kohari. 

Ajaraam projekti teostamiseks oli üpris 
pingeline – alustati oktoobri algul, ruumi-
programmi ja sisekujunduse valmislahen-
dused tuli maja omanikule Technopolis 
Ülemistele anda juba veebruaris. Seetõttu 
oli Innove töö spetsiifikast lähtuvalt eri-
nevate struktuuriüksuste ruumi- ja sise-
kujunduse lahenduste lõplik koostamine 
väga suur pingutus ja väljakutse kõigile 
osapooltele. Asja tegi aga Innove inimeste 
sõnul kindlasti hõlpsamaks hea koostöö 
Kristiina Kuusiga ning Sirkel&Malli pool-
se projektijuhi Veiko Teiniga, kes kaasas 
tehniliste jooniste tegemisel kiiretel 
perioodidel ka teisi oma firma arhitekte.

“Meie uuenenud kontor jätab nii töö-
tajatele kui külalistele tänapäevase, kuid 
samas koduse ja õdusa mulje. On piisavalt 
kohti, kus väljaspool kabinetti näiteks 
koostööpartneriga tööjuttu ajada kui ka 
mõnusaid kööginurki, kus ajalehte sirvida 
ja kolleegiga vestelda. Erinevate ruumide 
funktsionaalsus on hästi paigas,” räägib 
Innove administratiivkeskuse juhataja. 
“Kindlasti on kontor ka vaiksem kui va-
rem, sest vaipkate summutab sammude 
müra ning muudab ruumid ka soojemaks 
ja hubasemaks. Ka värvilahendus on palju 
positiivset vastukaja saanud – erksad vär-
vilaigud tõstavad tuju ja teevad olemise 
rõõmsamaks nii töötajatel kui külalistel!”

Ta lisab, et kindlalt võib öelda, et uue-
nenud kontoris on paranenud töötajate va-
heline suhtlus. Tööviljakuse mõõtmiseks 
on 8–9 kuud veel liiga lühike periood, kuid 
tulla hommikul meeldivasse ja hea välja-
nägemisega kontorisse, tõstab kindlasti 
motivatsiooni, et oma tööd hästi teha. l

Bürooruumid 
aktiivses 
muutumises 

Praegu on büroo-
ruumid aktiivses 
muutumises. Paljud 
ettevõtted suunduvad 
tegevuspõhiste büroo-
ruumide suunas. Oskus-
likult läbimõeldud büroo 
soodustab ühel pinnal 
nii vaikset keskendumist 
kui ka ettevõttesisest 
kommunikatsiooni, mis 
meeskonnatöös on äär-
miselt oluline. Võimatu 
on luua umbisikulist 
bürooruumi, see sõltub 
pinda kasutava ettevõtte 
iseloomust väga palju!

sisearhitekt Kristiina Kuus

www.valpaint.ee

Värvikeskuste Grupp OÜ
Ringtee 4, Tartu

Decorest Disain salong
Liivalaia 21, Tallinn

Intervärv OÜ
Väike pala 1, Tallinn

Renaissance OÜ,
projektimüük Ringtee 26 Tartu 

Harm Tex salong
Rüütli tn 29, Pärnu
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Tallinnas Telliskivi Loome
linnaku vahetus läheduses 

asuv pubi St Vitus jääb silma nii 
oma laialdase õllevaliku kui ka äärmiselt 
hubase interjööri ja kunstilisuse poolest.  

Tekst Gerli Ramler Fotod Maris Tomba

St Vituse pubis 

 särab kunst 

  ja graafika
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M
ulluse Eesti Sisearhitektide Liidu aasta-
preemia ühe nominendi disaini autoriks 
on sisearhitekt Kristiina Kuus, kes ku-
jundas ka SA Innove uue kontori.

Omaniku Paap Toonela sõnul oli esimene mõte 
seoses uue pubi loomisega, et see ei tohiks olla liiga 
lihtne, klassikaline ja tume, vaid modernne ja hele, 
harmoniseerudes ülejäänud Telliskivi keskkonnaga. 
Mõte hakkas aktiivselt liikuma ning omad disainikri-
teeriumid pani muidugi paika see, et tegemist on vana 

Küsi lisa: tel 688 9439, info@aco.ee, www.aco.ee

Kujunda 
unistuste 
vannituba

ACO tooted, see on   
Saksa kvaliteet, hea disain, 
lai valik ja soodne hind. 
Valmistame ka erimõõte.

