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leiud

Võitja töö lingimudel No 3 liidetakse Abloy
lingivalikusse ja selle tootmist ning müüki
alustatakse 2013. aastal. See on esimene
ukselingimudel, mille Abloy 105aastase ajaloo
jooksul on disaininud eestlane. Võidutöö on
ajatu ja stiilne, kõnetades justkui kahel eri
tasandil: eemalt vaadates kandilise loomuga,
lähemalt soe ja käepärane lingimudel.

ABLOY OY EESTI FILIAAL korraldas disainikonkursi uue ukselingimudeli leidmiseks, kuhu laekus 65 tööd. Välja valiti
11 tugevamat tööd, mille hulgast jõudsid
auhinnalistele kohtadele viis lingimudelit. Eelkõige oli konkurss suunatud
arhitektide liidu, sisearhitektide liidu ja
disainerite liidu liikmetele ning kunstiakadeemia üliõpilastele, kuid osaleda
said ka teised huvilised.
Žüriisse kuulusid Heikki Zoova Eesti
Kunstiakadeemiast, Pille Lausmäe PL
Sisearhitektuuri Büroost, Mika Heikinmatti ja Riitta Nikander-Koivula Abloy
Oy-st ning Janne Salokangas Abloy Oy
Eesti filiaalist.

Võistlustöö DEGREE juures hinnati lahenduse uudsust ja orgaanilisust, tegu on huvitava nüansiga ukselingiga.

Auhinnalistele kohtadele jõudis viis lingimudelit:
Eriauhind, rahaline auhind 500 eurot – võistlustöö BASIC, autor Mihkel-Emil Mikk
Eriauhind, rahaline auhind 500 eurot – võistlustöö WAU, autor Markus Marks
III koht, rahaline auhind 1000 eurot – võistlustöö CLEAR, autor Piret Uustal
II koht, rahaline auhind 2000 eurot – võistlustöö DEGREE, autorid Kairi Kuuskor ja Janno Nõu
I koht, rahaline auhind 3000 eurot – võistlustöö No 3, autor Mihkel Mäll

LAMMI KIVIMAJA –
ehitus lihtne kui Lego kokkupanek
Lammi kivimajad – see on 50aastane kogemus. Ainulaadne plokiservade teemantlihv tagab veatu ja täpse ploki ühilduvuse koos
ideaalse sise- ja välispinnaga, mis
on kohe pärast paigaldust valmis
viimistluseks.
Lammi plokkide tehniline lahendus
välistab ehituslikud vead ega lase
kunagi tekkida külmasildasid. Patenteeritud avade tegemise süsteem lubab teha kohapeal samadest plokkidest avade ületusi pikkusega kuni
5 meetrit.

Lammi tagab parima sisekliima, mis
vastab klassile M1, heliisolatsiooni ja
tuleohutuse, kuna Lammi süsteem
loob betoonpinna nii sise- kui ka välisseinas. Valides Lammi, ehitate te
põhjamaade parima võimaliku lahendusega.

Klassifikatsioonid: M1 / FI – U-väärtus 0,17 W/m2K,
tipptootel juba 0,11 W/m2K; heliisolatsioon 51 dBA(Rw)

www.lamminbetoni.fi • www.lamminbetoni.fi/portal/ee/tooted
www.lammi-kivitalot.fi • www.lammi-perustus.fi
Küsi lisainfot: tel 641 5444, 509 2616, 503 4533 • www.mendali.ee
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Kolmanda koha saavutanud CLEAR on
huvitav ja vaatamata teravatele joontele
siiski pehme vormiga sümpaatne ukselink.

SÄSI näitus
Tartus
2. DETSEMBRINI SAAB EESTI Rahva Muuseumi näitusemajas Tartus imetleda konkursi “Eesti disainiauhinnad 2012” noore
disaineri auhinna SÄSI ja graafilise disaini
katetooria parimate tööde näitust.
Noore disaineri auhinna SÄSI nominendid
on valitud alla 30aastaste Eesti disainerite
hulgast, kes on kandideerinud oma viimase
kahe aasta projektidega. SÄSI eesmärk on
tuua noor värske disainipõlvkond ettevõtjate,
avalikkuse ja disainisõprade silme ette.
Graafilise disaini kategoorias on hinnatud
aasta parimat firmagraafikat, trükiseid, pakendeid, illustratsioone ja fotosid, keskkonnadisaini ja ekraanigraafikat.
“Eesti disainiauhinnad” on Eesti esimene
disainikonkurss, mis koondab ühe katuse alla
disainimaastiku paremiku toote-, teenuse-,
graafilises ja veebidisainis. Lisaks on luubi
all noored disainerid oma kahe viimase aasta
loominguga.
Näituse mängulise kujunduse autorid on
Mariana Hint ja Epp Õlekõrs.

LUNA 1600DH GAZ

LUNA 1900 H GAZ

LUNA 900 CR GOLD

Tallinn - Oslo - Vilnius - Moscow - Almaty - Riga - Kiev
Kodude ja kontorite kaunistamine jõuludeks. Vaaside, jõulutoodete, kunsttaimede ja - kuuskede hulgimüük.

Astri tee 2a, Viimsi, 74001, Harjumaa, Estonia, tel +372 6091 077, shishi@shishi.ee, www.shishi.ee
Avatud “tehasepood” Rohuneeme tee 1/17 Viimsi. Müügil varasemate kollektsioonide jäägid ja näidised -50...-80% hulgihindadest. www.shishi.ee/sale
Jaemüük: “Nu Nordik” Vabaduse väljak 8, Tallinn, Aianduskeskused: “Hortes” Tallinn, “Hansaplant” Kiili,
Home 4 You kauplused: Tallinn “Rocca al Mare keskus”, “Tähesaju City”, Narva “Fama keskus”, Rakvere “Põhjakeskus”.

näitus

Mulli peidetud kunst
Tekst Kadri Tamm Fotod KAOS Arhitektid

EESTI TARBEKUNSTI JA DISAINIMUU
SEUMI sarjas “Klassikud” sai imetleda
ehtekunstnik Rein Metsa retrospektiivi.
Margit Argus ja Margit Aule KAOS Arhitektidest otsustasid ehete parimaks eksponeerimiseks need pleksiklaasist mullidesse
paigutada. Hämaras ruumis moodustasid
mullid omalaadsed hõljuvad ja varje heitvad parved.
“Ehteid oli vaja turvalisuse kaalutlusel
eksponeerida vitriinkapis ja seega osutusid
pleksiklaasist mullid äärmiselt praktiliseks
lahenduseks,” selgitasid autorid. “Rein
Metsa ehted on ka tagant perfektsuseni
viimistletud.”
Heljuvaid mulle sai keerutada vaataja
poole ja nende läbipaistvus andis võima-
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luse ehteid igast küljest vaadelda. Iga ehe
oli eksponeeritud küll eraldi, ent mullid
moodustasid temaatilised rühmad. Ehted
ja etiketid olid kinnitatud mulli sisse ühele
pleksiklaasist alusele.
Ehtekunstnik Rein Mets lõpetas kunstiinstituudi 1971. aastal ning temast sai järgnevate aastakümnete üks omanäolisemaid
ja jõulisemaid ehtekunstnikke. Keskne sümbol kunstniku loomingus oli figuur – valu,
rõõmu, joobumuse ja armastuse väljendaja.
See ei kehtinud üksnes ehte puhul, vaid laienes ka seinaplaatidele ja skulpturaalsetele
objektidele.
Näituse kuraator oli Merike Alber ja
graafiline disainer Kadri-Ann Mitt. Väljapaneku kujundas KAOS Arhitektid (Margit
Argus ja Margit Aule).
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konkurss

Ideed
maakoju

Akupunktuur

Tekst Liivi Tamm

KESKKONNAAMET JA EESTI ARHI
TEKTIDE Liit korraldasid arhitektuurivõistluse “21. sajandi kodu Lahemaal”,
kus otsiti kaasaegse eesti maakodu eskiislahendusi. Lähtuda tuli Lahemaa ja
Eesti külaarhitektuuri eripäradest. Võistlusaladeks olid neli fiktiivset paika Lahemaa külades, mis kirjeldavad Lahemaa
küladele iseloomulikke tüüpolukordi.

Adaptsioon

28 vahvat ideekavandit
Kuidas rajada kaasaegset ja kvaliteetset
arhitektuuri, hoides väärtuslikku külakeskkonda ja tema miljööd elujõulisena?
Kuidas luua paremat dialoogi kinnistuomanike ja ning külakonteksti mõistvate
arhitektide vahel? Konkursiga püütigi
Lahemaal ja üldisemalt maapiirkondades
elamist laiemalt lahti mõtestada.

