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“Kutsega sisearhitektid ja maastikuar-
hitektid on pädevad iseseisvalt ja omal 
vastutusel projekteerima ehitusloakohus-
tuslikke objekte vastavalt oma kutsestan-
dardis sätestatule,” rääkis muudatusest 
Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) kutseko-
misjoni liige ja 8. tasemega sisearhitekt-
ekspert Priit Põldme. 

See tähendab, et kutsega sisearhitek-
til ja maastikuarhitektil on tema pädevuse 
ulatuses, mis on määratletud kutsestan-
dardis, võimalik ehitusluba taotleda ilma 
arhitekti osaluseta/allkirjata, kui tegemist 
on ainult sisearhitektuurse või maastiku-
arhitektuuri puudutava projektiga ja ehi-
tamiseks on vajalik ehitusloa olemasolu. 

“Eelnevalt oli sellistel puhkudel alati 
vajalik ka arhitekti osalus ehk allkiri,” 
möönis Põldme.

 
Edaspidi iseseisvad
Muudatuse mõju selgitades märkis eks-
pert, et vastava pädevusega sisearhitektid 
ja maastikuarhitektid on töös edaspidi 
iseseisvad ja ka kutse andjate vastutus 
suureneb. Majandus- ja kommunikatsioo-
niministeeriumi nägemuses ja pikemas 
perspektiivis on kogu ehitus- ja projek-
teerimisvaldkonna üleminek kutsetega 
määratud pädevusele ja majandustege-
vuse registri registreeringu kaotamisele. 
Kuna pädevuse tõendamine on planeeri-
tud ainult kutsete põhisena, ajakohastas 
ESL 2018. aastal kutse andjana vastavalt 
nõuetele ja ministeeriumi tähelepaneku-
tele sisearhitekti kutse standardeid. 

Põldme sõnul lasub kutse andjana eri-
alaliidul suur vastutus kutse taseme 
hoidmisel, koolitamisel ja seadusloome 
alasel koostööl. ESLi hariduskomisjon 
jätkab koostööd Eesti Kunstiakadeemiaga 

Sisearhitektide vastutus suurenes 

bakalaureuse ja magistriõppe vastavusse 
viimisel sisearhitekti kutsestandarditega. 
“Liit tegutseb selle nimel, et muudatustest 
oleksid teadlikud kõik asjaomased, sh vas-
tavad ametnikud,” lisas ta.

“Sisearhitektide ja maastikuarhitektide 
klientide kasu muudatusest seisneb sel-
les, et nüüd on võimalik sisearhitektuuri 
või maastikuarhitektuuri projekt tellida 
ühelt vastutavalt spetsialistilt, kas siis 
sisearhitektilt või maastikuarhitektilt 
ning puudub vajadus arhitekti poole pöör-
dumiseks, kui projekt ei puuduta arhitek-
tuuri osa. Enne oli ehitusloa taotlemisel 
alati vajalik arhitekti osalus ehk allkiri,” 
selgitas ekspert.

 
Kokkulepe sõlmiti juunis
Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitek-
tide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit 
sõlmisid arhitektuuri projekteerimise 
valdkonna pädevuse jaotuse hea tava 
kokkuleppe tänavu 29. juunil Lepaninas.

Majandus- ja kommunikatsioonimi-
nisteerium tunnustas kokkulepet ja tegi 
arhitektuuri projekteerimise valdkonna 

erialaliitudele (EAL, ESL, EMAL) pöördu-
mise, milles öeldakse, et ehitusseadusti-
kuga sätestatud tegevusaladel on võimalik 
kutsega pädevust ammendavalt tõendada 
tänu toimivale kutsesüsteemile ja sellele, 
et vastava pädevuse tõendamiseks on 
olemas aktiivsed kutse andjad, kelle oma-
vahelises koostöös lepitakse kokku vald-
kondliku pädevuse ulatuses ja piirides. 

Selle heaks näiteks on EALi, EMALi ja 
ESLi koostatud arhitektuuri projekteeri-
mise valdkonna pädevuse jaotuse hea tava 
kokkulepe, kus lepiti kokku arhitektide, 
maastikuarhitektide ja sisearhitektide 
pädevuse piirid. Põldme sõnul lihtsustab 
see märgatavalt tellijate, riiklike pädevate 
asutuste ja teiste valdkonnas tegutsejate 
arusaama arhitektuuri projekteerimise 
valdkonna pädevuse jagunemisest. 

“Eesti ehk ESL tutvustas edusamme 
ka septembris toimunud Euroopa Sise-
arhitektide Liidu (ECIA) üldkogul, kus 
tõdeti, et Eesti on võrreldes teiste liik-
mesriikidega jõudnud sisearhitekti kutse 
edendamisel väga heade tulemusteni,” 
lausus Põldme. l

Hiljuti sõlmitud kokkuleppe järgi on nii sise- kui maastikuarhitektid allkirja-
õiguslikud võrdselt arhitektidega. Eesti jaoks tähendab see võrreldes teiste 
Euroopa Sisearhitektide Liidu liikmesriikidega sisearhitekti kutse edendamisel 
suurt edusammu.
Tekst Katre Pilvinski Foto Reio Avaste

f Allkirjastamine 
Lepaninas. Fotol 
Eesti Sisearhitektide 
Liidu juhatuse esi-
mees Pille Lausmäe, 
Eesti Arhitektide Lii-
du juhatuse esimees 
Katrin Koov ja Eesti 
Maastikuarhitektide 
Liidu juhatuse liige 
Ülle Kunnus. 
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Kõik kardinad elutuppa

Kardinatega
kodud hubaseks
Kardinatega
kodud hubaseks
Kardinatega

-10%
 kuni -25% kuni -25% kuni

Pärnu salong  •  Akadeemia 1
Tel: 56 970 588

Viljandi salong  •  Leola 53
 (Home Gallery) Tel: 56 351 216

Rakvere salong  •  Haljala tee 4
(Põhjakeskus)  Tel: 56 351 217 

Kuressaare salong  •  Tallinna 30
Tel: 56 942 522

Liivalaia salong  •  Liivalaia 40, Tallinn
Tel: 56 351 211

Järve salong  •  Pärnu mnt 238, Tallinn
(Järve Keskus)  Tel: 50 32 953

Mustamäe salong  •  Sõpruse pst 170, Tallinn
Tel: 56 351 213

Tartu salong  •  Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel: 58 281 928

Jõhvi salong  •  Keskväljak 6  (Jõhvi Kaubakeskus) Tel: 56 351 218
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rohkem omatoodangut
Juba 1980ndate alguses Ikeale riiuleid 
valmistanud Wermo esitles septembris uut 
kollektsiooni, mis sündis koostöös Soome, 
Austraalia ja Eesti disaineritega. Mööblitootjal 
on käsil ambitsioonikas plaan kasvatada senist 
10protsendilist omatoodete hulka 30 protsendini.
Tekst Gerli Ramler Fotod Wermo 

Wermolt

Valge, kerge ja elegantne 
Rootsi disainiga Eka sobib 
kaunistama iga elu- ja söögi-
tuba. Valmistatud värvitud 
MDFist, jalad valgeks värvitud 
kasest. Seni Rootsi turule 
müüdud sarjas on 10 toodet.

71
aastase ajalooga Võru 
mööblitootja AS Wermo 
on tootnud lugematul hul-
gal mööblit kontoritesse 

ning elu- ja magamistubadesse. Ettevõtte 
müügidirektori Meelis Loo sõnul ekspor-
dib ettevõte täna üle 90% toodangust, 
enamik sellest on allhange Skandinaavia 
ja Kesk-Euroopa edasimüüjatele. “Meie 
uueks suunaks on tootearendus ja oma-
toodangu suurendamine, mis ei tähenda 
muidugi, et me oma ekspordimahtu 
tahaksime vähendada – pigem vastupidi.”

Koostöös Soome, Austraalia ja Eesti 
disaineritega pani Wermo sel aastal kokku 
uue kodumööbli kollektsiooni ning esitles 
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septembris Tallinnas koostööpartneritele 
ja edasimüüjatele 23 toodet. Ettevõtte üks 
omanikest, juhatuse liige Tiit Kolk ütles 
esitlusel, et oma toodete disainimine on 
küll ajamahukas, kuid väga põnev ja ette-
võte loodab, et turg võtab nende mööbli 
huviga vastu.

“Kuigi esimene versioon uuest tootest 
ei pruugi tulla kõige õnnestunum, saame 
sellest teha järeldused teise või kolmanda 
prototüübi valmistamisel. Nii valmivadki 
täiuslikud tooted, mida soovime turule 
pakkuda,” nentis Kolk. “Tõime oma mööbli 
Tallinna, et inimesed saaksid seda reaal-
selt puudutada ja meie jaoks väärtuslikku 
tagasisidet anda. Tänapäeval on turundus 
liikunud internetti ja sotsiaalmeediasse 
ning liiga vähe on üritusi, kus saab tooteid 
füüsiliselt katsuda.”

“Võru seinast” koostööni Ikeaga
1947. aastal Võru Mööblikombinaadi 
nime all alustanud Wermo tegutses alg-
selt puusepatöökojana, “nõukogude aja 
viljastavates tingimustes” hakkas aga 
kiiresti kasva ma. Nõukogude aja lõpus oli 
Wermol mitukümmend tuhat ruutmeetrit 

tootmispinda, mitu tuhat töötajat ning 
tootmisallüksusi mitmes asukohas Võru 
ümbruses. “Toodeti saematerjale, mööblit, 
ehitati hooneid ja seadmeid, veeti kaupu, 
peeti puhkebaase. Ühesõnaga oli tegemist 
tavalise nõukogudeaegse kombinaadiga,” 
kirjeldab Kolk. Tollesse aega jäi ka Võru 
Mööblikombinaadi kuulsa seinasektsiooni 
Neo, rahva keeles “Võru seina” tootmine, 
millele oli lausa pikk ostujärjekord. 