ACO. creating the future of drainage

DUSIRENNID 
JA -TRAPID

Looduskivimaterjalid.
Laos suur valik plaate, kive ja 

hooldusvahendeid.

Näidised ja ladu aadressil
Silikaltsiidi 7, Tallinn

(avatud eelneval kokkuleppel)

Tel 503 5141, aivar@lossikivi.ee

www.lossikivi.ee
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tootmishoonega. Väga oluliseks oli tellijate jaoks ka, 
et hoonel oleks oma hing, kunstilisus ja eripärad ning 
et pubi oleks külastajatele mõnus ja omane, mitte aga 
lihtsalt kõrge kivilaega külm ruum.

“Alati on väga põnev ja innustav astuda täiesti 
tühja ruumi, kus miski veel ei kõneta. Ja näha, kuidas 
see siis visiooni najal elule ärkab. Antud objekti puhul 
oli minu arvates huvitav just hoone arhitektuurne 
igavus. Tegemist oli täiesti tavalise iseloomutu laoruu-
miga, kus alles hiljem analüüsides taipasime, kui hästi 
pubi kontseptsioon sinna proportsionaalselt sobib,” 
meenutab 2016. aastal valminud ruume kujundanud 
Kristiina Kuus. 

Ta lisab, et eesmärgiks sai luua uut tüüpi pubi, 
mis oma üldmuljelt oleks hele ja valge, loomulik ning 
hubane. Läbivaks ideeks oli, et suure käsitööõllede 
valikuga keskkond julgustaks proovima erinevaid 
uusi maitseid. Ja interjöör oleks ühtaegu mugav ning 
trendikas. 

Suur õllevalik, sõbralikkus ja hubasus
St Vituse disainis on kasutatud palju naturaalseid 
materjale, kombineerinud metalli ja puitu. Põhirõhk 
on kontrastidel: heledal ja tumedal. Palju mööblit on 
valminud eritellimustööna jooniste alusel, aga kogu 
interjööri krooniks on kunst ja graafika, mis paneb 
ruumi elama ning annab sellele iseloomu. Vabas vor-
mis kunst on pärit graafik Britta Benno sulest.  

Pubi ehteks on muidugi pikk baarilett koos 20 
õllekraaniga, mis teeb St Vitusest tõelise õllesõbra 

pühamu. Lisaks loendamatu hulk pudeliõllesid, roh-
kem ja vähem tuntud käsitööõllesid ning siidreid. 
Algusest peale oli omanikel soov luua Eesti parima 
kraaniõllede ning tavapärasest suurema käsitööõllede 
valikuga õllesõprade pühamu. See omakorda mängis 
ja mängib palju rolli ka sisekujunduses ning igapäe-
vases teeninduses. 

Toonela sõnul on klienditeeninduse seisukohalt 
oluline, et kogu interjöör ja teenindus looks sundi-
matu keskkonna, mis sobib ideaalselt kokku Telliskivi 

Huvi-
tav oli just 
hoone arhi-
tektuurne 
igavus. 
Kristiina Kuus

h Omaniku Paap Toonela sõnul on külastajad pubi väga hästi vastu võtnud, suur baarilett on inimestele omaks saanud ning seal ees võetakse 
mõnuga istet.

h St Vituse disainis on kasutatud palju naturaalseid materjale, kombineeritud me-
talli ja puitu. Põhirõhk on kontrastidel: heledal ja tumedal. 
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piirkonna hipilikkusega. “Oma teenindajad valisime 
tööle sõbralikkuse ja avatud suhtlemise kriteeriumeid 
silmas pidades ning loomulikult peavad nad olema 
pädevad õllemaailmas orienteerudes. Mõnusa pubi 
õhkkond on sundimatu, mugav ning kunsti osas ek-
lektiline.”  

Ta lisab, et külastajad on pubi väga hästi vastu võt-
nud, suur baarilett on inimestele omaks saanud ning 
seal ees võetakse mõnuga istet. “Tundub, et just sel-
lise mõtteviisi ja kontseptsiooniga pubi oli Tallinnas 
puudu. Suurele baariletile rõhku pannes arvestasime 
algusest peale sellega, et me ei ava lõunasöögikohta, 
vaid meie suunitlus on pärast tööd õllenautimine 
ning sõpradega koosolemine. Paraku ei saa teha 
multifunktsionaalset kõrtsi, mis oleks igal ajal igale 
maistele ning inimtüübile sobiv.”