Ranna-Niidu

Sirmik

Neli peapreemiat:
ADAPTSIOON, autoriteks Olavi Kukk, Kristjan Tõlk ja Heleriin
Vaher
AKUPUNKTUUR autoriteks Lidia Zarudnaja, Martin Noorväli
ja Urmas Paul
RANNA-NIIDU autor Mikk Mutso
SIRMIK, autoriteks Maarja Elm ja Sten Ader
Eripreemiad:
GREG, autorid Eve Komp ja Artur Staškevitš
POTJOMKIN, autoriks Johan Tali
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Eesmärk täideti
Eesti Arhitektide Liidu esimehe Peeter
Pere kinnitusel sai võistluse eesmärk
täidetud: pakuti inspireerivat eeskuju
elanikele ja avardati nii ametkondade
kui ka tellijate arusaama traditsioonide
interpreteerimise võimalustest, seda just
praeguse arhitektuurimõtte kontekstis.
“Võistluse tegelik efekt selgub tulevikus,
kui valmivad võistlustööde ideedest kantud esimesed ehitised,” lausus Pere.
Keskkonnaameti peadirektori Andres
Onemari kinnitusel võib üks halvasti
projekteeritud ja keskkonda sobimatu
maja rikkuda mulje kogu külast. “Ja üks
halvasti plaanitud küla võib rikkuda emotsiooni kogu rahvuspargist. Rahvuspargi
keskkonna terviklikkuse ja väärtuste
hoidmise nimel tuleb sobitada rahvusparki tänapäevane elustandard ja ajaloolisse
keskkonda sobiv energiasäästlik kaasaegne arhitektuur,” sõnas Onemar.
Parimaid lahendusi saab lähemalt
imetleda ka üleeile Tallinnas arhitektuurimuuseumis avatud näitusel.

kodu

Pelgupaik

Vilsandi saarel
10

kodu
Sõit Papissaarest algab.
Paadimees Harri juhib
meid tugevate iilide
kiuste kolkivate lainete
vahelt läbi. Vilsandi juba
ootab.
Tekst Liivi Tamm Fotod Meeli Küttim

Vilsandi saare kunagisest teenijate elamust - vahimajast sai energiamaja, kus karmide tuulte
kiuste on soe iga ilmaga.
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VILSANDILE SAAB SIIS, KUI ilm lubab – plaane tuleb kohandada looduse
tujudega. Kavatseme startida kell 10,
aga ilm ei luba. Kell 11 ka mitte. Kell 12
on korraks vaiksem ja pead vangutades
otsustab Harri pikalt plaanitud reisi ära
teha. Kohe määratakse ka tagasisõiduaeg. Selleks uuritakse ilmasaitide prognoose: norrakad, EMHI…
Meie siht on Vilsandi energiamaja, mis
saareelanik Monika Salu juhtimisel uuele
elule aidatud. Hoone projekteerimisega
alustati 2010. aastal ja tuleb vaid imetleda, et 380 m2 suurune hoone kõigest
paari aastaga valmis sai. Restaureerimist
oli palju, tuli teha valikuid, mida vanast
säilitada ja mida uut lisada. Vilsandi energiamaja on oma olemuselt näidisobjekt,
kuhu saavad kõik soovijad ekskursioonile
tulla: studeerima, kuidas vana maja energiatõhusaks renoveerida, ja arutlema,
kas hoones vihmavett kasutada, milline
tuulegeneraator valida ning kas maa- ja
päikeseküte tasuvad end ära. Moodne
energiatõhus maja on Monika Salu töö,
aga ka kodu.
Monika ootab juba sadamas. Kummiülikonnas ja kalossides. Uurib möödaminnes, kes naabrimehe auto käima tõmbaks.
Siis ronib päevinäinud maastikuauto rooli
ning algab sõit läbi lume ja pooljäätunud
poriloikude – kodu ootab.
Vilsandi tuletorni teenijate elamu - vahimaja ehk Vilsandi energiamaja juurde
jõudes näeme, et võti on ees. “See tähendab, et inimene on saarel,” räägib Monika.
“Kui uks on lukus, on elanik Vilsandilt
ära.” Põhja-lõuna suunal asuv hoone saare
majaka kõrval on karmide loodusjõudude
meelevallas. Siin on jahutavalt tuuline
isegi siis, kui Saaremaa või mandri rahvas
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kodu
30kraadise kuuma üle kurdab. Sügistormides peab teenijate majast energiamajaks
renoveeritud hoone vastu seisma ekstreemsetele oludele.
Hoone avarates ruumides on tuntav
ajaloo kohalolek: sein 19. sajandi teisest
poolest pärinevatest tellistest, 7 cm
paksustest plankudest õlitatud põrandalauad... Seinad-laed on hoones kaetud
savikrohviga. “Alguses kaalusime muinsuskaitse soovitusel ka lubikrohvi, ent
lõpuks eelistasime soojusjuhtivuse tõttu
siiski savikrohvi, mille värvisime kaseiinvärvidega,” lausub Monika.
Renoveerimine tõi ka häid üllatusi:
veidrad laudadega üle löödud uksed pidid
esiotsa muinsuskaitse soovil muutumatuks jääma. “Küsisin, kas võin mõne
laua lahti võtta ja alla piiluda,” meenutab
perenaine. “Lubati, aga tingimusel, et panen laua tagasi, kui alt midagi põnevat ei
paljastu,” lisab ta.
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Õnneks selgus, et Nõukogude armee
ustele löödud laudise all olid peidus algupärased tahveluksed, mis on nüüd maja
ehted. “Selles mõttes tegi nõukogude kord
midagigi hea – kes teab, kas need uksed
oleksid muidu alles,” märgib Monika.
PRIA toetusel toimunud renoveerimisprotsessis oli eesmärk säilitada vana seal,
kus võimalik, ent viia ajaloolist hoidev
lähenemine kokku energiatõhususega.
Küttekulu taheti minimeerida. “Mullu
talvel, ehituse ajal, hoidsime 13 kraadi
sooja sees. Eks nüüd ole tegelik seis näha,”
lausub Monika.
Vahimaja koosneb kahest osast: 1870.
aastatel loodud põhimajast ja 1893. aastal
juurde ehitatud laoruumist, kus praegu
asub valgusküllane ateljee, mida maja
teisest osast eraldavad lükanduksed. Siin
saab patsutada 19. sajandi lõpus käsitsi
valmistatud tellistest müüri. “Tegelikult
olid tellised laotud lae peale ja kaetud

liivaga – arvatavasti selleks, et kaitsta majas olijaid
lennukilt tulistatavate kuulide eest,” arutleb Monika. “Pärast arupidamist lubas muinsuskaitse neist
õnneks müüri laduda ja nüüd pole ilusad kivid enam
peidus, vaid igaühele näha,” lisab ta.
Oma jälje on siia 1893. aastal talletanud ka töömehed Peeter ja Eduard. Nende puutahvlile naljaviluks
kritseldatud kiri, mis algab sõnadega “kurat teda
võtku…”, on nüüd seina müürituna tõusnud hoopis
teise auastmesse, kui originaalis mõeldud oli.
Mööblitükid sünniajaga 19. sajandi lõpp ja 20.
sajandi algus pärinevad peaasjalikult vanakraamipoodidest. Vahimaja puhul oli tegu sisuliselt kasarmuga,
seega eelistati sisustades lihtsa vormiga esemeid.
TEGIJAD:
Tellija: Inotex Grupp OÜ
Projekteerija: ARC Projekt OÜ
Ehituse peatöövõtja: Hausers Grupp OÜ
Omanikujärelevalve: East AS
Muinsuskaitse järelevalve: Olev Suuder
Krohvid: Safran OÜ
Krohvimistööd: Tribiani OÜ

kodu
Ateljee seina
kaunistab August
Janseni Peterburi
Kunstiakadeemias
valminud diplomitöö. Asjatundjate
sõnul leidub maalis
tehnilisi küsitavusi, ent siia ruumi
sobib see imehästi,
moodustades
akendest langeva
päikeseloojangu
valgusega iselaadse terviku.

Uus pliit laoti kööki
vanu ahjupotte
kasutades. Pliidi
tagumist seina katab tadelakt, mis
võtab temperatuuri muutudes teise
varjundi.

Dekoratiivsed tellised on siinse maja
vahva leid.
nr 38 • november 2012
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kodu
Kappi koondati kirjandust, mis nahkhiirte väljaheidete alt õnnestus päästa, peagi on siia oodata ka uusi raamatuid. Siia on lugema oodatud kõik
saareelanikud. Seinu katab kaseiinvärviga toonitud savikrohv, mis peidab endas küttetorustikku.

Energiatõhus maja tuulte kiuste
VILSANDI MAJA ISTUB KINDLALT
70sentimeetrisel lubikrohvitud paevundamendil. Toekas palkmaja on renoveerimise käigus väljast kaetud tuuletõkkeplaadi ja laudisega, sisse on paigaldatud
soojustus. Hoonet soojendab krohvitud
välisseintesse peidetud seinaküttetorustiku kaudu maaküte.
“Maaküte on hea ja kindel lahendus.
Kui on korralikud seadmed, peaks see
hästi toimima. Sel talvel plaanin kohapeal elada, nii et siis selgub tõde,” räägib
Monika Salu.
Toasooja ja sooja vett saabki Vilsandi
energiamaja maa ja päikese abiga. Elektrit
kasutatakse ainult tsirkulatsioonipumpade tööks: märgade ruumide põranda all on
vesipõrandaküte.