Esimese ettevõttena Eestis hakkas 
tehas 1980ndate algul valmistama Ikeale 
männist riiulit Ivar. “Selleks osteti välis-
maalt spetsiaalsed seadmed ja tootmist 
näidati puidueriala tudengitele Võru 
Tööstustehnikumist ja TPIst, kust pärineb 
ka minu esimene kokkupuude Wermoga. 
Kusjuures Ivari riiuleid Eestis ei müüdud, 
sest Ikea ei lubanud,” meenutab Kolk.

h Säre on Eesti disaineri Martin Pärna sulest sündinud 
mööbel elutoa või koduse büroo sisustamiseks. Pealtnäha 
lihtsate ja tagasihoidlike esemete valmistamiseks on ka-
sutatud parimaid materjale ja furnituuri, mis kindlustavad 
mööbli pikaealisuse. Sarjas on kuus toodet. 

h renfrew  on Austraalia-Briti  
disainiga, 38 mm puitlaastplaadist laua-
plaadiga kompaktne, massiivne ja tugev 
kirjutuslaud sülearvutikasutajale. Tapplii-
destega tugevad puidust jalad on saadaval 
lakitud pähklist, tammest ja tumehallina. 
Laua esisahtlit saab paigutada nii paremale 
kui ka vasakule. See kollektsioon sobib kokku 
Säre sarjaga. 

f eeliS on Soome 
disainerite sari 
põhjamaisesse elu-
tuppa, mis paistab 
silma skandinaavia 
stiili ning minia-
tuursete toodetega 
alates puhvetist ja 
kummutitest kuni 
TV-kapi, vitriini ja 
diivanilauani.

h Wermo esitles septembris uut kollektsioo-
ni, mis sündis koostöös Soome, Austraalia ja 
Eesti disaineritega. 
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Kuna nõukogude aja lõppemisega kadus 
põhjatu nõukogude turg, muudeti ette-
võtte nimi Wermoks, tehas erastati ning 
kahanes hinge vaakudes sajakonna inime-
sega mööblitootjaks. Sel perioodil tootis 
Wermo kontorimööblit, elukondlikku 
korpus- ja pehmet mööblit, samuti toole. 
Lõppes koostöö Ikeaga, kuid ettevõte eks-
portis mööblit Saksamaale ja Inglismaale, 
Rootsi ning Soome. Praegu moodustavad 
ettevõtte põhitoodangu allhanked kuul-
satele brändidele.

Wermo eripära on võimekus kõigis 
materjaliklassides: spoonitud, laminee-
ritud ja värvitud PLP ja MDF, täispuit ja 
metall. Vahepeal keerulisemaid aegu ja 
saneerimise üle elanud mööblitootja käive 
oli 2017. aastal veidi üle kolme miljoni 
euro, 2018. aastaks prognoositakse 3,4 
miljonit eurot. Tootmispinda on Võrus 
5500 m2 ning laopinda 650 m2. Töötajaid 
on täna 64, ettevõtte omanikud on Tiit 
Kolk ja Tõnis Mäerand. 

Disainerita esteetilisi tooteid ei loo
Tiit Kolk nendib, et mööbel on ühelt poolt 
moekaup, disaintoode, aga teisalt on see 
alati ka konstruktsioon ja selle tehniline 
lahendus. “Mööblitootjate vahel on tihe 
võistlus, kus eelised on tootjal, kelle too-
ted on nii esteetiliselt kui ka konstrukt-
siooni poolest konkurentide toodetest 
paremad, see tähendab et ilusamad ja ka 
odavamad. Tooted, mis annavad kasuta-

jale parima kogemuse alatest tellimisest 
kuni kokkupanekuni.”

Professionaalse mööblidisainerita ei 
ole Kolgi sõnul võimalik luua esteetilisi 
tooteid. “Professionaalsete konstruktori-
teta tuleb mööbliese kohmakas ja kallis. 
Konstrueerida me Wermos oskame, aga 
disainereid meil Võrus leida ei ole õnnes-
tunud. Need, kellega töötame, on pika-
ajalise kogemusega vabakutselised laiast 
maailmast, kes elatuvad autoriõiguste 
müügist. Koostöö saab alguse tutvumisest 
mõnel mööblimessil ja kui arusaamad 
klapivad, siis see jätkub. Wermo toodab 
disaintooteid ja maksab disainerile iga 
toote müügi korral teatud protsendi,” sel-
gitab ta koostööd disaineritega. 

Ta lisab, et Eesti mööblil ei ole mingit 
erilist potentsiaali ega konkurentsieelist, 
nagu on tänu Eesti metsarikkusele näiteks 

Tooteid skandinaavialikust 
elegantsist massiivse 
rustikaalsuseni 
2019. aasta algul lansseerib Wermo vähe-
malt viis uut tootesarja, mida hakatakse 
müüma ka Eestis. 
Septembris toimunud toodete esitlusel 
olid ettevõttel väljas sarjad Family, Säre, 
Renfrew, Class, Stan, Eelis, Saima, Gloria, 
Daybed, Sandra, Eka ja Bromham ning 
augustis valminud tooted sarjadest Kalev 
ja  Linda, mis tulid otse disaineri töölaualt 
ja said oma nime EV100 auks. 
Arendamisel on elegantne saarest elu-
toasari Linda ja 1960. aastate stiilis pähk-
lispooniga sari Oeby, samuti soodsama 
hinnaklassiga arvutilauad kodukasutajale 
ning disainer Maile Grünbergi tehniliselt 
keerukas kasevineerist esikusari.

saetööstusel ja kõikvõimalikel saemater-
jalide järeltöötlejatel. “Vastupidi, kõik 
materjalid, sealhulgas kõva lehtpuidu, 
plaatmaterjalid ja furnituurid, samuti 
viimistlusmaterjalid peame importima. 
Konkureerime nii Kesk- ja Ida-Euroopa, 
kui ka Lääne-Euroopa mööblitootjatega. 
Tööjõu, samuti toorme hinna poolest ei 
ole meil mingeid eeliseid teiste Kesk- ja 
Ida-Euroopa tootjate ees, pigem oleme 
teistest kallimad.” 

Seetõttu jääb Wermol üle ainult olla 
teistest nutikam. Teha seda, mida teised ei 
suuda. Arendada ja tuua turule uusi nägu-
said tooteid ning tegeleda sellega pidavalt 
ja järjest kasvava kiirusega ning õppida 
oma tooteid turundama ja müüma. “Kuna 
meie ettevõtted on enamikus väikesed, on 
see tinglikult üks võimalikest eelistest,” 
nendib Kolk. 

 SANDRA on Eestis disainitud vineermööbli sari noortetuppa. Sarja tooted ei vaja 
kokkupanemiseks metallfurnituuri, vaid käivad kokku kiilude abil. Sarja kuuluvad 
kirjutuslaud, kaks riiult ja voodi, mille külgedel on iseloomulikud konsoolsed riiulid 
telefoni, raamutu või prillide asetamiseks.   

 Minimalistlik, trendikas 
jaapanipärane voodi DAYBED LESO on mõeldud 
lühikeseks päevaseks energiauneks, inspiratsioo-
ni- ja meditatsioonipausiks. Sobib kodukontorisse, 
spaasse, halli, suuremasse büroosse. Soome-Eesti 
disaini koostööna sündinud aseme nimi tähendab 
võru keeles lavatsit. 

 KALEV on ideaalne Briti disainiga riidekapp – ma-
hukas, funktsionaalne, nägus ja kerge. Kõrged jalad 
teevad kapialuse koristamise kergemaks, tugevad 
uksehinged ei vaja kunagi korrigeerimist ning uste 
sisekülgedel on peegel. 2019. aastal lisanduvad Kalevi 
sarja voodi, öökapp ja kummutid.

Minimalistlik, trendikas 
jaapanipärane voodi DAYBED LESO on mõeldud 
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isainiööl toimunud loengu raames Tallinnas 
rääkis Timo Ripatti valgustitest ja valgusest 
üldiselt, mis aitavad tagada jätkusuutli-
kuma ja inimsõbralikuma linnakeskkonna. 

“Minu loeng rääkis minu valgustuse visioonist ja 
disainist. Illustreerisin seda Itaalia valgustite tootjale 

disainitud valgustiga U-Light. Esialgu presenteerisin 
enda algatatud disainiprotsessi ning siis Axolightiga 
koostöös tehtud tootearenduse protsessi,” kirjeldas 
ta. 

Tänastest valgustustrendidest rääkides märkis 
Ripatti, et praegu on võimalik ehitada väga võim-

Valgustuse 
visionäär 
Timo Ripatti

Soome valgustite disainer Timo 
Ripatti kavandab disainitooteid nii, et 
need oleksid ajas kestvad ning meie 
elukeskkonnale paremad nii ökoloogilisest 
kui ka eetilisest aspektist.
Tekst Katre Pilvinski Fotod Studio Ripatti, Marco Melander,  
Fredericia Furniture, Outi Törmälä, Axolight
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said, kuid palju väiksemaid valgusallikaid kui varem. 
“Väikeste ja võimsate valgusallikatega saab lihtsasti 
kasutada integreeritud ja peegeldavat valgust, mis on 
tavaliselt väga ilus, kuid mitte liiga ere silmadele. Vää-
rismaterjalide kasutamine on jätkuv trend – messing, 
marmor, täispuit, Murano klaas jne. Üks kasvavatest 

h Mitmeid disainiauhindu 
pälvinud Timo Ripatti sõnul 
aitavad auhinnad disaineritel 
professionaalses mõttes järg-
misele tasandile ronida.