Parim tulemus sünnib läbi vaidluse
St Vitus oli Paap Toonela ja Kristiina Kuusi neljas 
koostöö. Toonela tõdeb, et tema näol on tegemist 
keerulise tellijaga, kellel on endal harilikult algusest 
peale visioon paigas ning kes ei talu, kui teda liialt 
survestatakse. “Koostöö Kristiinaga on selles mõt-
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tes lihtsalt suurepärane, et ta mõistab mind poolelt 
sõnalt. Ma ei pea üldse pikalt seletama, mida soovin 
saavutada, vaid ta oskab juba järgmist sammu astuda. 
Olen seda meelt, et klient ja arhitekt peavad kokku 
kasvama ja suutma ühesugust pilti näha. On ju loo-
mulik, et kui soovin avada restorani või pubi, on mul 
endal ka sellest oma nägemus!”

Sisekujundaja lisab, et töötuhinas tuleb ikka 
ette ka keerukamaid hetki, mis osutuvad tavaliselt 
väljakutseks säilitada kindel visioon ja arusaamine 
soovitud tulemusest. Tema sõnul oli koostöö tellijaga 
kogu projekti vältel väga tihe, lahendused sündisid 
koostöös, ent tuli ette ka elevamaid vaidlusi. “Usun, 
et just sellise intensiivse töö tulemusena sai resultaat 
ootustele vastav ja paremgi veel!”

Kuus lisab, et talle meeldivad just iseloomuga ja 
hubased restoranid nagu Noa või Korsten. Veel toob 
ta enda kujundatud ruumidest esile oma lemmikutena 
Kohvik Pepsi, restorani Meat ja pubi Pööbel. l

f Tellija jaoks oli oluline, et hoonel oleks oma hing, kuns-
tilisus ja eripärad ning et pubi oleks külastajatele mõnus ja 
omane, mitte aga lihtsalt kõrge kivilaega külm ruum.

KVALITEETNE MADRATS
ON HEA UNE JA TERVISE SALADUS!

Kas teadsite, et kvaliteetset ja 
sügavat und magades võib inimene 
põhimõtteliselt terve öö saata mööda 
ühes asendis?

Rabelemata ning ärkamata öö on 
võimalik aga vaid tänu erilisele NASA 
tehnoloogia abil valmistatud TEMPUR® 
madratsitele, millel magavad inimesed 
ärkavad alati puhanuna ja heas tujus.

TEMPUR® madratsi või padja ost on 
investeering enda heaollu ja tervisesse, sest 
magamine on meie elu väga oluline osa.

Tempur Esindussalong: Tartu mnt. 25, Tallinn

Salong on avatud: E–R 10–18 ja L 11–16

TULE PROOVIMA!
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Läbi teatri interjööri ja 
eksterjööri fotograafiani

“O
ma suurimaks saavutu-
seks pean äratundmist, 
et foto ja nimelt arhitek-
tuurifoto on see, mille 

kaudu saan end kõige paremini väljenda-
da,” lausus Maris.

Äratundmist peab ta oluliseks ka hea 
interjöörifoto eristamisel halvast. “Kui 
peale vaatad, siis peab tekkima tunne 
– fotos peab olema "see miski". Eks siin 
tuleb mängu paljuski vaataja kogemus, 
silmaring ning tunnetus. Sa kas usud seda, 
mida näed, või vaatad ja kehitad õlgu. Või 
tunned, et süda läheb pahaks,” märkis 
fotograaf.

Foto õnnestumiseks on tema sõnul vaja 
head valgust, kompositsioonitunnetust, 
korralikku eeltööd ning osalt ka õnne. Kõi-
ge enam paelub teda interjööri ja ekster-
jööri fotografeerimise juures väljendusva-
badus. “Mind paneb tegutsema uudishimu 
ja otsimine ning see, et iga töö on eriline ja 
uus. On küll korduvad võtted ja lähenemi-
ne, kuid siiski kõige enam paelub uudsuse 
võlu, uued kohad, inimesed, lood. Oluline, 
et säiliks soov saada veel paremaks ning 
jõuda kaugemale,” kõneles ta. 