Seinad soojaks
Vilsandi energiamajas on kasutusel Eestis
üsna vähe proovitud seinaküte. Radiaatoreid pole, seintes ja põrandates liigub soe
vesi, mis ruume kütab.
Hoone seinad krohviti pärast hoolikaid
mõõdistamisi: “Eelmisel talvel uurisime,
kui palju lekib sooja seina ja lae kokkupuutepunktist. Tulemuste põhjal otsustati seda ala veel soojustada,” meenutab Monika.
Savikrohv aitab reguleerida toa niisku-
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se taset. “See on väga mõnus lahendus,”
lausub perenaine. “Alguses oli muidugi
paras troopika, kui 32 tonni savikrohvi
segati sama koguse veega, mis seejärel
seinast välja kuivama hakkas.”

Head aknad
Tuulele peavad vastu ka aknad, mille vanad välisraamid restaureeriti ja säilitati.
Sees aitavad ilma trotsida termokatkestusega puitraami paigaldatud kolmekordsed
pakettklaasid.
“Mõõtmine kinnitas, et see lahendus
tõesti toimib,” kiidab Monika. “Kusjuures
klaasid on tavalise argooniga, aga mõõtmine soojalekkeid ei näidanud.”
Eraldi proovikivi oli tegijatele transport: seinu katab 32 tonni jagu krohvi, mis
tuli saarele toimetada. Et traktor võtab
peale 8–10 tonni materjali, tuli ainuüksi
krohvi tarbeks teha neli sõitu. “Siia ehitada on kallis eksootika,” nendib Monika.
Maja tehnilisi iseärasusi uurides on
nii mõnegi lahenduse eesmärk selgunud
alles ajaga. “Näiteks nuputasin ma alguses, miks on kõik korstnad pööninguosas
jõnksuga laotud. Pärast esimest tormi sai
asi selgeks – muidu tuleks tuul otse alla,”
räägib ta.
Pinnast pole paesel Vilsandil just üle-

aru, seepärast oli biopuhasti rajamine
paras peavalu. “Kooskõlastasime keskkonnaametiga ja õnneks leidsime koha,
kus oli 70 cm pinnast. Biomembraan pandi
sisuliselt otse paekiviplaadile,” meenutab
Monika asjade käiku.
Et mulda saarel napib, toob perenaine
paadiga üle mere käies kottidega seda kaasa. “Koeratoidukotid on väga head,” naerab
ta. “Mul on sageli kaks kotti kaasas, kui
siia tulen. Midagi saab ka oma kompostikastist, vaevalt et keegi Tallinnas nii usin
kompostija on. Siin on see hädavajadus,
kõik läheb ringlusesse ja prügi tekib vähe.”

Tööd jagub
Küttematerjalilgi on saarel teine väärtus
kui mandril: siin pole loota, et telefonikõne peale vurab hoovi veoauto lõhutud
kuivade ahjupuudega. Kütteks läheb see,
mida meri toob, ära kasutatakse kõik
ehitusjäägid.
Kuigi põhimaja on valmis, jätkub saarel
renoveerimist küllaga. “Järgmisel aastal
saab meie naabruses valmis kuur. Ja ilmajaamamajaga tegeletakse,” nendib Monika
Salu. “Tuletorn vajaks hädasti remonti,
aga pole teada, kas ja millal selleni jõutakse. Praegu on treppide olukord eluohtlik.
Eks remont ole kallis.”

Eesti suurim LIUGUSTE TOOTJA

Liuguksed

Garderoobisüsteemid

Klaasvaheseinad

www.l-uks.ee

Structo Industry OÜ on liuguste ja garderoobisüsteemide
tootmisega tegelnud Eestis juba üle kaheksa aasta.
Tänu toodete heale kvaliteedile, mõistlikele hindadele ja kiirele
tarneajale oleme pälvinud klientide heakskiidu
nii Eestis kui ka Põhjamaades. Tutvu meie liuguste ja
garderoobisüsteemide edasimüüjatega: www.L-UKS.ee

Liuguksed • Garderoobid
Garderoobitoad

Novembris
liuguksed

-10%

Salongid:
Pärnu mnt 110, Tallinn (sissepääs Tondi tn poolt); tel 646 5101
Sõpruse pst 145, Tallinn (Sõpruse ärimaja); tel 672 6610
www.liuglevuks.ee

kodu

Monika Salu: elu saarel õpetab
MONIKA SALUST ON SAANUD Vilsandi püsielanik. Paberite järgi on ta ka
1. klassi tuletõrjuja, 1. kategooria merepäästja ja esmaabi andja. Viimaseid oskuseid seni õnneks vaja läinud ei ole.
Linnamelust, soliidse joonega kohtumistest ja kohvikutest Vilsandi saarel
unistada ei tasu. Ja ega Monika enda
kinnitusel eriti unista ka. See-eest on
ümberringi loodus: igapäevased päikeseloojangud, lindude ränne. Ruumipuudust
pole ja suhelda saab interneti abiga. Talvel
võib juttu saab ajada näiteks ilmajaamas
töötava Avo Piisaga.
“Sügisel-talvel jääb rahvast väheks,
aga suvel on siin päris aktiivne rahvaste
ränne,” teatab Monika. “Oktoobri alguses
veetsin terve nädala Tallinnas. Tundub, et
varsti hakkab kontsadega kõndimise õige
tehnika ununema. Tõstmist-tassimist on
siin nii palju, et linnainimese pintsakud
ei taha enam eriti selga mahtuda, muskel
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kasvab,” naerab ta. Talve hakul tuleb aegsasti selgeks mõelda, kuidas end mandri ja
Vilsandi vahel jagada, sest kogu elu saarel
nõuab hoolsat planeerimist.
“Üldjuhul on üks auto Vilsandil, teine
teisel pool ootamas, muidu ei saaks üldse
liikuma,” nendib Monika. “Poest midagi
tellides mõtlen läbi, mis säilib ja kui kaua.
Õnneks on siinne kelder just paraja temperatuuriga, isegi banaanid seisavad hästi.”

Eraldatus õpetab planeerima
Elu saarel on kallis, merega tuleb arvestada igal sammul: “Võtame või toidu. Naabrimees tellib seda Kihelkonna poest ja valla paat toob üle. Aga valik on piiratud. Ja
näiteks kütust lähemalt kui Kuressaarest
ei saa (Papisaare sadamast on Kuressaarde
umbes 40 kilomeetrit – toim).”
Vilsandile ei kolinud Monika Salu üleöö. “Ju see maja otsis mind ja mina teda,”
räägib ta tagasi vaadates. “Sain tema

omanikuks 2005. aastal. 2010. aastal
jõudsin arusaamani, et mis ta seisab, on
vaja korda teha ja kasutusse võtta.

Alguses tuli toas telkida
Esimesed ööd saarel tuli veeta majja
püstitatud telgis magamiskotis. Õues
viinuks tuul telgi ära. “Vahepeal andis
Margit Tätte paariks ööks ulualust. Ööbisin ka RMK majas sadamas. Marsruut
Tallinn–Vilsandi–Tallinn on ühe päevaga
läbimiseks päris väsitav,” meenutab ta
energiamaja saamise lugu.
Hoone on teinud läbi omamoodi taassünni. Näiteks raamatukogutuba, mis
oli kaetud nahkhiirte väljaheidetega,
muutus üheks hoone ehteks. Möödunud
kevadel toimus ateljees esimene kontsert.
“Laenasime külalistele istumiseks toole
tervelt saarelt. Et põrandat ei tahtnud
kriipida, on kõigil saare toolidel nüüd
vildid all,” naerab Monika Salu.

kodu
Oktoobri alguses veetsin terve
nädala Tallinnas. Tundub, et
varsti hakkab kontsadega kõndimise õige tehnika ununema.
Monika Salu

Monika Salu oma päevinäinud maastikuauto roolis. Saarel sõidukita ei saa: see aitab nii inimesed kui ka asjad suurtest mülgastest kuivalt läbi.

NOVEMBRIS KÕIK
ELEKTRIKAMINAD
-15%

kodu

Männimetsa

avarust
tunnetades
Kesk Pirita loodust asub lihtsa vormiga
eramu. Arhitekt Vjatšeslav Deev taotles siin loodusesse sulandumist ja püüdis luua avatust.
Tekst Hille Tressum Fotod Sergei Zjuganov
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kodu
Arhitekt Vjatšeslav Deevi loodud hoone on lihtsa vormiga,
mõjudes tänu läbimõeldud valgustuslahendusele efektselt ka
pimedas.

nr 38 • november 2012
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kodu
Arhitekt Vjatšeslav Deevi loodud hoone esimene korrus on maksimaalselt loodusele avatud.
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Sisustades eelistati lihtsa vormiga detaile.