“ Täna me räägime 
inimesekesksetest 
valgustitest, mis tähendab 
laialdasi kontrollimise 
võimalusi või isegi 
programmeerimist 
vastavalt kasutaja 
vajadustele. 
Timo Ripatti
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trendidest on akustiliste materjalide kasutamine 
valgustites, mida kasutatakse avatud pinnaga kon-
torites,” selgitas ta.  

Energiat säästvad lahendused
Valgustite arengus toob ta välja võrreldes varasema 
ajaga, et praegu toodetakse super energiat säästvaid 
lahendusi (LED). “Täna me räägime inimesekesksetest 
valgustitest, mis tähendab laialdasi kontrollimise või-
malusi või isegi programmeerimist vastavalt kasutaja 
vajadustele,” lisas ta.

Ripatti sõnul on viimase 10 aasta jooksul parane-
nud eelkõige valgustuse kvaliteet, kuid kõige enam 
arenenud LED-valgustuse võimsus. “Nüüd kasuta-
takse neid palju kohtades, kus on vaja kvaliteetset 
valgustust, nagu muuseumid, kauplused või kõrg-
tehnoloogia sektor. Samuti on paranenud puhta val-
gustuse võimsus, nii et paljusid valgustust nõudvaid 
piirkondi on võimalik LEDidega valgustada, nagu teed 
ja keskkonnaalad,” rääkis ta.

Tema sõnul on ka arhitektuur ja interjööridisain 
mõjutanud valgustuse disaini. “Arhitektid ja siseku-
jundajad tahavad katsetada uusi vorme, ehitusteh-
nikaid ning materjale pidevalt. Digitaalne disain ja 
tootmismeetodid annavad selleks paremaid võimalusi 
kogu aeg. Valgustus on ja peaks olema mõjutatud olu-
liselt ruumist, kus seda kasutatakse,” leiab ta.

h 2016. aastal  
Ripatti loodud 
Itaalia valgustite 
brändile Axolight 
auhinnatud kollekt-
sioon U-Light.

f U-Light kollekt-
siooni valgustid 
seintel.

po
rt

re
e



Fototapeedid
Valikus 3000+ fl iistapeeti
Lihtne paigaldada
Veekindel trükk
Keskkonnasäästlik ja ohutu
Resolutsioon kuni 600 dpi

Seinapildid
Valikus 2500+ erinevat seinapilti
Kvaliteetne Itaalia lõuend
Kvaliteetne trükk
UV-kaitse
Ruumi rikastav sisustuselement

Fotoakrüülid
FULL-HD-trükk akrüülklaasi tagaküljele
Purunemiskindel materjal – lastele ohutu
Sügavad ja kirkad värvid ning läikiv materjal
Vastupidav vee ja UV-kiirguse suhtes
Täielikult sile

Käsitsi maalitud seinapildid
Hingestatud projekt – kunstnik maalib 
eritellimusel ja maal on täiesti ainulaadne!
Kvaliteetne reproduktsioon
Kvaliteetsed Itaalia lõuendid
Ei nõua raamimist
Suurepärane valik kodu või kontori kaunistamiseks

Oktoobris kõik tooted sooduskoodiga 
„SISUSTAJA”  10% soodsamad!

Kontakt: https://www.fertago.ee  |  Facebook: Fertago; e-post: info@fertago.ee
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kem visandamist, kuid samuti iga uue 
projekti varajast arendusfaasi.  

Oma läbimurdeprojektideks valgustite disainis 
suur�rmadele peab ta Axolightile disainitud valgustit 
U-Light. Taani turule aitas tal jõuda tool Eve, mille ta 
disainis mööblitootjale Fredericia Furniture. Oluline 
oli ka Viverole toodetud Ellipse tool, kuna see tõi 
2010. aastal Ripattile mööblidisaineri aastaauhinna. 

Ripatti on võitnud mitmeid disainiauhindu ning ta 
enda sõnul on need kõik andnud mingisuguse tõuke 
erinevatel karjääri etappidel. “Auhinnad aitavad 
disaineritel ronida professionaalses mõttes järgmisele 
tasandile,” märkis ta.

Valgustite disainimisel tuleks erinevaid aspekte 
hoolikalt arvesse võtta ning neil on iga projekti 
juures erinev tasakaal. Ripatti arvestab valgustite 
disainimisel järgnevate aspektidega, mille järjestus 
pole oluline: valgustite kvaliteet, eesmärgipärane 
kasutamine ehk funktsionaalsus, esteetika, mater-
jalid ja detailid, tehnilised lahendused, mõistlikud 
tootmismeetodid, värskus, innovatsioon ja eristuvus 
varasematest projektidest. 

Arhitektuurist mööblini
Praegu tegutseb Ripatti nii valgustuse, mööbli- kui 
ka interjööridisainiga, kuid tema esimesed tööd jäid 
arhitektuuridisaini valdkonda. “Õppisin arhitektuuri 
ning töötasin mõnda aega arhitektuuribüroodes. 
Alustasin arhitektina, kuid pärast paariaastast töö-
kogemust arhitektina soovisin ma mingisugust muu-
datust väiksemal tasandil ning mööblidisain tundus 
superhuvitav,” märkis ta.

“Tegin mööblidisaini magistrikraadi Helsingi 
Kunsti ja Disainiülikoolis. Pärast seda töötasin esi-
teks sisearhitektina ning hiljem mööbli ja valgustite 
disainerina minu enda ettevõttes Studio Ripatti 
Helsingis. Olen ka mööblidisaini õppejõud Aalto 
ülikoolis Helsingis ning Lahti Disaini- ja Kunstide 
Instituudis,” lisas ta.

Kõikides tegevustest naudib Ripatti ise kõige roh-

 Loengut valgus-
tuse visioonist 
ja disainist aitas 
illustreerida U-Lighti 
kollektsioon.

 Fredericia Furni-
ture disainitud tool 
Eve aitas soomlasel 
jõuda Taani turule.

 Viverole toodetud Ellipse tool tõi Ripat-
tile Soome mööblidisaineri aastaauhinna.

Valgusti SPIRIT – 
2018 Eesti disainiauhinna  
BRUNO nominent

4ROOM Eestimaine valgustite
disain ja tootmine aastast 1959

Eritellimusvalgustid

KÕIGILE OSTJATELE MÄRKSÕNAGA 
„TARTU EHITUS- JA SISUSTUSMESS“ 

KUNI OKTOOBRI LÕPUNI 4ROOM VALGUSTID 
10% SOODUSTUSEGA.
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Skulpturaalse 
ja poeetilise 
disainikeelega 
tooted
Timo RipaTTi disainiTooTed paisTavad 
silma oma skulpturaalse ja poeetilise disainikeelega, 
kuid samas on väga funktsionaalsed ning skandinaa-
vialiku puudutusega, lausus disaineri loengu organi-
seerija Hektor Lighti arendus- ja turunduskorraldaja 
Sirli Lemnits.

“Timo Ripatti tööde eripära on see, et tema loomin-
gust peegeldub soov teha positiivseid valikuid, mis 

Timo Ripatti auhinnad
2009 Aasta Mööbel Soomes 
2010  Aasta Mööblidisainer Soomes
2012  Red Doti aunimetus -  
 Kone disainimeeskonna liige
2013  Lexus Creating Amazing Award Soomes 
2016  NYCxDESIGN auhind ICFF messil New Yorgis 

Mööblidisain on üks 
osa Ripatti tööst. 

Tool Eve oli üks 
tema läbimurde 

töödest.

 

www.seos.ee 
Bona Fide 16 C

disain : Tõnis Vellama

V a l g u s t u s

Valgustite 
erilahendused

ideest
teostuseni
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on meie elukeskkonnale paremad nii ökoloogilisest 
kui ka eetilisest aspektist. Ta on võtnud ülesandeks 
ühendada oma loometöös nii esteetilised, poeetilised 
kui ka funktsionaalsed omadused. Ta eesmärk on 
kujundada inimpõhiseid tooteid, mis on ideaalses 
tasakaalus ruumi ja arhitektuuriga,” rääkis Lemnits.

“Tänapäeval on disaini vallas palju uusi võimalusi 
ja potentsiaali rohkem kui eales varem,” arvab Timo. 
“Kui on võimalik luua või disainida tooteid siia maa-
ilma, kus niigi valitseb asjade üleküllus, oleks seda 
mõistlik teha keskkonnateadlikumalt ja arukalt. 
Nii et sellest võidaks kogu inimkond tervikuna ja 
kavandatud disainitooted oleksid ajas kestvad. Kas 
me oleme võimelised päästma maailma toode toote 
haaval,” lisab disainer, visates õhku küsimuse.

Timo Ripatti on Lemnitsa sõnul disainer, kellel on 
palju oskusteavet nii arhitektuuri, sisekujunduse kui 
ka mööblidisaini vallas ning selle praktilise kogemuse 
baasil on sündinud tooted, mis paistavad silma oma 
skulpturaalse ja poeetilise disainikeelega, kuid samas 
on väga funktsionaalsed ning skandinaavialiku puu-
dutusega. 

Tema ideed on sündinud erinevatest allikatest 

nagu kunst, tehnoloogia, loodus, igapäevane elu või 
lihtsalt nähes midagi valesti.