Rääkides interjöörist endast, on Marise 
lemmikuteks avarad, õhulised, valguskül-
lased, mängulised, läbimõeldud joone ja 

Kulus aastaid, enne kui fotograaf 
Maris Tomba jõudis äratundmiseni,
et tema ja kaamera kuuluvad kokku.
Nüüdseks paelub teda kõige enam 
arhitektuurifotograafia, kuna selle
kaudu saab lahendad olulisi küsimusi
nagu mille jaoks ja kuidas.
Tekst Katre Pilvinski 
Fotod Maris Tomba, Birgit Varblane

h Kõige väljakutsuvamaks peab Maris enda töös ja nagu elus ikka – jääda ellu ja iseendaks. 

ka
am

er
ag

a



NUTHILL OÜ 
Kuhlbarsi 1-38  |  10128 Tallinn, Estonia 

+372 526 8816  |  info@altfater.ee  |  www.altfater.ee

KASUTAGE KOGU 
OMA MAJA RUUMI TARGALT!



40

stiiliga. “Miks? Sest selline ruum paneb 
mõtte voolama ja tekitab vaimustust,” 
lausus ta.

Kõige väljakutsuvamaks peab Maris 
enda töös ja nagu elus ikka – jääda ellu ja 
iseendaks. Fotograafi töös on üsna palju 
käsitööndust, kuid see pole midagi sellist, 
mis murraks või tekitaks trotsi. “Siinjuu-
res on peamine – mitte kunagi ei tohi käe-
ga lüüa ja teha midagi lihtsalt kuidagi ära! 
Ükskõik kui rutiinne või isegi ka ruineeriv 
olukord pole, kuid kõige olulisem on nõuda 
endalt ja teistelt maksimumi, mitte minna 
lihtsama vastupanu teed. Ainult see viib 
edasi,” rääkis ta enda põhimõtetest.

Interjööri- ja arhitektuurifotograafia 
puhul peab Maris oluliseks olla hästi 
avatud ja laia silmaringiga, end on vaja 
pidevalt täiendada ning erinevate kuns-
tisuundade ja eluvaldkondadega kursis 
hoida. Vaadata elu avatud silmadega ja 
pidevalt pidada sisedialoogi: milleks, mida 
ja kuidas. “Minu jaoks on see pidev töö 
iseendaga, et saada veel paremaks ja et 
oleks siht. See on väga kihiline elukutse. 
Olulisel kohal on tugev kriitikameel,” 
märkis fotograaf.

 
Agar pildistaja lapsena
Maris hindab kõrgelt arhitektuurifoto-
graafiani jõudmist – seda enam, et tee 
selleni polnud sirgjooneline. Fotograafiaga 
on ta tegelenud lapseeast alates ning tä-
naseks on tal kogunenud väärikas kogum 
fotomälestusi – pildistatud on klassi- ja 
koolikaaslasi, hiljem juba ülikooliaegseid 
sündmusi ja inimesi, kellega kokku puu-
tus. Teadlikult ja eesmärgistatult on Maris 
fotograafiaga tegelenud viis aastat. 

Gümnaasiumi lõpus oli Maris kindel, 
et läheb õppima kunsti, kuid millist ja 
kuhu, oli juba keerulisem. Andunud teatri-
külastajana proovis ta ka lavakasse ehk 
lavakunstikooli sisse saada. 

 “Esimene katse ebaõnnestus täielikult, 
kuna põdesin pikalt väga tugevat la-
vakrampi,” tunnistas Maris. Ta mõtles ka 
Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti peale, 
kuid tal polnud vajalikku portfooliot. See-
järel proovis ta sisse saada Tartu Kõrgema 
Kunstikooli fotograafia erialale ning saigi, 
kuid tasulisele õppekohale. Sel ajal polnud 
tal peale täiesti tavalise seebikarbi ühtegi 
teist kaamerat, kuid kooli läbimiseks oli 

vajalik korralik peegelkaamera olemasolu. 
Kuna fototehnika oli toona kohutavalt 
kallis, osutus see Marise jaoks võimatuks. 
Jäi veel üks võimalus – pääseda siiski teat-
risse, sel korral teist kaudu… 

 “Tegin katsed Viljandi Kultuurikolled-
žisse (praegune TÜ Viljandi Kultuuriaka-
deemia), valguskujunduse erialale – tead-
mata, kes see valguskunstnik täpsemalt 
on, aga oluline oli märgusõna “teater”,” 
sõnas ta.

