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omaette
korteriga eramaja
Tekst Agneta Land-Koskinen || Fotod Ülo Josing

Soomes Salo linna lähistel asuvast 1969. aastal valminud majast, kus elanikeks Ville
Witka ja Taina Ketamo oleme juba kirjutanud. Tookord vaatasime ringi selle põhiosas.
Ent selles majas on ka väike, umbes 36ruutmeetrine omaette korter, mis erineb suuremast nagu kuu päikesest.

Interjööri kontrastne värvigamma ja mustrikeel loovad «äkilise» ja
noortepärase ruumi. Seinte ja lae viimistluses kasutatud männilauad
on taaskasutusel.
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iisiis, maja klubilik interjöör on meile juba tuttav. Nüüd esitleme väikekorterit, mis
kujunduslike ideede
ja visuaalse ilme poolest väärib igati
omaette esiletõstmist.
Korter eramajas muudab kodu eriliselt külalislahkeks. Sinna saab külalisi majutada, nii et keegi kedagi ei
häiri. Või tuua sinna elama eakad vanemad või lasta seal alustada ja harjutada vanematest sõltumatut elu
pere noortel.
Eraldi sissepääsuga ühetoaline
korter jääb maja parempoolsesse tiiba. Välisuksest sisenedes satutakse väikesesse esik-tuulekotta, sealt
otse edasi on tualettruum ning paremat kätt avar elutuba, mille vastas asub köök. Köök on siiski eraldatud, kuid avatuma ruumimulje loomiseks on köögi ja toa vaheline ukseava ilma ukseta. Optiliselt suurendavad ruumi ka kaks seintele paigutatud peeglit.

Mahedalt männiline
Ruumi põrandat katab maleruutu
mustvalge laminaat. Tumehalliks värvitud seintele on paigutatud heledad
männilauad, mis moodustavad elava
triibulise pinna. Interjööri laed on samuti männilauadest.
Kui maja suuremas tiivas käis remont, tuli vanade laeplaatide alt välja
männilaudis. Et seda sealse interjööri kujunduses kasutada ei saanud, leidiski see nutika koha väikekorteri viimistluses.

Retrohõnguline köök

Köögi aknast vasakul seisev väike külmik on dekoratiivsuse mõttes plekiga üle löödud. Seinal on Ikea riiulid Lack.
Lounge’i-hõngu toovad mööbliklassikasse kuuluv Tulbitool,
retrolikud laualambid ja värvikas ruumijagaja, mis pandud
hoopis akna ette.
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Šikk, kuid igati praktiline köök on
kokku pandud üksikutest elementidest. Tumehallile seinale sekundeerib
kenasti roostevaba metall tööpinnal,
seinariiulitel, tööpinnataguses seinas
ja õhupuhastil.
Tööpinna vastu jäävas seinas on
sellega sama tooni Ikea riiulid ja madal jalgadel kapp.
Akna all seisvat külmikut on esialgu isegi raske köögitehnika hulka liigitada – plekiga üle löödud dekoratiivne kapp mõjub pigem stiilse mööblitüki kui praktilise külmikuna.
Retrolikkust ja lounge’i-hõngu toovad kööki mööbliklassikasse kuuluv
Tulbitool (Tulip Chair) ning sellega
samas värvigammas olev Aarikka

Köögi töötsoon on kokku pandud üksikutest moodulitest. Tööpinnatagust seina katab praktiline ja
kena metallplaat. Industriaalset look’i loovad ventilatsioonitoru ja Ikea roostevabast terasest seinariiulid, mille külge saab konksudega köögitarvikuid riputada.
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toodangusse kunagi kuulunud pallimotiividega ruumijagaja akna ees.

Maalitud värssidega toolid
Toas on kaks voodikohta ja laud. Ühel
pool lauda on karvase kattega stuudio
bossilik töötool ja teisel pool osaliselt
laua alla lükatuna stiilsed kandilised
istmed.
Istmete vormikeel on kooskõlas
laua lakoonilise ilme ja viimistlusega.
Istmete peale on kaunis galligraafilises kirjas maalitud värsid. Laud ja istmed on puusepast majaemanda Taina
Ketamo looming.
Kuna mustvalge, kohatiste oranžide värvisüstidega korter on juba iseenesest dekoratiivne, on aknad kardinavabad. Et päike magajaid kahest
suurest aknast sisse kiisates liiga vara tülitama ei hakkaks, on akende ees
tagasihoidlikud valged ribarulood.
Tualettruumi seinu katavad interjööri värvikonteksti kenasti järgivad
pruunikashallid kahhelplaadid. Halogeenvalgustid peegli kohal loovad
ruumi elegantse meeleolu ja on suunatud just sellele, mis eksponeerimist väärib – parfüümipudelile, siidist hommikumantli tikitud draakonimotiivile ja näitleja Greta Garbo pildile. Tualeti valamu on disaininud tuntud Soome disainer Ristomatti Ratia.

Väikekorteris on köök omaette ruumis. Samasugune põrand nii toas kui
ka köögis muudab interjööri avaramaks ja terviklikumaks. Avarustunnet
toetab ka tühi ukseava.
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Karvane toolikate ja kitarr loovad
kujutluspildi, et see korter sobiks hästi
mõne noore muusiku koduks.
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Peeglid seintel muudavad interjööri näiliselt suuremaks ja loovad huvitavaid optilisi efekte. Pildi
esiplaanil on puidust kandiline iste, mille peale on maalitud värsid. Nii laud kui luuleridadega istmed
on puusepast majaperenaise Taina Ketamo looming.
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Tualettruumi elegantne pruunikashall värvigamma järgib interjööri üldist
värvikaarti. Peegli kohal on suunatavad halogeenvalgustid. Valamu autor
on tuntud Soome disainer Ristomatti
Ratia.
Välisuksest korterisse sisenedes on
väike esik-tuulekoda. Maja algusaastatest (1970) pärit siseuks sobib kenasti
praegusesse modernistlikku kujunduskonteksti.
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Ideed näppamiseks

Lauavalgusti Foglia. Disainer Elio Martinelli, 1969/2004. Martinelli Luce. 5577 krooni.
Silman Elekter.
Kott-iste Marimekko Unikko kattega.
Fatboy. 5499 krooni. @home.
Toode on tellitav.

Roostevabast metallist seinariiul
Grundtal. Disainer Mikael Warnhammar. 343 krooni. Ikea.

Lauavalgusti Black Eyes.
Kare Design. 999 krooni.
Kaubamaja.

Serveerimiskauss Mariskooli.
Iittala. 319 krooni. Stockmanni
Kaubamaja.

Iste Puppy. Disainer Eero Aarnio.
Magis. Hind olenevalt suurusest 590
kuni 3240 krooni. Inspira.
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Söögiriistadehoidja
Magasin. 31 krooni. Ikea.

Miniköök Udden. Disainer
Ehlén Johansson. 3354 krooni.
Ikea.
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