2016. aastal lõi disainer Itaalia valgustite brändile 
Axolight auhinnatud kollektsiooni U-Light ning Eesti 
disainihuvilisel tasub edaspidigi Timo Ripatti loo-
mingul silma peal hoida, sest ei ole kahtlust, et tema 
keskkonnateadlik suhtumine oma töödesse kõnetab 
iga inimest.

“Soome juurtega Timo Ripatti on hariduselt arhi-
tekt ja tootedisainer, kuid ta on töötanud disaini val-
las laialdaselt. Tema looming on mitmekesine, variee-
rudes valgusti- ja mööblidisainist kuni mastaapsete 
näituse, arhitektuuri- ning sisekujundusprojektideni 
nii Soomes kui ka maailmas, aeg-ajalt osaledes ka 
kunstigaleriide väljapanekutel,” lisas korraldaja.

Ta on pärjatud mitmete disainiauhindadega, tema 
loomingut saab näha muuseumides, galeriides ja 
disainifestivalidel, ta on olnud iF disainiauhinna žürii 
liige aastal 2015 ja on mööblidisaini lektor kuulsas 
Aalto Ülikoolis Helsingis ja Disaini- ja Kunstiinsti-
tuudis Lahtis. “Timo Ripatti teevad silmapaistvaks 
tema saavutused disainimaailmas ja panus inimsõb-
ralikuma keskkonna loomisse,” märkis Lemnits. l

Valgustite arengus 
peab disainer 
kõige olulisemaks 
energiat säästvaid 
lahendusi. Fotol 
U-Light valgusti.

www.seos.ee 
Bona Fide 16 C

disain : Tõnis Vellama

V a l g u s t u s

Valgustite 
erilahendused

ideest
teostuseni

TEMPUR® - ÜKS JA AINUS!
Halb asend ja vale surve kehale magamise ajal on 
halva une ning selja-, kaela- ja liigiseprobleemide 
üheks peamiseks põhjuseks.

TEMPUR®i abil on keha kõige õigemas anatoomi-
lises asendis, mis vabastab valust ning samas 
tagab sügava ja terve une.

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

Tempur Esindussalong: Roseni 9, Tallinn

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

 
 

 
 

TULE PROOVIMA!

Valust vabastaja ja hea une tagaja tervele perele  
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 Hotellikujunduse eeskujudeks on olnud Helsingi peenemat sorti disainhotellid, kuid Sophia pole olnud kindlasti mitte kellegi snobismi teenistu-
ses, vaid seda on doseeritud nii, et see ei tekitaks külastajates võõristust. 

Mugav ja maitsekas 
äärelinnahotell
Tartu linna servas asuvas Lõunakeskuse ostukeskuses nüüdseks pea 
poolteist aastat edukalt tegutsenud hotell Sophia on võrreldes teiste Eesti 
majutuskohtadega oma olemuse ning asukoha poolest ainulaadne. Ka hotelli 
väljanägemine on heas mõttes eristuv.
Tekst Mari Hiiemäe Fotod Hotell Sophia
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shishiestoniashishi_homeofbeauty

Esmaspäev  
Teisipäev 
Kolmapäev  
Neljapäev  
Reede
Laupäev
Pühapäev

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 19:00
10:00 - 18:00
11:00 - 17:00

—

Peetri tn 3, Tallinn, 10415, tel +372 6091 077, shishi@shishi.ee, www.shishi.ee

POOD - NÄIDISTESAAL - OUTLET

Shishi maja Noblessneris



S
elle üle, kas Sophiat nimetada äärelinnaho-
telliks või mitte, võib mõneti vaielda, kuna 
äärelinna on Tartu-suguse linnakese puhul 
üleüldse keeruline defineerida, eriti kui 

arvestada, et pärast viimast haldusreformi loetakse 
Tartu osaks ka Ilmatsalu vald, mis nihutab linna pii-
rid senisest hoopis kaugemale. Äärelinna hotelli ase-
mel oleks õigem öelda, et Sophia on hotell, mis asub 
kesklinnast mõnevõrra eemal ning tema eripäraks 
on paiknemine Lõuna-Eesti suurima kaubanduskes-
kuse hoonete kompleksis.

Vastuoluline asukoht
Hotelli sisearhitekt Ville Lausmäe sõnul peitub suur 
osa hotell Sophia ainulaadsusest just asukohavalikus. 
“Soov teha äärelinna toimiv hotell tegi meie jaoks 
asjad põnevaks, sest äärelinn oma olemuselt on ju 
tegelikult üks väga tagasihoidlik koht, mis seostub 
inimestele automaatselt terve rea negatiivsete asja-
dega – et seal pole midagi vaadata, tegemist on 
millegi odava, madalakvaliteedilise ja inetuga. Selles 
mõttes tundus Sophia asukoht esmalt vastuoluline 
ja trikikas,” rääkis Lausmäe. Samas tundus mõte just 

h Hotelli omanike poolt oli paigas üldine nägemus, millistele standarditele hoone väljanägemine vastama peaks – ühest 
küljest peab olema tegemist hästi lihtsate lahendustega ja teisalt peaks kõik olema hästi mugav.

Hea ja kodumaine diivan
aastast 2008

www.soff ainn.ee         www.facebook.com/diivanid         info@soff ainn.ee             +372 5093182
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sellisesse asukohta kvaliteetne majutuskoht luua 
äärmiselt inspireeriv.

Algusest peale pandi Lausmäe sõnul paika ees-
märk, et Sophia peab olema lihtne ning mõistlike 
vahenditega linna serva loodud majutuskoht, mis aga 
oma kvaliteedi, elegantsuse ning isikupära poolest 
võiks vabalt sobida ka näiteks Tartu kesklinna.

Tänaseks võib väita, et valmis hotell täidab talle 
pandud lootusi kuhjaga. “Hotellil on läinud hästi, 
kliendid on selle väga kenasti üles leidnud. Siin 
peatuvad inimesed, kes on läbisõidul ning ei pea olu-
liseks, et nad kindlasti peaksid peatuma kesklinnas. 
Niisamuti inimesed, kellele on oluline, et nad saavad 
mugavalt parkida ja kellele pakuvad peale hotellis pea-
tumise huvi ka Lõunakeskuse võimalused. Muidugi 
tuleb arvestada seda, et pakume päris häid tingimusi 
päris mõistliku tasu eest,” kinnitas ka hotelli juhatuse 
esimees Verni Loodmaa.

Nüanssideni läbi mõeldud
Ajaks, mil hotelli valmimise protsessi kaasati sisear-
hitekt Ville Lausmäe, olid olemas maja parameetrid 
ning peamised mahulised struktuurid, mille kirjutas 

f Tartu kesklinnast mõnevõrra eemal asuva hotelli Sophia 
ainulaadsus peitub suuremalt jaolt just asukohavalikus.

Reeda Kardinad & Disain

Luise 40, 10142 Tallinn • tel 661 3676

info@kardinad.ee • www.kardinad.ee

OKTOOBRIS 
KANGAD –30%
KUNI –50%
SOODUSTUS 01.10-31.10
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ette Lõunakeskus. Hotelli omanike poolt oli lisaks 
paigas üldine nägemus, millistele standarditele hoone 
väljanägemine vastama peaks. “Lähenemine oli, 
et ühest küljest peab olema tegemist hästi lihtsate 
lahendustega ja teisalt peaks kõik olema hästi mugav,” 
meenutas Loodmaa. 

Detailide paikasättimine tehti ülima hoolikusega 
ning kiirustamata. Kuna maja valmimiseks oli piisa-
valt aega, alustati näidistubade loomisest, et erinevate 
“prooviööbijate” kogemuse kaudu hotellitubade muga-
vust testida ning soovitusi arvestades võimalikud 
korrektiivid teha. Loodmaa sõnul tasus testperiood 
ennast ära – selle tulemusel tehti numbritubades 
mõningaid muudatusi nüansside osas, mis puudutasid 
valgustust, mööblijaotust ja ka mõningaid lahendusi 
vannitubades.

Disainhotelli hõng
Ruumiloogika ülesehituse mõttes on Sophia Laus-
mäe sõnul üks üsna klassikaline hotelliprojekt, kus 
on privaatne ala ehk toad ning avalik ala, milleks on 

h Nii nagu hotell 
pakub ka restoran 
Fii kombinatsiooni 
moodsast disainist 
ning hubasusest.

f Fii on niivõrd 
omanäoline, et ta 
täidab ka spetsiaal-
selt välja sööma 
minemise eesmärki.
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MÖÖBEL  |  VALGUSTID  |  AKSESSUAARID
PÄRNU MNT 158/1, 11317 TALLINN, TEL +372 6009 903  |  info@vepsalainen.com

LIIVALAIA 53 (STOCKMANN 5. KORRUS) TALLINN, TEL +372 684 3806  |  tallinn@vepsalainen.com

AEGUMATU
DISAIN

Lightyears - Orient Aluminium 
by Jo Hammerborg, 1963

Fritz Hansen - Table Series 
by Piet Hein, Bruno Mathsson & 

Arne Jacobsen, 1968

Fritz Hansen - N01 armchair 
by Nendo, 2018

www.fritzhansen.com
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fuajeed ja koridorid ning konverentsiala. Lisaks ka 
restoran, mis kuulub küll hotelli juurde, kuid mis oma 
rikkaliku ning elamusi pakkuva menüüga on avatud 
ka tänavalt tulijaile.