Klaasiseid pindu
tasakaalustavad
soojad pruunid
värvitoonid.

Jäigad ja elastsed seina- ja laeliistud,
valguskarniisid, laerosetid, sambad ja
poolsambad Belgia firmalt Orac.

Lai valik tapeete.
JEKATERINBURGIST PÄRIT VENE AR
HITEKT Vjatšeslav Deev on Eestis tegutsenud kolm aastat. Esimeseks projektiks,
mille tõttu arhitekt Eestisse kolis, võiks
pidada Pirita männimetsa projekteeritud
kolme eramut. Esimesena valmis Onyxinimeline hoone.
Arhitekti sõnul asub Onyxi krunt
ideaalsel asukohal. Männimetsa sees,
piisavalt kaugel sõiduteest.
“Koht eeldas selle kasutust, mis juba
olemas oli, seega sai dominandiks reljeefsete erinevustega maaliline metsamassiiv.
Selle projekti puhul oli loodus ise loonud
elamispinnaks kõlbuliku asukoha. Minul
tuli sellele vaid vorm anda, kujundada
piirjooned ning säilitada side eluruumi
ning looduse vahel,” rääkis Deev.
nr 38 • november 2012

Olles saanud inspiratsiooni ümbritsevast, oli arhitekti eesmärk luua looduse ja
siseruumide vahele lihtne vorm, et põhirõhk asetuks metsamassiivile.

Avarust luues
“Samas soovisin elamiseks mugavat luua
avarust. Nii tekkisid alad ja tsoonid, kus
püüdsin tagada maksimaalse elukvaliteedi,” lisas Deev.
Hoones on maksimaalselt loodusele
avatud esimene korrus. Teisel korrusel
asuvad magamistoad, mis on küll samuti loodusele avatud, kuid seda vähemal
määral.
“Värv, valgus, faktuur ja materjalide
tekstuur, kõik rõhutavad ja kopeerivad loodust. Maja justkui lahustub asukohas. Öise

Decorest Disain OÜ Sisustussalong
Kunderi 8a/Tartu mnt 33, Tallinn
tel 504 7587 • decorest@decorest.ee

www.decorest.ee

kodu
Teisel korrusel asuvad magamistoad, hoolega
on läbi mõeldud ka garderoobi ning muude
abiruumide paigutus ja sisustus.

valgustuse kiired peegeldavad puutüvede
suunda, fassaadivärv flirdib puukoore
värviga,” kirjeldas Deev.

Energiatõhus maja
Kuna eramu asub metsamassiivi sees, siis
on siin vähe päevavalgust. Samuti puudub
tuul, mis võiks olla energiatootmise allikas. “Raske olnuks ka maasoojust kasutada, kuna puutüvede kasv on liiga tihe,”
arutles Deev.
Seetõttu projekteeris ta eramusse õhksoojuspumba, mis kütteperioodil toodab
sooja ning kuumal suveilmal jahutab
õhku. “Kogu maja juhtimissüsteem ja
automaatika on üles ehitatud KNX-süsteemi alusel, sealhulgas kliimasüsteem,
ventilatsioon, valgustus, kardinate juhtimine jms,” rääkis Deev, märkides, et maja
energiaefektiivsus vastab kõrgeimale,
A- klassile.
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MÖÖBLIKLASSIKA

SAUEL
Pärnnasalu 34
E-R 10-19
L 10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5
E-R 10-19, L 10-16

TARTUS
Vahi 5
E-R 10-19
L 10-16

RAKVERES
Põhjakeskus
Tõrremäe
E-P 10-20

NARVAS
TEMPO Keskus
Tallinna mnt 52
E-R 10-19, L 10-17

kontor

Joonistatud
agentuur

Joonistused, mis esmapilgul näivad juhuslikud, on tegelikult
hoolega läbi mõeldud kujundid, mis sümboliseerivad ettevõtte
väärtusi. Väljapääs leidub ka kitsast pudelikaelast.
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kontor
Loreida Hein joonistas
Orangetime’i kontorile seinad, mis loovad
otsekui uue reaalsuse:
graaﬁka kaudu ühendub
virtuaalne veebikodu
päriskoduga.
Tekst Liivi Tamm Fotod Meeli Küttim
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B

altika kvartalis on end sisse seadnud mitu loominguliselt meelestatud ettevõtet. Üks neist on ka
üritusturunduse ning digitaalsete lahendustega tegelev Orangetime.
Päikeselise nimele sekundeerib sobivalt
ka loominguline töökeskkond: idee katta
seinad joonistustega toimib siin imehästi.
“Saime aru, et see just ongi see, mida
oleme otsinud,” teatas ettevõtte juht ja
asutaja Hardi Kinnas.
Joonistamine on kontoris läbiv teema,
olgu tegu Kurt Vonnegutist inspireeritud õhtusöögikutsega kliendile (eks ka
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kontor

kontor
Graaﬁka näitab
teed ja loob
inspiratsiooni.

Tegu on joonistatud
agentuuriga, sest meie
töö on selline – joonistada
iga kord uus pilt ehk õmmelda
iga kord uus rätsepaülikond just
nii, nagu kliendile sobib.
Ettevõtte juht ja asutaja Hardi
Kinnas
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“Tšempionide einet” ilmestasid söakad
joonistused) või veebi kujundusega.
Pilt virtuaalse ja reaalse maailma vahel näib kontoris ringi uudistades tõesti
üha hägusamaks muutuvat. Joonistused
möllavad ühtviisi nii kontori, seintel,
töötajate visiitkaartidel kui ka kodulehel.
Ettevõtte visiitkaardil ilutsev sümbol –
pudelist põgenev kala – aitab meeles pidada, et igast pudelisuust leidub väljapääs,
tasub vaid hoolega otsida.
Orangetime’i töötajate sõnul oli joonistuste ideele sobivat teostajat esiotsa
päris keeruline leida: kust sa ikka tead,
keda just peaks usaldama, kas tegija stiil
sobitub eesmärkidega.
Lõppkokkuvõttes pole sugugi väheoluline, millise kunstiteosega sa hommikust
õhtuni pead tõtt vaatama. Ühine keel leiti
sisearhitekt Loreida Heinaga, kelle julge
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kontor
Tahvel joonistatud raamis ja krihvel prillitoosis. Hardi Kinnasel ei jäänudki üle muud, kui oma prillidele uus karp hankida.

joonega loomingulised lahendused sobivad
siia ettevõttesse hästi.

Joonistused tulid tasahilju
Joonistused lisandusid Orangetime’i seintele järkjärgult, mitmes etapis.
“Ära pole midagi kustutatud,” meenutab
Hardi. “Loreida veetis meil nii mõnegi öö ja
hommikul tööle jõudes oli üllatus, et mis
vahepeal toimunud on.”
Tegelased ja esemed seintel näivad esmapilgul juhuslikud, ent tegelikult on valik hoolega läbi kaalutud. “Kui Hardi arvas,
et seintel võiksid olla riiulid, siis arutasime
üheskoos, mis sinna panna, mis elemendid looksid inspiratsiooni ja positiivseid
emotsioone,” räägib sisearhitekt Loreida
Hein rõõmsate seinajoonistuste sünnilugu
meenutades. “Teadsin üsna täpselt, millise
firma plakat või millise bändi kassett võiks
riiulil troonida.”
Uudistan riiult lähemalt. Patrick Süskind – Perfume. Johnny Depp – Dead man.
Nurgas pudel Absoluti. Ja muidugi Sony
Walkman. Ühesõnaga – kindel maitse, igihaljas. Kui väiksemad joonistuste detailid
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sündisid Loreidal asju käigult otsustades,
siis suuremad ruumi dominandid, näiteks
seinale joonistatud teler projitseerimiseks,
sundis kauem kaalutlema.
“Arutasime pikalt, et kui paksu joonega
teha ja kuidas just. Mõtlemist oli,” nendib
Loreida. Väike viivitus tekkis ka värvi
toomisega joonistustesse – pikalt kaaluti,
kas seda on ikka vaja. Detailidesse lisatuna
lisab värv aga joonistustesse elulisust ja
rõõmu.

