Kes: Johanna (26) ja Emilie (3).
Mis: 1989. aastal valminud ja 2013. aastal renoveeritud eramu.
Kus: Tallinnas Nõmmel.

Viirukilõhnaline

pesa Nõmmel

Kui Johanna oma lapsepõlvekodu uuendama ja
remontima asus, otsustas ta tuua sinna pisut ka
Maroko hõngu – idamaid külastades on teda alati
võlunud nende imelised värvid, mustrid ja lõhnad.
TEKST: VARJE TALIVEE FOTOD: JUTA KÜBARSEPP

ELUTUBA
Ka elutoa seinte välisnurkades on kasutatud
plaate ning aknapõskede nurgad on samale
kõrgusele ulatuvate tammeliistudega kaunistatud. See on väikese lapsega kodus praktiline
 ei ole karta, et nurgad mänguhoos ära rihitakse”!

Täispuidust köögimööbli kappidel on Eestis
vähe levinud manteluksed. Tööpinna all on vaid
sahtlid, neid on kappidest märksa mugavam
kasutada. Köögivalamu on Ikeast.

KÖÖK
Et köögis on kaks ust ja suur aken, on köögimööbel
jagatud kolmeks osaks. Ümmarguse laua taga istudes
võib imetleda Nõmmele omast lopsakalt rohelist vaadet.
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Aega oli maja uuendamiseks vähe –
kolme kuuga pidi remondiga valmis
jõudma, et Johanna saaks enne talve
tulekut oma väikese Emiliega koju
tagasi kolida. „Mulle väga meeldib
Maroko stiil, tahtsin siia tadelakti ja

Aega oli maja uuendamiseks vähe, et
Johanna saaks enne talve tulekut oma
väikese Emiliega koju tagasi kolida.

klaasmosaiiki, aga pidin neist ajapuudusel siiski loobuma. Unistasin mosaiigist
esikupostidel, aga see oleks jäänud
liiga kohmakas ja üldse mitte proportsioonis ülejäänud ruumiga. Marti
pakutud lahendused, mille teostamine
sujus märksa rutem – puitkaunistused,
kaunis kahhelkivi ja seinaornamendid
– loovad siin samuti Marokot meenutava meeleolu,” räägib Johanna tehtud
kompromissidest.
Akende vahetamisest loobuti. Korralikud puitaknad, mis enne olid
tumepruunid, said seestpoolt võluvalt
helesiniseks nagu uued uksedki. Marti oli Lõuna-Ameerikas näinud imelisi

“

Kõnekad detailid

“

V

eerand sajandit tagasi
ehk 1980ndate lõpus
valminud eramu
vajas põhjalikku
uuenduskuuri, sest
hoone soojustus oli
pea olematu ning sisustus kulunud ja
väsinud. Maja sai korralikult soojustatud: nii sokkel kui ka keldrilagi, aga ka
teise korruse hõredad seinad on nüüd
põhjamaiselt karmile talvele vastavad.
Maja planeering otsustati remondi käigus jätta siiski samaks: esimese korruse
ringsüsteemiga oli Johanna harjunud ja
rahul (esik-tuba-köök-esik). Perenaine
kutsus appi disainer Marti Kivimägi,
kelle töö ja huvitavad lahendused olid
Johannale tema vanemate uues kodus
silma jäänud. Koos asuti uut ilmet andma Johanna lapsepõlvekodule, kuhu ta
koos vanematega 1998. aastal kolis.

„Vana kooli” väikesed sahtlid on ilma rullikuteta. Nii on
neid lihtne välja tõsta ja seal on hea maitseaineid ja muud
pudi-padi hoida. Marti jagab hea nipi: Et puidust sahtlid
hästi liiguks, võib need küünlavahaga üle määrida.”
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„Tahtsin algul radiaatorid ka välja vahetada, aga
lõpuks piirdusime nende värvimisega, mis andis
samuti väga hea tulemuse,” meenutab Johanna.
Mööblimaalingud tegi Lisete Kivimägi.

Elutuba on kaunistatud värviliste laternatega
(Indiska).

„Mulle meeldivad massiivsed ukseservad.
Nii saidki kõik uksed laiad piirdeliistud ja
väikesed ülariiulid,” räägib Johanna.
ESIK
Juhuslikult leitud võluvat põrandaplaati
(Interno) kasutati terviku huvides kogu majas. Ka plaadimustrist inspireeritud maaling
läbib pea kõiki esimese korruse ruume.

Ka WC on lahendatud esikuga samas
võtmes, see võte lisab väikestele
ruumidele visuaalset ruumikust.

koloniaalstiilis maju, helesiniste akende
ja ustega. Sealt see imeilus toon minu
koju tuligi,” meenutab Johanna.
Sinise tõstavad kaunilt esile tammepuust uksepiirdeliistud ning laudpõrand ja trepp. Ma tahtsin just tamme,
see oli mulle kõige südamelähedasem.
Köögi tammest tööpinnaga olen ka
väga rahul, mis siis, et ajaga tekivad
sinna omad jäljed  see on soe, elus
pind,” kiidab Johanna. Trepp, mis varem oli kaetud parketiga, sai nüüd uue,
stabiilse katte massiivsest 4 cm paksusest liimpuidust tammeplaadist.
„Kui ustevahetuseks läks, osutus
lävepakkude eemaldamine keeruliseks.
Marti soovitas need siis messingplekiga katta, sest värske värv oleks sealt
ruttu maha kulunud,” räägib perenaine
silmatorkavast, aga kodu uue sisustusstiiliga hästi sobivast detailist.

Skandinaavialik
lihtsus köögis

keele. Sellist mööblit olin kogu
aeg tahtnudki ja Martil on selliste
köökide valmistamisega juba väga
pikaajalised kogemused,” kiidab
Johanna.
Marti lisas kappidele Eestis vähe
levinud manteluksed, harjas
uksepinnalt puusüü välja ja lisas
õhulisema mulje tekitamiseks
ustele ülaossa mattklaasi. Kõige
keerulisem oli selle mööbli planeerimine ja paigaldus  kõverate
seinte ja kahe orva tõttu, kuhu
vahele see pidi täpselt sobituma,”
põhjendab disainer.

Kujunduses on kasutatud vaid tammepuitu. Liistud
ja dekoratiivsed laekaunistused ning piirdeliistud
on valmistatud eritellimusel, põrandat katab ajatu
rustikaalne tammelaud (Linnusilma OÜ).

Sisustust läbiv muster

Võluvast põrandaplaadist inspireerituna stiliseeris sisearhitekt Lisete
Kivimägi ornamendi ja maalis selle
looklema laeserva nii elutuppa, esikusse kui ka WC-sse, sidudes kõik
ruumid kauniks tervikuks. Rahulik
seinakujundus loob sobiva tausta
väikestele värvilaikudele: kardinatele, lillepottidele, laternatele.

Johanna kodu köök on pigem skandinaavialikult rahulik, idamaist hõngu lisavad värvilised laternad ja toolipadjad. Info: Marti Kivimägi,
Siin leidsime samuti kiirelt ühise
www.moderustik.ee
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