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Betoon, vineer ja roosa
uljaste ideede kodus
Tekst Agneta Land-Koskinen || Fotod Ülo Josing

Liigsest mööblist koormamata ruum, sebravaip
ja põrandal malet mängiv pererahvas mõjub
idamaiselt. Malelaud ja -nupud on tähelepanuväärsed näited oskusliku käsitöö valdkonnast.
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Soomes Salo lähedal ühe
mäe peal seisab 60ndate
lõpus valminud lihtne madal
maja, mis tagasihoidlikult
loodusesse sobitub. Hoone
välisilmes ei viita miski uljastele ideedele interjööris,
Eesti disaineri Ilona Gurjanova kollektsioonile ega
äkilistele värvidele. Selles
majas elavad Ville Witka
ja tema kunstnikust naine
Taina Ketama.

S

alo linnast umbes 20 kilomeetrit lõuna pool asuvas Teio külas on nii vastvalminud kaasaegseid kui ka sajandivanuseid kodusid. Ville ja Taina tagasihoidlik, puidust ja tellistest ühekordne eramu on valminud 1969. aastal.
Majas on kasulikku pinda 200 ruutmeetrit. Elanikke on siin kolm: Ville, kes
töötab kahhelplaadifirmas Savcor Tile müügidirektorina, Taina Ketamo, kes
on kõrgtasemel puusepp, ja valge puudel
Ressu, kes pretendeerib täieõigusliku koduvalvuri tiitlile.

Ateljee jagab maja kaheks
Maja võib põhiplaanilt jaotada kaheks
tsooniks, mille eraldajana toimib ateljee.
Sellest vasakule jäävad igapäevases kasutuses olevad ruumid: avatud köögiga elutuba, magamistuba, garderoob koos külalistetoaga, WC, kaminaruum, duširuumiga saun ja majapidamisruum. Elutoast
ja pesemisruumist pääseb ka terrassile,
kust avaneb avar vaade mägedele ja orgudele.
Ateljeest paremal asub 36ruutmeetrine väikekorter. Sinna pääseb nii eraldi
välisuksest kui ka ateljee kaudu läbi maja. Väikekorteris on vaid üks tuba, WC ja
köök.
Kui maja põhitiivas hoogsad sisekujundustööd käisid, oli väikekorter pererahva elupaik. Nüüd pannakse sinna külalised rahus ööbima. Ei mingit elutoa
sohval vähkremist.

Ville kahhel ja Taina puit

Akna all paiknevad tööpinnad on
ratastel ja hõlpsasti liigutatavad.
Kõnealused lauapinnad on sama
kõrgusega nagu söögilaud, mis
võimaldab neid vajadusel lauapikendusena kasutada.
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Söögilaua kohal olev valgusti järgib laua
lakoonilist vormikeelt.Põrandaga samast
materjalist laud loob mulje põrandast
välja kasvavast mööblist. Söögilaua
kohal oleva pildi autor on kunstnik Ulla
Karhula.

Enne kui kujundust looma hakati, istusid Ville ja Taina mõned õhtud lihtsalt
ruume vaadeldes ning lasid siis tekkinud
mõtetel ja ideedel pisut settida. Sisekujundust on tugevasti mõjutanud ka elanike ametid.
Tainal, kes on oma elus palju kolinud
ja näinud seda meeletut asjade hulka,
mis sellest järele jääb, tekkis uuest kodust täiesti teistsugune nägemus: interjöör peab mööblist ja pisiasjadest võimlikult puhas olema.
Ville naerab, et Taina unelmatekodus
pole üldse mööblit – mööbel peaks nagu
James Bondi filmis nupule vajutades põrandapinnast tõusma ja pärast tagasi põrandasse vajuma.
Arutluste tulemusel jõuti lõpuks järelduseni, et tehakse just selline interjöör,
nagu endale meeldib.
Ei lasknud nad end häirida mõttest, et
kui kunagi peaks tekkima vajadus maja
müüa, oleks ehk mõistlik sisekujunduaugust 2007 → DIIVAN → 49
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MÄRKSÕNAD:
Peitsitud vineer sisekujunduses
loob sooja meeleolu.
Pruunile sekundeerivad intensiivsed roosa ja laimiroheline.
Mööbel on pererahva enda disainitud ja kohapeal valmistatud.
Mööbel on kompaktne ja justkui
kasvaks põrandast välja.
Betoonist valatud köögitööpind
rõhutab kogu interjööri jõulist
vormikeelt.
Valgustid interjööri eri paikades
loovad pindade ja värvide koosmõjul huvitavaid meeleolusid.

ses madalat profiili hoida ning traditsioonilist maitset ja ruumiskeemi järgida.

eesti disaineri märgimaailm
Põrand on tehtud ruudukujulistest tumehallidest laminaatplaatidest, millel astudes on nõrgalt aimata reljeefset ruudustikku. Käiguteele esikust maja tagaseinani, kust viib uks terrassile, on lahti
rullitud hall vaipkate, millesse on tipitud
heledad ruudud.
Magamistuba on tõstetud elutoast astme võrra kõrgemale, voodini viib seal
veel on paar astet.
Seinad ja laed on peitsitud vineerplaatidest. Magamistoa üks otsasein ning
kööki ja elutuba eraldav sein on kaetud
saneerimiskrohviga, mis on taotluslikult
pahteldatud pisut robustselt.
Märgade ruumide seinu katavad Savcore Tile kahhelplaadid kollektsioonist
LeArt, mille autoriks on Eesti disainer
Ilona Gurjanova. Sama kollektsiooni motiive kohtab ka magamistoa klaasist lükanduste rulool ja kaminaruumi tumbade katetel. Kaudselt meenutab see kokku
pigem mõnd klubi kui kodu.