Kolimise uuendused
Kui ettevõte uude kontorisse sisse kolis,
ootas esialgu ees vaid suur ja tühi ruum,
mis õnnestus uute naabritega poolitada
nii, et Orangetime’i kontorile jäi üks aken
ja nurgatagune ning koridor.
Ruumi liigendamiseks otsustati ehitada lava, kuhu paigutati ka köök. “Lava
kontseptsioon meile sobis, eks ka meie töö
on kliendid otsekui lavale aidata,” nendib
Hardi.
Ka mööbel on oma parimat paika otsides mööda kontorit ringi rännanud. “Algselt oli diivan laval, aga seda ei kasutatud

Arutasime üheskoos, millised
elemendid looksid inspiratsiooni
ja positiivseid emotsioone.
Loreida Hein, sisearhitekt, joonistuste
autor.
kuigi usinalt. Nüüd asub seal üks töölaud
ja see on üks mõnusamaid kohti kontoris.”
Ruumi keskel troonib suur laud,
mille ümber kogunetakse lühemateks
koosolekuteks. Seal leitakse jooksvatele
küsimustele vastus tihti lausa püstijalu.
Pikemaks aruteluks või mõnusaks äraolemiseks on samuti tingimused olemas:
kontoris vaadatakse filme, korraldatakse
kliendiõhtuid või niisama sõbralikke
olemisi. Otsekui selle jutu kinnituseks
askeldatakse köögis samal ajal podiseva
riisipotiga, kus valmib lõunasöök – korralik köök meenutab kodu, kus kokkamine
on puhas rõõm. “Teeme siin sageli ka koos
klientidega hommikusööke. Ja küpsetame
ka,” võtab Hardi kodusoojusega flirtiva
lähenemise võlud kokku.

Kvaliteetne
Ameerikast

Novembris ja detsembris kõik Ameerika tootja Ashley magamistoad ja diivanid 20% soodsamalt!

Charma Kodusalong Tallinnas Järve keskuse 0-korrusel, Pärnu mnt 234
Telefon 6 506 136 • salong@charma.ee • www.charma.ee

kontor

Kodumaise
disaini pesa
Baltika kvartalis on kodu leidnud Eesti
Disainikeskus. Loomingulise õhkkonnaga majas on praeguseks pesitsetud
aastajagu.
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Tekst Kadri Tamm Fotod Meeli Küttim

EESTI DISAINIKESKUS TUTVUSTAB
PARIMAT eesti disaini. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Maris Takk rääkis, et
ettevõtte tegevusalaga seonduvalt valiti
ka kontorit sisustades siia võimalikult
palju Eesti disaini. “Eesmärk oli tutvustada kvaliteetset Eesti tegijate loomingut.
Saame ka külalistele näidata, kes on iga
konkreetse mööblitüki autor,” lausus ta.
Baltika kvartalit iseloomustab paras
annus industriaalset hõngu, mida esindavad kõrged laed ja betoonised põrandad.
“Otsustasime üldmuljet tasakaalustada,
tuues sisse puitu,” selgitas Takk.
Mitu lahendust leiti koostöös kodumaise tootja MAAST Furniture’iga: spetsiaalselt Eesti Disainikeskuse tarbeks valmisid
näiteks esimeses ruumis paiknevad neli
lauda ja raamaturiiul, samuti tagumises
toas olev kohvilaud, mida ka kõrgeks saab
reguleerida.
Oluline ruumidominant on ka kahte

kontor
ruumi eraldav kardin, mille autor on tekstiilikunstnik Mare Kelpman. Ühelt poolt
on tugev helisummutavate omadustega
kardin rõõmsavärviliselt kollasest vildist,
teiselt mustast kilejast materjalist.
“Meil toimuvad koolitused ja
workshop’id ja sellega seonduvalt on mõnikord vaja ruume eraldada. Kaalusime
erinevaid võimalusi klaasist vaheseinani
välja,” meenutas Takk. “Praegune lahendus mõjub hästi, olles ruumis tugev sisekujunduslik nüanss. Ka Disainikeskuse
D-tähe logod tõusevad kangal iseloomulikult esile.”
Kuigi üldjoontes on kontor praeguseks
valmis, on palju ilmekaid detaile veel
lisandumas: nagu üks õige kodu, ei ole
saanud ka Disainikeskuse kontor lihtsalt
korrapealt valmis.
“Lahendusi tuli kombineerida, ühtteist, näiteks Martin Pärna disainitud
Thulema töölauad, saime kaasa vanast
kontorist. Osa asju tuli disaineritelt tellida
ja osa asju on veel tulemas,” kirjeldas Takk
uue kontori valmimise protsessi.
nr 38 • november 2012

Eesti Disainikeskus eelistas ka sisustust valides kodumaiste tegijate loomingut.
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Aet Piel
– innukas
ja julge
katsetaja
Minimalistliku käekirjaga sisearhitekt Aet Piel
teeb kõike läbimõeldult, huumori ja kirega –
elab, töötab ja õpib sellest kõigest.
32

portree
Tekst Signe Sillasoo Fotod Meeli Küttim,
Toomas Tuul

SÕBRAD NIMETAVAD SISEARHITEKT
AET Pieli armsaks fenomeniks, hea huumorimeelega toredaks inimeseks ja see
paistab välja ka meie kohtumisel tema
Tallinna salongis. Ta on avatud, energiline, positiivse ellusuhtumisega jutukas
isiksus, kelle olemisest ja kõnest kumab
läbi kirg ja julgus – seesama, millega ta
elus ja töös asju ette võtab.
Aet ei kohku vesteldes tagasi ühegi
teema ees. Hea meelega meenutab ta äritegemise toredaid algusaegu ja suurimaid
saavutusi ning räägib unistustest ja tulevikuplaanidest. Väga avatult on ta valmis
vestlema aga ka oma ebaõnnestumistest ja
sellest, mida ta sellest kõigest õppinud on.

Aet Pieli kirg
sisearhitektuuri
vastu avaldus
varases nooruses
– seitsmeselt
teadis ta juba
kindlalt, et ruumide kujundamisest saab tema
töö.
nr 38 • november 2012

Pühendumus viib sihile
Aeda loomingulisus ja kirg sisearhitektuuri vastu avaldusid õige varases nooruses.
Viieaastaselt võis teda sageli, joonistuspliiats ja paber näpus, ringi jooksmas
näha, seitsmesena oli tal aga juba kindel
teadmine, et ruumide kujundamisest ja
disainimisest saab tema töö. “Vanemate
suunamisel liikusin selles suunas kogu aeg
– joonistamine ja maalimine kuni ERKIsse
sissesaamiseni oli prioriteet number üks,”
rääkis Aet sellest, kuidas kõik algas.
Esimesel korral põrus nooruke neiu
ülikooli sisseastumiskatsetel täielikult.
Siis võttis aga ennast järgmisel õppeaastal
kokku, alustas päevi koos üliõpilastega
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portree
Tänavuaastasel messil Interjöör 2012 andsid Aet Pieli loodud näidiskorteri köögile särtsu punased ja erksavärvilised detailid.

Aet Piel
Sünniaeg: 27.12.1966
Haridus: Tallinna Reaalkool; ERKI
Töökäik:
2008 asutas ﬁrma Aet Piel disain OÜ;
1997 asutas ﬁrma Piel ja Sagadi OÜ;
1993 AS EDK
Tähtsamad tööd:
Messibokside kujundus Soomes Habitare
messil ﬁrmade Borg, Tank ja Sunorek
jaoks; korterelamud koostöös Merko ja
Eurokinnisvaraga; Interjööri messi korterprojektide kujundamine ja korraldamine
koos INkodu portaaliga (2010–2011);
disainiauhind koos arhitekt Heiki Suvega
aasta parima elukeskkonnaga eramaja
eest (2009).
Hobid: arhitektuur, disain, head ﬁlmid,
latiino tants, reisimine
Suurimad eeskujud: Marcel Wanders,
Frank Lloyd Wright, Iisraeli arhitektuuriﬁrma Pitsou Kedem Architects
Moto elus: kui kardad, ära tee, kui teed,
siis ära enam karda
Moto töös: Värvil, vormil ja materjalil on
põhjus.
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joonistades, lõuna vaheajal saatusekaaslastega kirikus perspektiivi paberile visandades ja õhtul ettevalmistuskursustel
käies. Nädalavahetusel pani kodus üles
veel molberti ja maalis.
“ERKI sissesaajate stendi ees olin koos
Tauno Kangro ja mõne teise praeguse
tuntud nimega. Kõigil meil olid pisarad
silmas, tantsime ja kargasime suurest
rõõmust,” rääkis Aet ühest nooruspõlve
unistuse täitumisest 1986. aastal.

Äritegemise Kolgata
Tööelu sai alguse koos keemikust emaga
firmas AS EDK köögimööblit müües. “Me
töötasime trellitatud akendega ruumides
Männikul, müües paari üksikut värvi
mööblit, mida toona võisid endale lubada jõukamal järjel inimesed,” rääkis Aet
1990ndate alguse ärist.
Siis pakkusid ühel päeval firma Arensi
omanikud võimalust hakata kogu värvikaardi ulatuses mööblit müüma. Nii lõigi
Aet 1997. aastal asjade loomuliku jätkuna firma ja koos sellega ka poe, mis sai

nimeks “Värvilised köögid”. Uue salongi
ruumid renditi Key Ehituskauba hoones.
Enne veel aga, kui asi poe avamiseni jõudis
tegi Aet pool aastat tööd oma vana Opeli
tagaistmelt – näidised kaasas, käis ta
kliendi juurest kliendi juurde.
“Firma kolme esimese tööaasta jooksul
suutsin ma aga kõigile suuri summasid
võlgu jääda. Ma ei teadnud toona äritegemisest midagi, isegi seda mitte, et pean
käibemaksu maksma,” rääkis Aet rasketest algusaastatest.
Nii tekkiski motivatsioonikriis. Aet
tundis end läbikukkununa, kuni ajani, mil
sõber Aivar Haller soovitas minna Peep
Vainu 3päevasele tippjuhtide koolitusele.
“Läksin sinna, saades aastase maksetähtaja, kuna raha mul ei olnud,” meenutas
ta. Pärast koolitust said tema sõnul aga
nii elu kui ka töö uue hingamise – võlad
likvideeritud, töökollektiivi täiendatud
ja otsast alatud.