Emotsiooni mõttes on tegemist hubase disain-
hotelliga, mida võiks Lausmäe sõnul kõige paremas 
mõttes kirjeldada sõnadega “disain massidesse”. 
Hotellikujunduse eeskujudeks on olnud Helsingi 
peenemat sorti disainhotellid, kuid Sophia puhul ei 
ole disain Lausmäe sõnul olnud kindlasti mitte kellegi 
snobismi teenistuses, vaid seda on doseeritud sellisel 
moel, et see ei tekitaks külastajates võõristust. 

“Võtsime endale eesmärgiks, et tuba peab välja 
nägema klaari, puhta ja asjalikuna. Samas peaks see 
olema piisavalt täidetud mööbli, elementide ja vii-
mistlusega, et olla algusest peale hubane, kui inimene 
sellesse tuppa saabub. Taotlesime, et Sophia peab 
olema selline moodsam ja hea tooniga koht, kus on 
kübe disaini, aga samas mitte liiga palju, et kodususe 
tunne alles jääks,” rääkis Lausmäe.

Luksuslik mulje ei olnud hotelli loomisel Lausmäe 
sõnul eesmärk, pigem sai oluliseks märksõnaks mait-
sekus. “Selles mõttes oli see tore väljakutse, et võtsime 

„ Hotellis ööbimise kohta võidakse 
ette kujutada, nagu see tähendaks ainult 
mingit romantilist hotellis viibimist koos 
jalutuskäiguga linna peal ja kuuvalgel. See 
on ainult üks võimalus. Sophia puhul oli soov 
luua hoopis üks praktiline peatumiskoht, 
mis ei oleks samas emotsioonitu, vaid 
meeldejääv. See teebki selle hotelli eriliseks. 
Ville Lausmäe, sisearhitekt

g Moodsa joone huvides kasutatakse hotelli sisekujundu-
ses puitpindade kõrval puhtaid toone – valget ja halli. 

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

ho
te

ll



27

eesmärgiks teha mõistlike ja lihtsate vahenditega 
üks äge ja praktiline äärelinna hotell, kuhu inimesed 
tegelikult ka tahavad tulla. Soov oli, et hotell mõjuks 
tänapäevase ja moodsana, aga et tal oleks ka kerge 
hubasuse noot juures. Sihtgrupi mõttes sobib seal 
ööbida pea kõikidel inimestel alates peredest kuni 

ärimeesteni, välja arvatud ehk vaid see sihtgrupp, kes 
selgelt tahavad rõhutatud luksust,” rääkis sisearhitekt.

Neutraalsed materjalid
Selleks, et ruumide väljanägemisel säiliks kontakt nii-
öelda tavalise elu ning hubasuse mõistega, on hotelli 

h Mõeldud on ka 
allergikutele – ma-
terjalid on valitud 
sellised, et midagi 
"ei lendu ega haise" 
ning keskkond on 
piisavalt turvaline.

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

Igal paneelil on 
rääkida oma lugu…

www.olikol.ee, Sepa 24b, Tartu, ruum nr. 7
e-post: info@olikol.ee, mob: +372 5818 8403
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sisearhitektuuris kasutatud mõõdukas koguses puitu. 
Moodsa ja popikama joone huvides näeb puitpindade 
kõrval puhtaid toone – valget ja halli. Disainielemen-
tidena korduvad geomeetrilised mustrid ja vormid. 

Hotelli koduleht rõhutab, et kliendi mugavuse 
huvides on siseviimistluses kasutatud looduslikke ja 
allergiavabasid materjale. Lausmäe lisab kommentaa-
rina, et kuna tegemist on siiski tänapäevase ehitisega, 
siis ülearu naturaalseks seda nimetada ei ole mõistlik, 
samas on viimistluses tõepoolest valitud materjale, 
mis tekitaksid hotellikülalise ümber turvaliselt neut-
raalse keskkonna. “Ütleme nii, et see on puhas, selge 
ja klaar koht, kus midagi ei lendu, haise ega tekita kel-
lelegi mingeid vaevusi. Olles ise allergiku lapsevanem, 
on see minu jaoks turvaline ja piisavalt kvaliteetne 
keskkond ning see ei ole tingimata asi, mis oleks alati 
igal pool iseenesestmõistetav.

Rikkalik restoran Fii
Hotelli Sophia juurde kuuluv restoran Fii jätkab sama 
ideoloogiaga nagu hotellgi – taotlus on pakkuda 
kliendile kombinatsiooni moodsast disainist ning 
hubasusest. Fii on aga mõnevõrra veelgi värvikirevam, 
jõulisem ning pilkupüüdvamate efektidega. 

“Restoranis on selgelt seda vinti peale keeratud. 

Kui hotelli olemus hoiab rohkem neutraalsuse tooni 
ning ajab taktikaliselt valitud diskreetsuse joont, siis 
restoranil on seda disainitunnet väga palju lisaks 
juures,” rääkis Lausmäe, põhjendades, et kui hotelli 
puhul on eesmärk sobida võimalikult paljude klientide 
maitsega, siis restorani puhul peeti vajalikuks tekitada 
uuele söögikohale Tartu kontekstis väga selgepiiriline 
identiteet.

“Tahtsime, et Fii oleks restoran, millel on sedavõrd 
palju oma nägu, et ta sobiks ka spetsiaalselt välja 
sööma minemise eesmärki täitma. Et see poleks külas-
taja jaoks lihtsalt üks koht paljudest, kus kõhu täis 
saab, vaid koht, kus on võimalik saada konkreetne res-
toranielamus, mida saab ainult Fiist,” rääkis Lausmäe. 

Lausmäe sõnul on restoranile hotelliga võrreldes 
toredust ja vunki kõvasti peale keeratud. “Mõnes mõt-
tes on restoran veel kvaliteetsem kui hotell. See koht 
üritab olla natuke pilla-palla, aga kvaliteene pilla-
palla, kontrollitud segadus, et elementide rohkusest ja 
värvikirevusest tekiks selline sõbralik kooslus,” arvas 
Lausmäe. Mis on aga sööja jaoks peamine – restorani 
disainisuunitlus ning kvaliteet aimdub selgelt ka hoo-
likalt komponeeritud serveeringutest, mille väljanä-
gemine võib julgelt konkureerida ka mõne südalinnas 
paikneva gurmeerestoraniga. l

h Hotelli kaks 
konverentsisaali 
mahutavad kokku 
100 inimest ning või-
maldavad paigutust 
muuta vastavalt 
koosviibimise korral-
daja soovile.
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una nii saadaolevate klaasplok-
kide sortiment kui kvaliteet on 
mõnekümne aasta taguse ajaga 

märgatavalt kasvanud, on võimalused 
uute efektsete lahenduste loomiseks 
praegu laiemad kui kunagi enne. 

Klaasplokke maale toova ettevõtte AS 
Vipex müügijuht Piret Jaansalu hindab 
klientide huvi klaasplokkide vastu vägagi 
kõrgeks ning tema sõnul on kõrgendatud 
huvi kestnud juba aastaid, kusjuures 

võimaldavad vahvaid lahendusi
Vahepeal unarusse jäänud klaasplokk näib 
siseviimistluses olevat saamas uueks 
trendimaterjaliks, mida kasutatakse üsna 
julgelt nii avalike hoonete kui ka eramute 
läbikumavate (sise)seinalahenduste loomiseks. 
Tekst Mari Hiiemäe Fotod Vipex

Klaasplokkidest on saanud 
omamoodi luksuskaup, milles on 
oma roll ka klientide suurenenud 
sissetulekutel.
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jär jest rohkem tuntakse huvi ka klaas-
plokkide sortimendi eritoodete ja -lahen-
duste vastu.

“Infot küsitakse pea iga päev. Klaasplo-
kid on klientide jaoks väga populaarsed,” 
väitis Jaansalu, kelle hinnangul on klaas-
plokid omamoodi luksuskaup, mille vastu 
teadlikkuse ja huvi kasvul on oma roll ka 
klientide suurenenud sissetulekutel. 

Tõsi on see, et tänapäeval ei tähenda 
klaasplokkide kasutus viimistluses odava-
mat teed minemist. Kuigi klaasploki tüki-
hinnad algavad odavamate lahenduste 
puhul vaid mõnest eurost, tuleb vähegi 
suurema plokkpinna planeerimise juures 
arvestada küllalt kopsaka väljaminekuga. 

Sobib siseinterjööridesse
Ajad, mil klaasplokk seostus odavate ning 
robustsete ehituslahendusega, tunduvad 
praeguseks olevat jäädavalt möödas. 
Omaaegsest ehitusmaterjalist, mis veel 
paarkümmend aastat tagasi seostus 

eelkõige nõukogudeaegsete tööstusob-
jektide avatäidete ja keldriakende täite-
materjaliga, on tänaseks saanud uhkuse 
asi, millest laotud pindu eksponeeritakse 
pigem ilu ja efekti kui otsese praktilise 
vajaduse tõttu. Enesestmõistetavalt käi-
vad tänapäevaste klaasplokkseinte juurde 
hoolikalt planeeritud valguslahendused, 
mis valitud materjali parimad küljed selle 
täies ilus esile toovad.

Jaansalu sõnul otsib Eesti jaetarbija 
klaasplokke üldjuhul just vaheseinte ja ava-
täidete tegemiseks siseruumidesse. Samuti 
kasutatakse üksikuid värvilisi klaasplokke 
interjöörides disainielementide loomiseks. 
Kuigi olemas on ka võimalused ja lahen-
dused klaasplokist välisfassaadide ladu-
miseks, pole need Eesti klientide hulgas 
niivõrd populaarsed kui lõunapoolsemates 
Euroopa riikides, kus kliima on Eesti 

h Ajad, mil klaasplokk seostus odavate ning robustsete ehituslahendusega, tunduvad praegu-
seks olevat jäädavalt möödas.