Hall betoon ja vineer versus roosa ja
laimiroheline
Küsimusele, kas tume peits vineerpaneelidel pole mitte liiga sünge, vastab pererahvas, et nende nägemuses olidki need
heledamad, kuid paraku käitub peits
puupinnal müstiliselt: kunagi ei või kindel olla, milline lõplik värvitoon jääb. Tume pind mõjus alguses tõesti pisut ehmatavalt, aga nüüd on Ville ja Taina sellega
harjunud ja rahul. Seda enam, et tumeda
pinna taustal tekitavad roosa ja laimiroheline, mida esineb nii viimistluses kui ka
mööblis, kena kontrasti.
Köögi kompaktne tööpind on valatud
betoonist ühtse plokina kohapeal ja siis
lihvitud ning lakitud. Sellesse on süvistatud kraanikauss ja paigutatud nelja auguga gaasipliit. Tööpinnatagune sein on
kaetud klaasiga, sest seda on lihtne puhastada ja sellest paistab krohvitud dekoratiivne taust kenasti läbi.
Köögi ülakappide uksed ja riiulid on vineerist. Akna kõrval on külmkapp ja panipaik ning akna all ratastel liikuvad vineerist töö- ja abipinnad. Vajadusel saab
neid kasutada isegi söögilaua pikendusena, sest klapivad mõõtmetelt üks ühele.

Magamistoa klaasist lükanduste ette saab vajadusel tõmmata ruloo, millel
olevad pildisümbolid on eesti disaineri ilona gurjanova looming. Magamistuba
tõuseb muust ruumist astme võrra kõrgemale, millest omakorda paari astme
kõrgusel on voodi. Voodi peats paikneb roosat värvi seinanissis,
mille ülevalt tulev valgus koos akna kohalt tuleva valgusega loob
huvitavaid valgus- ja värvimeeleolusid.
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oma ateljees tehtud mööbel
Kogu mööbli vaadeldavas interjööris on
disainitud pererahvas ise ja valmiski meisterdati see siinsamas – maja ateljees. Palwww.diivan.ee
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judest esemetest tehti esiti prototüübid,
et veenduda nende sobivuses interjööri ja vajadusel proportsioone muuta, alles
seejärel valmis lõplik variant. Taina sõnul
soovisid nad, et mööbel oleks kinnine ega
liiguks siia-sinna.
Elutoa akna ääres olev sohva, malelaud ja söögilaud ongi mitteliikuvad, põrandas kinni. Veelgi enam: söögi- ja malelaua küljed on põrandaga samast materjalist, mis loob mulje, nagu kasvaksid nad
põrandast välja.

Valgus roosa vineeri sees
Valgusallikaid on vaadeldavas interjööris üsna eriskummalistes kohtades: põrandas, mööblisoklis, seinaniššides, üleval lae ja seina vahelises nišis, ja ka traditsioonilisel kombel laes.
Ville Witka sõnul oli lakke valgusteid leida üllatavalt keeruline. Nad käisid ja vaatasid läbi mitu tuntud Itaalia
valgustifirmat, aga lõpuks avastasid sobivad Bauhausist – Soome odavaimast
rauakaupluste müügiketist. Lage kaunistavad halogeenvalgustid on kinnitatud roosaks peitsitud ruudukujulisele
vineerplaadile, mis nende asukoha kenasti markeerib.

Puskariaparaat ja tuldpurskav draakon

Selle ruumi funktsioon ei vaja ilmselt
lahtiseletamist tänu seinas olevatele
Savcor Tile kahhelplaatidele.
Kaminaruum
on ühtlasi ka telekatuba. Puuriit ja
kamina klaasuksest paistev
tuleleek loovad
koduselt hubase
miljöö. Kamina
esistel istmetel
kordub LeArt
kahhelitelt tuttav
sümboolika.
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Paljud kujud ja dekoratiivsed objektid
vaadeldavas interjööris on perenaise Taina loomig. Osad esemed on pererahvale lihtsalt emotsionaalse väärtusega, näiteks metalsed anumad diivani nurgalaual, vanad puskari ajamise seadmed on
Taina isa valmistatud.
Söögilaua kohal rippuv roosa kollaaž
on Saksamaal elava peretuttavast kunstniku Ulla Karhula töö. Ville jutustab sellega seoses järgmise loo. Nad võtsid Tainaga vastu otsuse, et selle kodu seintele ei
tule ühtegi pilti.
Kui Ville oli tööreisil, helistas talle Taina, et tuttavad Saksamaalt tulid külla ja
tõid kaasa ühe pildi. Ville mõtles, et ju
leiab Taina soolaleivakingile mõne muu
paiga kui sein. Aga niipea kui peremees
koju oli jõudnud, nägi ta, et see pilt sobib söögilaua kohale nagu rusikas silmaauku.
Kõige tähelepanuväärsem dekoratiivese vaadeldavas interjööris on sepistatud
draakon elutoa seinal. Ville vanaisa laskis selle kunagi oma küla sepal valmistada. Draakoni lahtiste lõugade vahele saab
panna põlema väkese teeküünla, mille
leek õhtuhämaruses kenasti hõõgub. Iga
enesest lugupidav lohe purskab ju tuld
suust välja.
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