Tööelu uus algus
Tekkis isegi julgus 1999. aastal Rakveres

portree
veel üks salong avada, mida sai peetud
viis aastat.
“Rakveres olin oma heledate värvidega
nagu uue usu kuulutaja. Inimesed värvisid
oma kodu ühe seina punaseks, teise kollaseks, kolmanda roheliseks. Kutsusid siis
meid kohale, sest ei suutnud otsustada,
kas neljas sein värvida lillaks või siniseks,”
meenutas Aet rõõmsal häälel.
“Kui mul kiiruse ületamise eest aga load
ära võeti, käisin Rakveres tööl bussi ja rongiga, nõuderestid või prügikastid kaenlas,”
rääkis Aet peadpööritavast ajast oma elus.

Julge unistaja
Rakvere perioodi meenutab naisterahvas
aga hea tundega. Maha jäi palju heledaid
kööke ja kodusid ning Art Cafe sisekujundus. “Käisime klientide juures kui maal

külas, meid oodati meepurkide ja aiasaadustega,” muheles ta.
Praegu näeb teda igapäevaselt ringi
askeldamas Tallinnas Liivalaia tänaval
asuvas mööblisalongis Piel (maja fassaadi
peale ei mahtunud rohkem kirja kui perekonnanimi Piel, nii saigi firma omale
aastaid tagasi nime).
“Töö peab pakkuma lõbu. Muidu pole ju
mõtet seda teha,” toonitas naisterahvas ja
sõnas, et naudib ise selle tegemist iga hetk.
Töö on Aedale tema sõnul hobi ja kliendi
parimad õpetajad. Karmiks firmajuhiks ta
ennast ei pea, otse vastupidi, ta on loonud
tööl vaba ja hubase keskkonna, kus koos
kolleegide Liina ja Margotiga projekte ellu
viiakse.
Suur konkurssidel osaleja pole Aet enda
sõnul kunagi olnud, lihtsalt aega pole.

Rakveres olin oma heledate
värvidega nagu uue usu kuulutaja. Inimesed värvisid oma kodu ühe seina punaseks, teise kollaseks,
kolmanda roheliseks. Kutsusid siis meid
kohale, sest ei suutnud otsustada, kas
neljas sein värvida lillaks või siniseks.
Aet Piel

ZIP on tipp!

www.zipzip.ee
ÜLEMISTE KESKUS Tallinnas, SISUSTUS E KAUBAMAJA Tartus,
PÕHJAKESKUS Rakveres, FAMA KESKUS Narvas

portree
Elutoa essentsiks on
erinevatest materjalidest mustad ja valged
detailid – silmatorkav
lamp, padjad ja
kardinad.

Messi Interjöör 2012
jaoks loodud teise
näidiskorteri köögis
on iga ruutmeeter
leidnud praktilise
rakenduse.

Aeda suureks kireks on hoopis kortermajade planeerimine ja disainimine. See on
omaette väljakutse. Et pind on väike, siis
on selle kujundamisel Aeda sõnul sisearhitekt mitte vajalik, vaid lausa kohustuslik,
et ruum saaks maksimaalselt hästi ära
kasutatud. “Korter ei pea olema igav ristkülik, mis on väiksemateks ristkülikuteks
jaotatud. Korteril peab olema oma loogika,
süsteem ja iva, seal peab olema vahva elada,” kinnitas ta veendunult.
Heledad minimalistlikud pinnad ja
mööbel, vähe kontraste, mäng erinevate
materjalidega – see on Aeda käekiri, mida
võib leida arvukatest tema kujundatud
eramutest ja korteritest Eestis ja välismaal.
Välisriigid ongi see paik, mille poole Aet juba mõnda aega vaatab. Lisaks
töödele Eestis teeb ta agaralt koostööd
Soome arhitektidega. Samuti võib tema
kujundatud ruume leida Vahemere äärest,
Venemaalt ja Inglismaalt. “Minu suur
unistus on kunagi New Yorgis Manhatteni
vaatega minimalistlik korter kujundad,”
unistas ta välju häälega.

Kvaliteetaeg lastega
Lisaks tööelule naudib Aet kõige enam
ühist ajaveetmist oma kolme lapse, 22aastase poja ning 18- ja 15aastase tütre seltsis. Sisearhitektuuri vastu ei tunne ükski
neist Aeda sõnul huvi. Ju vist seetõttu,
et nad on seda maailma ja tööd nii palju
kõrvalt näinud, arvas Aet.
“Esimese lapsega käisin ERKIs, laps
vankris, joonised käru all. Ühel päeval,
kui jälle kooli läksin, oli vanker varastatud. Ilma vankrita laps süles, paberrullid
kaenlas olin jalutu. Mu ema tormas siis
uut vankrit ostma, et ta lapsed kooli saaksid,” meenutas Aet.
Niisamuti on sisearhitektuuri maailma
näinud ka kõige noorem laps, kes oli Aedal
tööl kaasas kuni aastaseks saamiseni: “Seni, kuni ta poest väljapääsu üles leidis ja
igal võimalusel “põgeneda” üritas,” rääkis
Aet rõõmsal häälel.

Minimalistliku kujundusega
köögi keskel troonib pliit koos
tööpinnaga.
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Töönurgake, kus Aet
Piel, tema kolleegid
Liina Rattasepp
(esiplaanil), Margot
Laisaar (keskel) ja Julia Stassenko (taga)
üheskoos huvitavaid
sisekujunduslahendusi loovad. Pildilt
puudub 77aastane
Aeda ema Maret, kes
on meeskonna üks
tugisammas.

Naine, kes tuleb ka tanki alt välja
Aivar Haller, Haller & Haller OÜ omanik

V

anaisa ütles minu kohta, et see
laps ei püsi pudelis ka. Kui ma
oleksin Aeda vanaisa, siis ma
ütleksin tema kohta sama. Ta on
pidevas liikumises ja otsimises. Teadupärast aga see, kes otsib, see ka leiab.
Aet on inimesena lahke, usaldav ja soe.
Ta on nii ehedalt siiras, et see võib ehmatada ja esmahetkel ka naiivsusena tunduda.
Usun, et Aeda geniaalsus peitub tema
võimes ennast kogu aeg liikumises hoida,
hoolimata olukorrast. Teine, mis teda tavapärasest disainerist eristab, on see, et ta
ei karda eksida ja vigu teha.
Äriinimese vaatenurgast on Aeda nõrkuseks vähene oskus (või siis pigem alateadlik soovimatus) ennast distsiplineerida. Seetõttu on ta üsna tihti ajahädas.
Samas on Aet ilmselt kõiki asjaomaseid
veennud, et ta on võimeline tanki alt välja
tulema täiesti erakordse lahendusega.
Olukorras, kus mõni nõrgema närviga
ettevõtja pankrotist ja enesetapust mõtteid haub, võib Aet mängleva kergusega
järjekordse šedöövri luua.
Põnevaid lugusid on Aedaga seoses palju, sest “Põnev” võiks olla Aeda keskmine
nimi. Aedale helistades ei üllata mind
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enam tema vaikne hääl, mis sosistab, et
ma ei saa praegu hästi rääkida, sest olen
Brasiilia džunglis šamaani onnis ja me otsime elu mõtet. Või siis, ma olen siin kõrgel
mäe otsas, ma ei mäleta täpselt, mis riik
see on, aga siin on jube külm ja ilus olla.
Ma ootan väga seda kõnet, kus Aet teatab, et on Inglise kuninganna juures palees
väikseid ümberkorraldusi tegemas, aga ta
ei tea, palju selle eest raha võiks küsida.
Toomas Toomsoo, ASi Ida-Tallinna Keskhaigla
neuroloogiakeskuse juhataja