Oleme kolinud! Külasta Reksoni uut esindussalongi Tallinnas, aadressil Tedre 55
www.rekson.ee;  reksonfurniture;  @reksonfurniture

 

DIIVAN NORD. 
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omaga võrreldes mahedam. Eluruumide 
soojapidamise tagamiseks oleks Eestis 
soovitav välisfassaadid laduda kahest 
plokkseinast või spetsiaalsetest topelt-
plokkidest. See nõks aga kergitab ka seina 
maksumuse vähemalt kahekordseks. 

Ühiskondlikel objektidel kasutatakse 
Jaansalu sõnul siiski klaasplokke laial-
daselt ka nii fassaadi(osa)de kui tuletõk-
keseinte tegemiseks. Huvitav on teada, 
et suurematel klaasplokitootjatel on 
olemas spetsiaalsed tooted ja lahendused 

väga erinevateks otstarveteks – näiteks 
on olemas tulekindlad, helikindlad ja 
kuulikindlad klaasplokid. Toodetakse nii 
kõrgendatud soojapidavusega kui valgust 
hajutavaid plokke, läikivaid ning mati 
pinnaga. Valikutes on spetsiaalsed plokid, 
mis on mõeldud akustikaprobleemide 
lahendamiseks, samuti neid, mille abil 
konstrueerida põrandaid, vahelagesid või 
fassaade kuni fotogalvaaniliste plokkide 
ja klaastellisteni välja.

Tooted tellimise kaugusel
Mõningat lihtsamat valikut klaasplokke 
leiab pea kõigist Eesti suurematest ehi-
tusmaterjale müüvatest kauplustest. Tuleb 
aga silmas pidada, et reeglina ei ole plokke 
kohapeal laos siiski kohe olemas, vaid 
lisandub tellimise aeg, mis üldjuhul ei ole 
pikem kui nädal. Samasuguse ajakuluga 
peab arvestama näiteks ka keraamiliste 
vannitoaplaatide tellimisel, mille näidised 
on küll kohapeal olemas, kuid õige koguse 
saamiseks tuleb esitada tellimus. 

Turul liikuvast sortimendist ülevaate 
saamiseks on mõistlik natuke ringi vaa-
data, mitte piirduda vaid ühe ehituspoe 
valikuga. Võib juhtuda, et tootevaliku 
saadavus erineb isegi ühe poeketi erine-
vate kaupluste lõikes. Kindlasti on kaup 
mitmekesisem, kui uurida mitme pakkuja 
valikuid. Kui üks pood võib pakkuda vaid 
mõnd kirkast klaasist läbipaistvat plokki, 
siis teises on näidiste vitriinis lisaks ka 
kümmekond värvilist, alates klaaridest 
põhitoonidest kuni mahedate pastelltoo-
nideni. 

Kindlasti tasub aega võtta oma too-
nisoovi läbimõtlemiseks, kuna üksiku 
klaasploki värv, mis poes mõjub teiste 
kirevate vahel kõige sümpaatsemana, võib 
suuremal pinnal ning eriti lisanduvat val-
gustust arvesse võttes jätta hiljem hoopis 
teistsuguse mulje. Tasub meeles pidada, et 
erinevaid efekte on võimalik luua ka värvi-
lisi plokke kasutamata, kui kombineerida 
omavahel vaid erineva mustriprofiiliga 
kirkalt valgeid klaasplokke või kasutada 
nende ilmestamiseks hiljem hoopis vär-
vilist valgust.

Eestis, nagu ka kogu ülejäänud Euroo-
pas, on saadaval põhiliselt Itaalia ja Tšehhi 
tehastes toodetud klaasplokid. Eritoode-
tega saab üsna põhjaliku abimaterjali toel 

h Nõukogudeaeg-
sest ehitusmater-
jalist on saanud 
uhkuse asi, millest 
laotud pindu ekspo-
neeritakse pigem ilu 
ja efekti kui otsese 
praktilise vajaduse 
pärast.

g Klaasplokid on de-
koratiivne materjal, 
mis peab vastu ja 
püsib kaunina aasta-
kümneid.
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tutvuda tootjate kodulehel. Samuti võib 
pöörduda nõustamiseks Itaalia Seves’e ja 
Tšehhi Vitarablok’i tehaste toodete maale-
tooja AS Vipex salongi Tallinnas, Kriidi 10.

Ilus ja vastupidav
Olulisi plusse, miks klaasplokke interjöö-
ris kasutada, leiab üksjagu. Tegemist on 
dekoratiivse materjaliga, mis korrektselt 
paigaldatuna peab vastu ning püsib kau-
nina aastakümneid, samuti on plokkidest 
pinda lihtne hooldada ja puhastada. 
Tänapäevane klaasplokkide sortiment on 
oma toonide ja mõõtude poolest vägagi 
lai, lisaks on olemas suur tootevalik eri-
lahendusteks. Kui miinustest rääkida, siis 
üks peamisi negatiivseid külgi on toote 
kallivõitu hind. Samas tasub märkida, 
et  lõppsumma sõltub alati sellest, mida 
täpsemalt ja millises koguses kasutatakse.

Arvestades just klaasplokkidest laotud 
pinna pikka iga ning seda, et kord juba 
rajatud seina ei ole lihtne uute tujude 
ajendil muuta, on mõistlik planeerimi-
sele kuluva aja pealt mitte kokku hoida. 
Hea on meeles pidada, et soojad klaasi 
toonid nagu kollane ja punane, muudavad 
ka plokkidest läbikumava valguse tooni 
soojaks, lisades ruumile hubasust. Sinised 

ning külmad rohekad toonid võimendavad 
aga ruumi jahedat üldmuljet. 

Paigaldamisega saab hakkama
Klaasplokkide paigalduse keerukus sõltub 
Jaansalu sõnul sellest, kuhu ja mida soovi-
takse paigaldada. “Lihtsamate vaheseinte 
ja avatäidete paigaldusega peaks saama 
pea iga inimene hakkama, keerulisemate 
pindade tegemisel nagu fassaadid, põran-
dad jne, võiks paigaldus jääda spetsialis-
tide hooleks,” arvas Jaansalu.

Kui tegemist on näiteks eramu vanni-
toalahendusega, mis on klaasplokkide pai-
galdamiseks küllaltki tavaline paik, võib 
eeldada, et paigaldustöö teeb ära plaatija, 

kellele loodi ja mõõdulindi kasutamine 
võõras ei tohiks olla. Ise tehes võib prot-
sess mõnevõrra keeruline tunduda, kuid 
hea tahtmise juures saab sellega ka omal 
käel hakkama. Abiks on ehituspoodide 
vannitoa osakondade spetsialistid, kes 
oskavad soovitada spetsiaalseid paigaldus-
liiste, plokiliimi ning vuugitäidet, millega 
töö enda jaoks hõlpsamaks muuta. 

Kui sein juba kord valmis on, ei ole 
temaga enam erilist hoolt. Kõige keeru-
lisem kogu loo juures on pigem esmane 
otsustamine, milline see optimaalne tule-
mus üleüldse välja peaks nägema. Esmalt 
tasub läbi mõelda, kui suurt pinda on 
üldse soov klaasplokkidega täita. Teiseks, 
kas kasutada ühes avatäites üht või mitut 
tooni plokke ning kas nende üksteise 
kõrval paiknemise järjekord on ikka opti-
maalselt meelepärane. 

Jaansalu sõnul pole vaheseinte või 
interjöörielementide puhul sisetingimus-
tes kasutamisel klaasplokkide helikind-
lus ja soojapidavus klientidele üldiselt 
olulised. Hea on sellegipoolest teada, et 
ka kõige tavalisematel klaasplokkidel on 
need näitajad päris head. Kel aga on vaja 
kõrgendatud nõuetele vastavaid tooteid, 
siis ka need on valikus olemas. l

f f Lihtsama-
te vaheseinte 
ja avatäidete 
klaasplokkide 
paigaldusega 
peaks saama 
pea iga inimene 
hakkama.

f Sinised ja 
külmad rohekad 
klaasplokkide 
toonid võimen-
davad ruumi ja-
hedat üldmuljet. 

h Tänapäevaste klaasplokkseinte juurde käi-
vad hoolikalt planeeritud valguslahendused.
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orteriomanik ja sisekujundaja kohtusid tänu ühise 
tuttava soovitusele. “Alguses vaatasime meeleolupilte 
ja rääkisime kohapeal võimalustest ning tema ootus-

test interjöörile. Tegelikult toimus aga meie algne 
kohtumine oluliselt varem ning kui tegelik 
projekt käima läks, olid varasemad soovid ja 

ideed kannapöörde teinud,” meenutab Rüütel.  
Tema sõnul on korteriomanik lõbusalt värvidem-

aias, ei karda pööraseid mustreid ega julgeid ettepa-
nekuid. “Selle korteri kontseptsioon kippus osaliselt 
ajas muutuma, aga põhiline kese oli alati, et poleks 

korter Lutheri kvartalis
Tallinna Lutheri kvartal paelub pilku oma ebatavaliste hoonete ja mõnusa 
miljööga. Kuid erilised pole need majad mitte ainult väljast, vaid ka seest. 
Sisekujundaja Victoria Rüüteli käe all valminud 240ruutmeetrine korter on 
ebatavaline juba tänu oma suurusele ja mitmele tasapinnale, kuid tänu tellija 
julgusele sündis äärmiselt kirka värvikasutuse ja isikupäraste detailidega kodu.
Tekst Gerli Ramler Fotod Ruumikoda 

igav ega tavapärane! Eesmärgiks sai valida välja 
kõige põnevamad materjalid ja eriskummalisemad 
lahendused ning see kõik omavahel ideaalselt nii kodu 
enda kui ka elanikega harmoneeruma panna. Ühesõ-
naga - iga päevaga läks projekt aina värvilisemaks ja 
mustrilisemaks!” 