 Valguskujundust polnud Eestis varem 
erialana õpetatud ning Marise kursus oli 
esimene. Kolledži lõpus otsustas ta edasi 
õppida ning astus 2003. aastal Tallinna 
Ülikooli (toona Pedakoogikaülikool) au-
diovisuaalse meedia erialale. “Elu läks 
veelgi põnevamaks ja mitmekesisemaks. 
Sain oma nn lavakunstikooli ka kätte, 
sest esimene õppeaasta oli meil sisuliselt 
näitleja- ja lavastajaõpe,” kõneles ta.

 “Olen avatud suhtleja, kohusetundlik, 
valmis uuteks väljakutseteks, järjekin-

del, süvitsiminev ja põhjalik. Lisaks on 
mulle väga oluline nii semiootiline mär-
gisüsteem kui semantika, põhjendatus. 
Teekond peale õpingute lõppu ja mitmeid 
erinevaid katsetamisi siin ning seal, võt-
tis aega peaaegu seitse aastat, et jõuda 
äratundmiseni – fotokaamera ja mina 
kuulume kokku ning arhitektuur on see, 
mis mind kõige enam kõnetab. Ühel hetkel 
tekkis arusaam, et olulisi küsimusi: mille 
jaoks ja kuidas, saabki lahendada arhitek-
tuurifotograafiaga – visuaalsus on mulle 
äärmiselt oluline," rääkis Maris endast.

 
Tajutava otsinguil
“Mõlemad õpingud ja inimesed, kellega 
koos ja kelle käe all õppida sain, ladusid 
väga tugeva vundamendi, milleta poleks 
ma päris kindlasti see, kes praegu olen ja 
kuhu tüürin,” tõdes fotograaf.   

 Marisele meeldib otsida seda, mis 
pole silmaga nähtav, vaid pigem tajutav. 
Ta vaatab sageli näiteks muusikavideoid 

g Terviseameti vaates on Marise jaoks kõike: 
nii sümmeetriat, valgust, avarust, kihte, 
mastaapi kui soojust. Pildistamisel kasutab 
ta enim tsentraalperspektiivi ja sümmeetriat, 
jälgib joondumist, kujundeid, terviklikkust ja 
kaadri tasakaalu. 
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ilma helita. Samuti otsib filmides valgust 
ning mõtleb, et mitu valgustit tegelikult 
stseenis kasutuses on, kuidas valguspilt 
on loodud ja kuidas sellega vaataja emot-
sioone suunatakse, atmosfääri luuakse, 
milline on kaameratöö, milliseid rakursse 
kasutatakse, millised on kompositsioonid 
jne. Samuti tiksub seesugune mõtlemi-
ne Marise peas teatris, kunstisaalis ja 
maalinäitustel. “Mis ikka koolist pähe 
on taotud, sellest enam ei pääse. See on 
väga põnev, sest enamusel sedalaadi os-
kused puuduvad. Pildistades saan tegeleda 
omamoodi mängimisega: otsin valgust, 
mängin varjude, nurkade ja perspektiivi-
dega – vaikselt, omaette ning avan enda 
loomust selle tegevuse kaudu,” selgitas ta. 

 Pildistades ajab fotograaf taga vastan-
dumist ja samastumist; rangust, lihtsust, 
selgust, puhtust, läbimõeldust, mänguli-
sust, märgilisust; keskkonna, värvuste ja 
materjalide koos- ning vastasmõju. “Olu-
line on lugu!” hüüatas Maris. Foto peab 

ise enda eest kõnelema – iga kaader peab 
olema iseseisvalt vaadeldav, kuid terviku 
saab kätte kogu galeriid lapates. 

 “Galerii, mille ma kliendile koostan 
on kui lugu – see annab edasi hoone või 
interjööri olemuse. Fotograafina olen 
kellegi teise loomingu peegeldaja ja 
edasijutustaja. Eksterjöör või interjöör, 
mida pildistan on nagu režissöörile stse-
naarium või lavastajale näidend. Räägin 
kellegi teise lugu, kuid enda sõnadega, 
jäädes siinjuures iseendaks, mitte kedagi 
jäljendada soovides,” selgitas ta.