S

ee, kuidas Aet asju näeb, mõtleb
ja neid mõtteid ellu rakendab, on
kõik väga tüüpiline ühele tõelisele loomingulisele inimesele. Tal
on fenomenaalne mälu kõiges, mis puudutab tema tööd. See, kuidas ta suudab
meeles pidada tellitava mööbli mõõdud ja
ruumide eripärad, on uskumatu.
Aet on ka inimene, kes viib oma plaanitu ellu ja see on suurim asi, mida ühele
tipptegijale on vaja – Aet ei ole inimene,
kes ainult loob, vaid ta ka teeb ja suudab
seda kõike oma õlgadel kanda.
Aet on alati väga sõbralik, ma ei mäleta,
et ta nende aastate jooksul, mil üksteist
tunneme, oleks olnud halvas tujus. Tal on

hea huumorimeel, mille ta on ilmselt oma
emalt pärinud.
Aja võib temaga kokku puutudes unustada ja nii juhtus minugagi üks kord
lennujaama kohvikus. Ühel hetkel kostus
kõlaritest, et mind oodatakse väravasse.
Olen alati mõelnud, kes need inimesed on,
keda lennujaamas väravasse hõigatakse.
Nüüd Aedaga maast ja ilmast vesteldes
olin ise see inimene, kes ei mõelnudki oma
lennule minna.
Mart Jõhvikas, Borg OÜ tegevjuht

A

et on väga hea koostööpartner.
Aus, sihikindel, siiras ja meeletu energiannusega väga meeldiv inimene. Ta oleks aga kogu
aeg nagu mingil muul lainel, kui temaga
vestelda. Ta on sisearhitektuuri lainel.
Aet on fenomen, sellise haarde saavutab
ainult väga kõva tööga.
Aedaga on väga mõnus koostööd teha.
Aeg on kogu aeg arvel. Aet paneb selgelt
paika suurema plaani, mille järgi on lihtne
tema klientide ootustele vastav olla (diivaneid ja voodeid valmistades – toim).
Aet on mulle õpetanud südikust. Aet
elab enda tehtavatele töödele. Ta tahab
head lõpptulemust.

SETTING NEW VALUES

De Dietrich köögitehnika kollektsioon 2012
Elmaksi Hulgikaubanduse AS
Maakri 23A, Tallinn, tel: 68 36 330
E-mail: maakri@elmaks.ee
www.elmaks.ee
www.de-dietrich.com

tapeet

Käsitsi trükitud
tapeedid
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Kristiina Ribelus tõi ajaloo prügikastist välja nii mõnedki unustatud tapeedimustrid. Ta on aidanud taastada
Puurmanni mõisa ja Käsmu kabeli tapeetide kauni väljanägemise. Tapeedi käsitsi trükkimine on aega ning
süvenemist nõudev ettevõtmine, mis eeldab põhjalikku
eeltööd.

Kristiina Ribelus
näitab digiprindis
bordüüri, kuhu
peenike hõbedane
osa on käsitsi peale
trükitud.

Tekst Kadri Tamm Fotod Meeli Küttim

KUI KRISTIINA RIBELUS KÄSMU kabeli korrastamise nimel tööle asus, kattis
seina tänapäevane vinüültapeet, mille
alt koorusid vanad kihistused. “Pidime
vaeva nägema, et muster kätte saada,
sest liim oli kohati värvi sulatanud,” kirjeldab ta. “Esialgu lootsime, et saame töö
aluseks oleva vana tapeedimustri lihtsalt
sisse skaneerida, ent skanner lõi hõbedase joonega mustriproovi ekraanil ühtlaselt valgeks. Seega tuli käsitsi joonistada.
See töö võttis nädala jagu aega.”
Tapeedimuster viidi arvutis vektorgraafikasse, valgustati siidile ja trükiti pärast siiditrükiraamil paberile. Töö
muutis keerulisemaks mustri suur samm.
“Sisuliselt käis töö koduste vahendinr 38 • november 2012

tega, tööpingi loomiseks panime lihtsalt
lauad üksteise järele. Tegime 2,2 meetri
pikkused jupid ja trükkisime kahekesi,
üks hoidis raami ja teine tõmbas värvi,”
kirjeldas Ribelus töö käiku.
Ühe tapeedirulli trükkimiseks kulus
neil umbes viis tundi. “Lõpuks oli asi nii
käpas, et hakkas juba kiiremini minema,”
naerab Ribelus.
Tapeedikihi alumise, puidu mustrit
imiteeriva osa ja bordüüride trükkimiseks
kasutati digiprindi võimalusi. “Seal oli
väga erinevaid värvitoone. Saavutamaks
käsitsi trükkimisel autentset tulemust,
oleksime pidanud iga tooni eraldi siidile
valgustama. Seepärast on see osa tapeedist prinditud,” selgitab ta. Tapeedi
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Meie tooteid saab proovida Pärnu mnt 160b Tallinn või vaadata www.agm.ee
Lisainfot tel 6142130 või agm@agm.ee

tapeet

Seinapinna ülemist osa katva viljapeadega
tapeedi joonistamine – ettevalmistustööd
siiditrüki jaoks. Muster joonistati kilele, skaneeriti arvutisse ja joonistati arvutis ümber
vektorgraaﬁkasse. Pärast seda valgustati
muster siidile.

Tapeetide trükkimine siiditrükis. Ühetoonilisele pabertapeedile kantakse vee baasil hõbedane trükivärv.

paigaldamisel püüti järgida ajaloolisi
traditsioone. Selleks kinnitati seinale uue
tapeedi alla Soome pingupapp, kusjuures
pingupapi all säilitati ka vanad tapeedikihistused.
“Pingupapp niisutatakse ja mässitakse
kilesse. Siis see seisab öö otsa ja kinnitatakse järgmisel päeval papinaeltega seina,
kus ta kuivades sirgu tõmbub. Pingupapp
mängib kaasa niiskustaseme muutumisega ruumis,” selgitab Ribelus.
Sisuliselt soojustuseta ühekordsete
akendega Käsmu kabeli puhul on niisugune paindlikkus iseäranis oluline.
Kabeli tagaseinas saab huviline lähemalt uurida kõiki vanu kihistusi – seal on
need välja puhastatud ja konserveeritud.
nr 38 • november 2012

Esimeste käsitsi trükitud tapeedipaanide paigaldamine seina.
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SUPERPAKKUMINE! Kõik kaminasüdamikud ja disainkaminad kuni -20%!

Novembris laipanoraamsüdamikule

KFD Design Linea 1180 erihind 2200 €.

Pärnu mnt 110, Tallinn, tel 679 9399, info@12kaminat.ee, www.12kaminat.ee

Kvartsist ja graniidist köögitasapinnad,
trepid, põrandaplaadid ja palju
muud otse tootjalt!
Looduskivist valamute salonginäidised -20%!
Mustast kiltkivist põrandaplaadid 60x60cm -20%!
Novembris tellimuse vormistanud klientidele
köögitasapindade mõõtmine ja paigaldus tasuta!

Pärnu mnt 110, Tallinn, tel 679 9395, info@hansakivi.ee, www.hansakivi.ee
www.hansakivi.fi
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Hingega
restaureeritud
Käsmu kabel
Käsmu kabel sai sügiseks ilme, mis teeb
kummarduse 1863. aastal ehitatud hoone
originaalsele sisseseadele: taastati kaunid
aadredatud pinnad pinkidel ja kantslil
ja muudel detailidel, korrastati orel ja
tapeedid, mis jäljendavad kunagi ruumi
ehitinud lahendusi.
Kristiina Ribelus, siinsete originaali
järgi tehtud tapeetide looja, tutvustab
kabeli saladusi.
Tegelikult pole niisuguseid hooneid
palju, kus oleksid säilinud kõik vanad
tapeedi kihistused. Käsmu kabel on üks
neist. “Palgile on kinnitatud papp, millel
on omakorda vanade tapeetide kihid. Kui
selgus, mis siin on, siis mõtlesin, et tahan
väga seda tööd teha,” kirjeldab Kristiina
avastusi. “Praegune variant on taastatud
teise kihi järgi, mis paigaldati 1896. aastal, kui hoonesse sisse toodi orel.”
Uhke orel on tänaseks taas töökorras.
Selle teekond Käsmu kabelisse kulges läbi
mitme kiriku. “Käsmu kabel ostis selle
oreli Kadrina kirikult. Kadrinasse oli see
aga omal ajal jõudnud hoopis Tallinnast
Rootsi-Mihkli kirikust,” teab Käsmu kabeli juhatuse esimees Helgi Mannov, kel kabeli elulugu detailse täpsusega meeles on.
Orelit katavad uhked originaalsed aaderdused, mida aitas restaureerida ja konserveerida Ivo Pihk OÜ. Aaderdused tegi
Babach OÜ. “Need valmistati ka pinkidele.
Kohtadesse, kus see originaalis oli,” selgitab Kristiina. Tegu on tehnikaga, mille
puhul meil levinud puiduliigile maalitakse
väärispuitu imiteeriv puusüü muster.
Tähelepanuväärsed on ka marmoreeringuga ehitud detailid: kui altarilaua
puitosal on esitletud teise kihi marmoreering, siis altariseinal taastati esimese kihi
eeskujul pisut tumedam sinakas marmoreering. “Kantsli sees ja köstri puldi sees
on välja puhastatud ka originaalmaaling,”
näitab Kristiina.
Puhastamine on aeganõudev mehaaniline töö. “Ütleme nii, et pealmised kihid
tulid õnneks hästi lahti, aga kõik võttis
kaua aega,” räägib ta. Tööriistana läks käiku imepisike spaatel: hambaarsti tööriist
plommimaterjali segamiseks.
nr 38 • november 2012

1863. aastal ehitatud Käsmu kabel on tegelikult kasutusel kirikuna.