Tegemist on suure korteriga, millel ruumi kol-
mel korrusel kokku 240 m2 ja sellest lausa 70 m2 on 
panipaigana keldrikorrus. Esimesel korrusel on suur 
elutuba köögi ning terrassiga ning kuna ruum pidi 
võimaldama ka loomingulisemate tegevuste harras-

Selle korteri kont-
septsioon muutus  

ajas, aga põhiline 
kese oli alati, et 
poleks igav ega 

tavapärane.
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tamist, pandi sinna terves ulatuses maha keraamiline 
plaat. Kui esimene korrus on pigem rõõmsates värvi-
des, siis teise korruse magamistuba tuli vastupidiselt 
hoopis tume ning koopalik – seal on isegi lagi värvitud 
öösiniseks. Teisel korrusel on veel põneva mustriga 
poolavatud garderoob ning saunaga vannituba. 
Varem oli üleval kaks magamistuba, aga omanik lasi 
nendevahelise seina maha võtta -  eks hiljem saab 
selle vajadusel taastada, kui pere suuremaks kasvab. 

 
Kujundamine nõudis raamideta mõtlemist  
Korteriomaniku eesmärk oli luua eklektiline hubane 
piirangutevaba interjöör, lasta fantaasial end juhtida, 
peatumata enne, kui viimanegi idee läbinäritud ja 
oma koha leidnud. “Tellija ise oli ka väga aktiivne 
otsima ja pakkuma ideid,” ütleb Rüütel ja nendib, et 
korter ja tellija andsid vabaduse katsetada, tavapäras-
test raamidest välja murda ja teostada mõtteid, mis 
ammu peas olid tiksunud, aga mille realiseerimiseks 
kunagi varem võimalust polnud. Koostöö tellijaga 
möödus tema sõnul igapäevaste ideedepuhangutega 
ning mõnikord olid soovid hommikul ühed ning 
õhtul teised. Õnneks oli kliendil piisavalt aega, et 
kõik detailideni paika loksutada ja erilisemaid tooteid 
oodata. 

“Terve protsess oli tegelikult pikk ja kõikidest 
mõtetest/ideedest välja noppida essents ning see 
ühtseks vormida, oli parajalt keeruline, kuid just 
mõnusat väljakutset pakkuv. Tore, kui klient tuleb 

su ideedega kaasa, aga samas viib ka kaugemale ning 
mõnes mõttes mugavustsooni ääremaile kõndima,” 
möönab Rüütel, kellele endale meeldib tulemustest 
enim teise korruse vannituba, kuna see on hubane 
ja sumedates tumedates toonides ning lisaks on 
seal mõnus mustaks toonitud saun. “Sain kasutada 
ammuseid lemmikuid – tsementplaate – nii mustri- 
kui ka värvikombinatsioonilt. Lisaks tavalisele lae-
valgustusele lisasime ka tähistaeva efekti loomiseks 
minispotid, mis loovad suures kivivannis mõnuledes 
küünlavalgusega koos ilusa meeleolu.” 

Kui kontseptsioon oli enam-vähem paigas ja siht 
silme ees, oli Rüütli sõnul juba lihtsam sisustuse-

h Eesmärgiks oli välja valida põnevad materjalid ning lahendused ja see kõik omavahel nii kodu enda kui ka elanikega harmoneeruma panna.

h Lutheri korteri 
sisekujunduse töö 
erisus oli tellija loo-
minguline aktiivsus 
ning osavõtlikkus.
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lemente pakkuda ja õnneks oli neil tellijaga sama 
maitse. Nii käidi koos erinevates salongides ja vanava-
rapoodides ning tehti kõik otsused koos. Mööbli osas 
olid tellijal mõned asjad juba varem olemas, näiteks 
antiiksed kapid, ja osad väiksemad esemed lisas ta 
hiljem juba sees elades. Igal juhul oli kujundajal pro-
jekti käigus iga hommik põnev meilboksi vaadata, 
kuna võis kindel olla, et öistel tundidel oli tellija sinna 
põnevaid leide saatnud. 

Lutheri korteri projekt kestis veidi alla ühe aasta, 
aga seda ka seetõttu, et palju oli materjalide või too-
dete järgi ootamist, kuna miski polnud ju tavapärane 
ja laosolev kaup. “Suurem muudatus algses planeerin-

gus oli, et lisasime keldrisse ühe akna, et läbi terras-
sile tehtud põrandaakna suunata ka alla loomulikku 
valgust. Lisaks ehitasime alla ka pimiku, sest omanik 
tegeleb fotograafiaga. Teisel korrusel muutsime kaks 
magamistuba üheks suureks ning vannituba laienda-
sime ühe panipaiga arvelt, et tekiks ruumi saunale. 
Väga palju muud töö käigus vist ei muutunudki, pigem 
oli kohapeal jooksvalt otsustamist palju, eriti värvide 
kombineerimise osas,” loetleb Rüütel projektis tehtud 
muudatusi.  

Ta lisab, et selle töö tegi eriliseks tellija loomingu-
line aktiivsus ning osavõtlikkus. “Ma ei imesta, kui 
ta kunagi ise sisekujundusega tegelema hakkab!” l

Lutheri korteri põnevad sisekujunduselemendid? 

Tapeet. Mustri salongist tellitud magamistoa William Morris & Co tapeeti 
polnud keegi varem tellinud ning raske oli leida tapetseerijat, kes oleks nõus 
hinnalist ja 1,4 meetri laiust tapeeti seina panema. Õnneks leidus üks julge ja 
tulemus sai uskumatult lahe. 
Garderoob. Eksklusiivse mustriga metallist garderoobilahendus on Hansa-
nova metallitööekspertide eritellimusena valminud meistriteos. Ka köögi 
seinakappide uksed ja radiaatori katted on samade meeste kätetöö. 
Põrand. Teise korruse põnev mosaiikparkett on Kodustuudio tootevalikust. 
Vannituba. Põnevad tumesinised seinad on valminud stucco-tehnikas 
Safranist leitud materjalidega. Massiivne kivist vann leiti Deko e-poest, 
valamud Vannitoapoest ja ansamblisse sobivad vasksed segistid on Nicolazzi 
modernsest seeriast Olympus. Kõik keraamilised ja värvilised tsementplaadid 
pärinevad Vivarecist. 
Saun. Seinu katab paks termokork, mida saab efektseinana edukalt kasutada 
ka toas või kontoris, kuna materjalil on suurepärased helisummutavad oma-
dused. Puidust valamukapid valmistas spetsiaalselt selle kodu jaoks Uukren 
Mööbel. 
Köök. Kollaste ustega köögimööbli valmistas Sisustusprojekt. 
Valgustid. Industriaalsed valgustid leiti Kalasaba antiigist. Sinna võib sise-
kujundaja sõnul uitama jäädagi, sest seal on lihtsalt nii palju ilusaid vanu asju! 
Korteris nähtav muu mööbel oli kliendil juba varasemast olemas.

h Sisekujundaja ja korteriomanik käisid mööblit koos salongidest ja vanavarapoodidest otsimas,  kuid antiiksed kapid olid  omanikul juba olemas.

h Vannitoa põnevad tumesinised seinad on valminud 
stucco-tehnikas Safranist leitud materjalidega. 

h Korteris muudeti kaks magamistuba üheks ja vannituba 
laiendati panipaiga arvelt, et tekiks ruum saunale.
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WideHead valgustid

Mitmekesise sortimendiga WideHead brändi lambid valmivad käsitööna ning 
mitte ükski neist ei ole täpselt samasugune kui mõni varasem. 
Tekst Mari Hiiemäe Fotod WideHead

lisavad ruumile omapära

Sarja ByLinum 
kõige populaar-
sem vorm on 
kera. Iga kera on 
unikaalne.
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T u l e  t u t v u  F r a m e r y  O  a k u s t i l i s e  k a b i i n i g a  E L K E  M ö ö b l i s .  U u r i  m e i l t  k a  r e n d i v õ i m a l u s e  k o h t a .
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E
elkõige jääb WideHead lampide 
puhul meelde nende mastaap 
– reeglina on need suured. Olu-
line on ka materjal – olenevalt, 

millisest tootesarjast on parasjagu jutt, 
kasutatakse lampide valmistamiseks kas 
naturaalset linakiudu, painutatud vinee-
riribasid või hoopis siidkangast.

Valmivate valgustite brändi nime taga 
on kaks Tartu disainerit – Martin Laiapea, 
kelle inglisekeelsest nimekujust on tuleta-
tud ka valgustibrändi nimi, ning kunstnik 
Tuuli Vahesaar. 

Tuhat tegemist
Lisaks valgustite disainimisele tegeleb 
paar ka paljude muude ettevõtmistega, 
alates kohvikuärist ja ürituste ning 
näituste korraldamisest aktiivse kunsti-
loomeni üsna erinevates valdkondades. 
Näiteks valmistab tekstiilikunstniku 
taustaga Tuuli hetkel ette jaanuarikuusse 
planeeritud mahukamat sorti isikunäi-
tust Tartu galeriis Noorus, kus tema 
meediumiks on esimest korda hoopiski 
installatiivne skulptuur. Varasemalt on 
Tuuli tegutsenud nii maalimisega kui 
erinevate moekollektsioonide ning sisus-
tusobjektide disainimisega. Martini aja 
täidab praegusel perioodil aga eelkõige 
Tartu populaarse veinibaari Vein ja Vine 
ning veini- ning kunstirestorani Vilde ja 
Vine vedamine. 