Väljakutsed välismaal
Visa töö on Eesti fotograafi viinud ka 
välismaale – ta on teinud töid Skandinaa-
vias, Leedus, Poolas, Saksamaal ja mujalgi. 
“Eesti on väike, siin levib sõna ise. Suur 
osa välismaal tehtust on ikkagi läbi Eesti 
klientide ja tellimuste. See, et ma pildista-
da oskan, see pole välismaal eriline argu-
ment – võimalusel eelistatakse ikka enda 
inimest. Uste avanemiseks on vaja siiski 
eriilmelise portfoolio olemasolu,” tõdes ta.

 Marise sõnul on välismaal igasugu-
ne konkurents meeletu ning selleks, et 
saada siit väljapoole, on vaja agenti või 
otsest kontaktisikut, kes aitab uksi avada. 
Lihtsalt hea fotograaf olemine pole kuigi 
suur argument. Oluline on sihikindlus ja 
eesmärgipärasus, pidevalt peab juurde õp-
pima, tundma oma ala ning teadma enda 
väärtust – välismaal läbilöömiseks peab 
panustama nii aega kui raha.

 Kõige keerulisemad ja eredamad mä-
lestused välismaal töötamisest on foto-
graafi jaoks lörtsise lumetormiga tehtud 
töö Norra mäestikus – graafikust kinnipi-
damine, aja planeerimine ning kellaajaline 
arvestus, et mis kell kus olla, millal päike 
loojub jne. See on pidev pingesituatsioo-
nis elamine. Kahenädalased tsüklid eriti 
keerulistes tingimustes, mil aeg taob 
omasoodu. Sellistes oludes on loomulik, 
et sisse on kirjutatud ka muutujad, mida 
tuleb koha peal parimal moel lahendada.

 Tulevikuplaanidest rääkides lausus 
Maris: “Minu siht on väga lihtne: olla 
õnnelik. Tee õnneni on suhteline ja pidev. 
On oluline, et huvi ei lahtuks ja sära oleks 
silmis ning järjest enam avaneksid ka need 
uksed, kuhu veel saanud pole – nii kodu- 
kui ka välismaal.” l

Maris soovitab: kuidas teha 
head interjöörifotot? 
1. Laena või osta statiiv.  
Pildistades interjööri, kasuta seda.
2. Ole uudishimulik. 
Katseta ja õpi. Kasuta kas või YouTube'i 
abi. Kasvata enda maitsemeelt, ole 
kriitiline ja püüa näiteks jäljendada mõnd 
sulle meeldivat ajakirjafotot. Pane või 
vii ruumist välja kõik ebavajalik. Mõtle ja 
analüüsi, kuidas fotograaf pildi on teinud, 
kus seisnud, kui kõrgel on kaamera olnud. 
Proovi järele.
3. Kasuta erinevaid objektiive ja proovi 
muuta enda positsiooni ruumis. 
Vaata oma kodu läbi kaamerasilma. See 
näeb sealt välja hoopis teistsugune kui 
oled harjunud. Protsessi käigus õpid end 
sealjuures tundma, kas sinus on piisavas 
annuses püsivust, et proovida midagi 
uut või pigem kutsud professionaali, sest 
saad aru, et parima tulemuse saamiseks 
pead alla vanduma ja usaldama inimest, 
kes seda ala tunneb. 

f Lutheri masinasaali hoone on Marise 
üks viimase aja lemmikobjekte ning antud 
vaatenurk on tavapärasest erinev. Lutheri 
masinasaali ja terviseameti fotod on Marise 
käekirjale väga iseloomulikud.  
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SEIFIS ON SU TÕUSVA VÄÄRTUSEGA
VÄLJAVAATED  HOOLEGA HOITUD!

welldone@welldone.ee
www.welldone.ee
www.seifid.ee

Well Done Grupp OÜ
Tuuliku tee 4f, 10621 Tallinn
tel 506 8084

– Seifide müük, rent, hooldus, paigaldus, avamine ja taastamine
– Paberipurustajate müük, rent ja hooldus
– Trepikärude müük, hooldus ja kasutajate koolitamine
– Euro € tooted, detektorid, sorteerijad
– Raskete esemete transport ja paigaldus, eritõsted
– Insener-tehnilised lahendused, projekteerimine
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