Käsmu kabeli siseinterjööri restaureerimine 2012
PEATÖÖVÕTT: OÜ Tartu Restauraator, projektijuht Kristiina Ribelus
Teostatud tööd: lae viimistlemine; seinapindade viimistlemine s.t
pingupapi paigaldamine vanade tapeedikihtide peale, tapeetide
rekonstrueerimine vana eeskujul (tapeedid valmistati II viimistluskihi
järgi), ülemist seinapinda kattev viljapeadega tapeet trükiti käsitsi siiditrükis, bordüürid ja alumist seinapinda kattev puidumustriga tapeet
prinditi Tartu trükikojas OÜ Seri Disain, akantusemustriga laiemale
bordüürile trükiti käsitsi siiditrükis hõbedane mustririba; marmoreeritud detailide viimistlemine; altari põlvitamiseastme polstri ja kanga
paigaldamine
ALLTÖÖVÕTT: OÜ Babach
Teostatud tööd: Puitdetailide aaderdamine (kantsel/ altarivõre/ köstri pult väljastpoolt, pingistik), põranda viimistlemine, trepialuse kapi
ehitamine, trepi põskpuu ja välisukse sisekülje viimistlemine.

Restaureerimistööd on lõppenud. Ajaloohuvilised leiavad
siit muuhulgas
vanade mustrite
järgi valmistatud
uued käsitöötapeedid ja saavad
imetleda vanade
kihistuste ilu.
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Ehituslugu sajandite tagant
KÄSMU KABELIT KUTSUTAKSE KÄS
MU kirikuks ja see on ka kirikuna kasutusel. Koguduse andmetel on see kirik
juba kolmas sellel kalmistul. Praeguse
Käsmu kiriku ehitamist alustati 1863.
aastal. Kirik pühitseti 1864. aasta suvel.
Legendi järgi on kabeli kunagi ammusel ajal tänutäheks ehitanud merehädast
pääsenud võõramaa laeva kapten. Kapteni
nimi olnud Kasper, tema nimi läinud ka
külale ja lahele (Kasperwiek, Casperwiek).
Kabeli vanem kell olnud laevakell, sama
kapten Kasperi annetatud. Praegune
kirikuhoone on põhiliselt kohalike meremeeste ja talunike rahaga ehitatud.
Hoone on ristkülikukujulise põhiplaaniga lihtne väike palkhoone, mis on väljast kaetud horisontaalse voodrilauaga.
Katuseks on puitkandekonstruktsioonil
eterniidist viilkatus. Lääneotsas asuvad
madal kellatorn, mille tornikiiver on
kaetud plekiga. Põhja- ja lõunaseinas on
mõlemal pool kolm ühekordset puitraamidega akent. Lääneseinas asub kahe
poolega puidust tiibuks. Selle vastas,
idaseinas on klassitsistliku kujundusega
lihtne altarisein altarivõrega.
Altarimaali “Kristus ristil” (1893, G.
Rosenwald) raamistab kaks paari puust,
sileda tüvesega sambaid ja viilukujuline
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pealmik. Altarimaali alla seinale on maalitud gooti kirjas lause “Nenda on Jumal
mailma armastanud! Joh. 3,16”.
Käsmu kiriku altarivõre on iseenesest
lihtne puidust kinniste tahveldistega
tisleritöö, mille põlvitamise aste on polsterdatud ning kaetud sametkangaga. Selle
kõrval, hoone põhjapoolse seina ääres
asub kantsel. 130kohaline puust pingistik
asetseb kahe rivina põhja- ja lõunaseina
ääres. Pööningule ja kellatorni pääseb
edelanurgas asuvast trepist. Altari kõrval,
hoone lõunapoolse seina ääres asub orel.
Orel paigaldati kabelisse 1896. aastal,
millele viitab kiri orelikapi sees: “Märtti
Kuul 1896 aastal Käsmus kokku pannud”.
Orel on algselt paiknenud Kadrina kirikus.
Käsmu kabelisse paigaldati orel 1896.
aastal, siis lõigati ka ära orelikapi osa,
mis jäi manuaalist allapoole. Et pill väiksemasse ruumi paremini ära mahuks, on
eemaldatud ka parema (eestvaates) külje
ažuurne nikerdus ning maha on lõigatud
parempoolne karniis. Orelile paigaldati
vabalt seisev mängupult ning selle kõrvale
köstri pult.
Eelmine remont toimus 1991. aastal,
mil muude tööde hulgas tapetseeriti seinapinna ülemine osa heleda vinüültapeediga
ja alumine osa värviti õlivärviga.

Renoveerimise käigus taastati ka uhked
aaderdused altaril, pinkidel ning kantslil, mis
loovad mulje, otsekui oleks need valmistatud
väärispuidust.

mööbel

ALKMAN MÖÖBLISALONG SISUSTAB KODUD ITAALIA MÖÖBLIGA:
[ TOOLID ] [ LAUAD ] [ PUKID ] [ ELUTOAD ] [ MAGAMISTOAD ]
[ Alkman mööblisalong | Pärnu mnt 160A Tallinn | www.alkman.ee ]

Mööblikaupluse RUG erihinnad!
Ainult
Ain
Ainu
Ai
A
inult
Ärrip
Äripä
Ä
i äe
ip
äeva
Äripäeva
lugejale!
l gejjal
lugeja
ja
ale!

Pukk 2-41a
(valge, hall, must, pruun)
Tavahind 89 ¤

Erihind

Erihind*

39 €

149 €

Madrats Lux
Pocket 160x200
Erihind

TV-alus Nizza 6128
Tavahind 394¤

219 €

* Reklaami

ettenäitamisel,
e
äitamise ,
piiratud
p
koguses
kogu
us
uses

Erihind

Erihind

379 €

89 €
Kontoritool
0814B, oranž

kummut Nizza 6140
92x51x115cm

Kontoritool QZY-0715

Tavahind 680 ¤

Tavahind 149 €

Erihind

69 €

Tugitool vapiga 2001
Tavahind 650 ¤

Kontoritool
QZY-1002

Erihind

Kontoritool 91B, must
Ko

Erihind
d

Tavahind 115 €

129 €

349 €

Er
Eri
Erihind

55 €
Kontoritool 0909
Tavahind 255 €

Erihind

119 €
Tool C-48-2
Tavahind 79 €

Erihind

759 €

Erihind

39 €
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kohvik
.

Mõeldud-tehtud:
kohvik valmis
Ökomässu festivali efektne kohvik sisustati säästlikult, kasutades vanu materjale uues rollis.
Tekst ja fotod: Kadri Tamm

SÜGISESEL KOGUPEREFESTIVALIL ÖKO
MÄSS SAID külalised einestada ühes isevärki kohvikus, mille kujunduski kandis edasi
festivali filosoofiat ehitada ökoloogiliselt,
taaskasutada vana, leida uusi lahendusi.
Toreda sisekujunduse autoriks oli festivali
meediajuht, kunstiakadeemia sisearhitektuuritudeng Ingrid Sembach Hõbemägi. “See
kohvik tegutses Ökomässu festivalil nii mullu
kui tänavu,” rääkis Hõbemägi. “Üldiselt on
nii, et kui sisustamiseks raha ei ole, tuleb
olla leidlik.”
Nii astusid ehituslikud detailid hoopis uunr 38 • november 2012
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kohvik

Leti ehitamisel
kasutati lammutatud majadelt pärit
puitpitse ja vanu
tahveluksi.
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de rolli: vanamaterjali laost leitud uksed
puhastati ja värviti tahvlivärviga. Nendelt
sai lugeda menüüd. Lammutatud majade
akende ääri kaunistanud pitskaunistused
korrastati ja kinnitati kaunistuseks leti
alla.
“Ega me neid puitpitse ka lõigata
tahtnud. Ühes kohas jäi paarkümmend
sentimeetrit leti äärest üle, ent mõtlesin,
et kui meie kohviku elu lõpeb, ehk leiavad
need puitpitsid kasutust mõne teise maja
juures,” lootis ta.
Kohvikus tekitasid hubasust laest
rippuvad valgustid: mullu rippusid Eesti

tootja põnevad puitlaastudest lambid, tänavu kasutati ära mulluseid laseriga papist
lõigatud suunaviitasid, mida valgustati
seestpoolt.
Hoopis isemoodi saatusega olid tegijate
kinnitusel kohviku tahvelustest valmistatud lauad. “Kui hakati renoveerima Pagari
tänav 1 ehk endist KGB maja, visati sealt
kõik välja, siseustest parketini. Osa neist
ustest jõudis ka SRIKIni. Ökomässuks said
need uue ja õilsama funktsiooni, moodustades üksteise sisse lõigatuna ülipika
söögilaualindi,” kirjeldas Ingrid Sembach
Hõbemägi.
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