Martini ja Tuuli valgustid valmivad 
kõigi muude tegevuste kõrvalt – Tuuli 
sõnul ei ole lambid olnud mitte kunagi 
nende põhitöö ega eesmärk omaette, kuid 
kuna tegemist on meeldiva hobiga, siis 
tullakse selle juurde ikka ja jälle tagasi. 

Täpset numbrit, kui palju valgusteid 
Tuuli ja Martini käe all kokku valminud 
on, ei tea nad õigupoolest isegi – oletata-
vasti on neid paarisaja kandis. Vähemalt 
kümmekond omatehtud lampi loovad 
meeleolu nende endi kodus, mis ühtlasi 
täidab ka ateljee ning inspiratsiooni kogu-
mise keskkonna ülesannet. Ülejäänud 
kaunistavad erinevaid söögikohti, salonge 
ning ka eratellijate kodusid.

Lummav linakiud
Olulisim tootesari WideHead brändi 
loomingust kannab nimetust ByLinum 
ning sellle põhimaterjaliks on linakiud. 

“Kasutame kõige tavalisemat keerme-
takku, mida pannakse tihenduseks torude 
vahele. Leidsime selle kunagi ehituspoest 
ja meile tuli mõte seda koledat materjali, 
mis on tegelikult looduslik ja puhas, kui-
dagi vääristada, sest vaatasime, et keegi 
teine ei tee seda. Oleme seda materjali 
aina katsetanud ja katsetame veel,” rääkis 
Tuuli neli aastat tagasi alanud teekonnast. 

h Toorsiidist kirevad 
lambid veini- ja 
kunstirestos Vilde 
ja Vine.

f WideHead 
valgustid on osa 
Cafe Truffe hubasest 
sisekujundusest.

i Skeleton sari võlub 
rangelt geomeetrili-
se joonega.
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mastaap. Samuti iseäranis tõik, kas ja 
mismoodi valgusti värvitud on – kas 
see on kaetud värvikihiga paksemalt või 
õhemalt, seest, väljast või üldse mitte. 
Lisavõimaluseks on mäng valguse endaga 
– mulje muutub olenevalt kasutatava 
valguse spektrist, tugevusest ning ka 
ümbritsevast foonist.

Tuuli ja Martin on läbi proovinud üsna 
erinevaid lahendusi, kuid võimalusi on 
nende sõnul veel palju. Näiteks kasutati 
algselt linakiudude kokkuliimimiseks 
fiksaatorina PVA liimi lahust, selle juurest 
jõuti klaari EPO vaigu juurde, mille kasu-
tamisel loob efekti lõpptulemuse habras 
üldmulje ja puhas läbipaistvus.

Suurtootmist ei tule
Teised kaks WideHead tootesarja – Retro 
ja Skeleton – erinevad ByLinumist üks-
jagu nii materjali kui vormikeele poolest. 
Samuti on neist sarjadest tooteid valmi-
nud ByLinumiga võrreldes vähem.

Retro sarja märksõnad on puhtad vär-
vid ja minimalistlik vorm. Materjalideks 
kangas, vineer ja puit. Skeleton sarja 
iseloomustab vastandina ByLinumi vooga-
valt pehmele joonele rangelt kontrollitud 
geomeetria ning graafilised mustrid.

Milline sari disaineritele endile kõige 
südamelähedasem on, ei oskagi nad öelda 
– kõik endi tehtud valgustid on mingil 
etapil olnud loomingulise eneseväljenduse 
osana olulised ning loodud pigem isikliku 

Hakatuseks püüti materjalile väärikat 
rakendust leida dekoratiiv vaagnate ning 
kellaplaatidena. Õige efekti andis linatakk 
aga alles siis, kui sellele hakati lisama eri-
nevaid valguslahendusi. 

Ühe esimese tööna disainis Martin 
linakiust valguskleidi, mille panid helen-
dama leedtulukesed. Sealt tekkis soov 
linakiu ja valguse kombineerimisega edasi 
töötada. Vormilt läksid valgustid aga aina 
suuremateks ning õhulisemateks. 

Tuuli sõnul on linakiust valgustite 
puhul olnud kõige sagedasemaks vormiks 
kera, kusjuures iga kera on unikaalne ning 
pisut ettearvamatu, kuna tegemise ajal ei 
saa veel täit ettekujutust, milline lõpptu-
lemus välja hakkab nägema. “See muster ja 
struktuur tuleb päriselt välja alles siis, kui 
lamp lõpuks põlema pannakse. Siis näeb, 
kuidas need linakeerud seal mängima 
hakkavad,” rääkis Tuuli. 

Kindlasti mõjutab muljet valgusti 

hg Pilkupüüdev linakiust valguskleit veini- ja 
kunstirestos Vilde ja Vine.

h ByLinum sarja hiiglaslik valguskera meenutab ülisuurt herilase pesa.
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VALGE, MUST, SHADE OF GREY
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NÜÜD KA 
VALGENA!

Sub-Zero ja Wolf (USA) – 
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katsetamishuvi tulemusel, kui soovist 
kellegi tellimust täita. 

“Meil pole kunagi olnud eesmärki 
valgustite loomist enda põhitegevuseks 
võtta, kuna ka muid tegevusi on nii palju. 
Inimene ju tüdineb, kui peaks ainult ühte 
ja sama asja tegema,” rääkis Tuuli. Lisaks 
välistab suurtootmise võimaluse fakt, et 
WideHeadi loodavad valgustid on üsna 
suured ning seetõttu ka haprad, et neid 
kuidagi postiga saata tihkaks. “Neid tahe-
takse küll, eriti välismaalased, sest selli-
seid valgusteid lihtsalt keegi ei tee. Aga 
kohale oleme need ikka kas ise viinud või 
siis tuleb inimene järgi. Postiga me neid 
saatma ei hakka,” kinnitas Tuuli.

Kohvikusse ja koju
Uute valgustite loomine käib Martinil 
ja Tuulil lainetena – on intensiivsemaid 
perioode ning vaiksemaid. Eelkõige käi-
vitab disaineritepaari mõne sisekujundaja 
idee luua valgustid mingisse konkreet-

sesse interjööri, mille väljatöötamine 
oleks omaette loominguline väljakutse. 
“Lihtsalt raha pärast ei taha me neid 
teha ja ega ühe juhusliku kera tegemine 
kusagile erakorterisse nagu eriti ei käivita 
ka. Huvitav on siis, kui keegi tuleb väga 
konkreetse sooviga, mis inspireerib. Kui 
on ees mingi suurema projekti nägemus 
ja sellel on mõte sees, siis on lampidele 
fokusseerumine palju paremini põhjenda-
tav. Eks me oleme neid lampe juba aastaid 
teinud ning ikka ootad ju uut väljakutset,” 
selgitas Tuuli.

Seni on Tuuli ja Martini valgusteid 
eksponeeritud õige mitmes kohvikus ning 
ka muus avalikus ruumis nii disainerite 
kodulinnas Tartus kui mujal. Retro seeria 
on ilmekalt esindatud Gustav Gastro Cafes 
Tallinnas, samuti Tartu kunstirestoranis 
Vilde ja Vine, kust leiab lisaks rippumas 
ka linakiust herilasepesasid ning müsti-
lise valguskleidi. ByLinum sarja suured 
pruunid kerad ja rippuvad silindrid on 

esindatud Cafe Truffes Tartu Raekoja 
platsil. Erinevad WideHead valgustid on 
jõudnud lisaks Tõrva, Narva ning Pärnu 
söögikohtadesse.

“Meie jaoks üks lahedamaid objekte, 
kuhu meie lambid on läinud, oli Tulikivi 
kaminasalong.  Sisekujundaja Ulvi Lõh-
mus kirjeldas omi mõtteid ning tellis 
kivilaadsed mahulised valgustid, mida on 
terve salongi lagi täis. Kiiksuga asjad meile 
meeldivad,” meenutas Tuuli.

Tunnet, mis valdab Widehead valgus-
titega ilmestatud ruumis viibijat, Tuuli 
sõnul paraku väga täpselt kirjeldada ei saa. 
Samuti ei anna fotod edasi seda, millised 
valgustid päriselt interjööris välja näevad. 

“See on kohalviibimise emotsioon. 
Oleme alati mõelnud, et reaalselt peab 
inimese viima sellesse ruumi, kus need 
valgustid on, et ta aru saaks, mismoodi 
need mõjuvad. Muidu võib sellest kõigest 
saada üsna teistmoodi ettekujutuse,” 
rääkis Tuuli. l

“ Meil pole kunagi olnud 
eesmärki valgustite loomist 
enda põhitegevuseks võtta, 
kuna ka muid tegevusi on 
nii palju. Inimene ju tüdineb, 
kui peaks ainult ühte ja 
sama asja tegema. 
Tuuli Vahesaar

h WideHead valgusteid on eksponeeritud avalikes ruumi-
des nii disainerite kodulinnas Tartus kui ka mujal.

h Tulikivi kaminasalong on 
autorite jaoks üks lahedamaid 
objekte, kuhu nende lambid 
läinud on. 

g Kohalviibimise emotsioon 
aitab valgusteid mõista.
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