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Päikesele avatud
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Et tunda kivimüürilt peegelduva 
päikese kuuma lõhna ja nautida tema 
pruunistavat soojust, ei ole vaja osta 
lennupiletit ja sõita tuhandeid kilo-
meetreid lõuna poole. Tallinna vana-
linnas mitmesaja-aastaste müüride 
vahel on palju kindlam ja kodusem!

TEksT: VArjE TAliVEE   FoTod: jUTA KübArsEpp

Katuseserva 
varjus on mõnus 
istumisnurk pehme 
diivani ja söögi-
lauaga. Redel viib 
korrus kõrgemal 
asuvale päikese-
terrassile, kus on 
hunnitud vaated 
ümbritsevatele 
katuseviiludele.

Kogukas kümb-
lustünn pakub 

võimaluse iidsete 
kivimüüride 

vahel veemõnu-
sid nautida. Tõrde 

hüpatakse otse läbi 
leiliruumi akna!

Laua kohal vilkuvad 
küünlalaternad 
toovad õhtutun-
didel terrassile ro-
mantilise meeleolu. 
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astasadu asusid siin 
linnamüüri kaitsva 
külje all tallid ja 
laudad – kinnistu 
ajalugu ulatub 400 

aasta taha. Tsaari valitsemise ajal 
ehitati keskaegsete linna-kaup-
meeste majapidamisse kuulunud 
abihoonete asemele elumajad, 
mis seisavad tihedalt üksteise 
kõrval, moodustades roman-
tilisi sopikesi punaste kivikatuste 
vahel. Siia on peidetud ka üks 
põnev korter, mida on ühetoa-
liseks ilmselgelt vähe nimetada. 
Lisaks kaminaga elutoale, mille 
üht seina hõlmab funktsionaalne 
köök, on korteris ka teine mõnu-
sat äraolemist pakkuv paik – see 
on taevale avatud ja uhkustab 
võimsa kümblustünniga. 

Kaksteist aastat tagasi 
renoveeritud korteri kohta ütleb 
peremees Marti, et selleks, et 

midagi sellist sünniks, peab 
olema tahtmist erineda ja alg-
teadmisi ehitusest ning vormi-
disainist.

Palju reisinud mehena sai 
Marti huvitava terrasskorteri 
loomiseks inspiratsiooni Lõuna-
Euroopa linnakeste tillukestelt 
tänavatelt.

Ideedeks soodne pinnas
Sajandeid vana hoone renoveeri-
misel tuleb ikka ette mitmeid 
ootamatusi. „Lammutustööde 
käigus tuli seina seest välja sise-
uks, mille taga oli peidus auk, 
kus lendasid ainult nahkhiired. 
Praegu asub sellel kohal saun 
ja terrass. Hiljem olen teada 
saanud, et siin asus ehitajate 
ühiselamu, mille nad 50ndatel 
maani maha põletasid,“ kirjeldab 
Marti paiga lugu.

Nüüd on siin sisekujunduses 

kasutatud ausaid naturaalseid 
materjale: vannitoapõrandat ja 
köögiseina katab kiltkivi Norra 
mägedest, elutuba sai põran-
dale eestimaise termotöödeldud 
ja õlitatud kuuselaua, sein on 
kaetud kohupiimavärviga.

Vannitoale annab iseloomu 
uhke paekivisein, maja tule-
müür. „Et sein ei tolmaks ega 
määrduks, on see viimistletud 
vahendiga Saunasuoja, mida 
kasutatakse tavaliselt sauna puit-
seinte katmiseks. See tõmbab 
kivipinnale hingava kile peale ja 
toimib ideaalselt,“ jagab Marti 
väikseid elulisi nippe.

Raamideta mõttelend
„Ostsin terrassile kümblustünni 
– hea pärast sauna sisse hüpata!“ 
räägib Marti julgest ideest.

Et aga tünni tarnitakse 
tavaliselt valmiskujul, tuli mida-

gi välja mõelda, sest siia terras-
sile saaks sellistes mõõtmetes 
tünni vaid helikopteriga kohale 
tuua…“Paigaldajad tulid vastu 
ja võtsid tünni lahti ning panid 
siin uuesti kokku,“ kiidab Marti 
mehi, et oma lennukat mõtet ei 
tulnud maha matta.

Elutoas on vaimukas „kaks 
ühes“ diivanilaud. „See tekkis 
loogiliselt, vajadusest – 
ruumi oli vähe, tahtsin suurt 
diivanilauda ja samas vahel ka 
koroonat mängida. Sellele lauale 
saab jalad alla panna ja klaasi ära 
tõsta, siis toimib see mängulaua-
na,“ räägib Marti oma funktsio-
naalsest leiutisest.

Üle leiliruumi läve astudes 
jääb pilk pidama seljatoega 
õuepingil keset saunalava. 
Ootamatu ese ootamatus kohas, 
aga kui geniaalne! „Ehitasin 
sauna sügisel, aiakaubad olid alla 
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Kõik pleedid ja 
padjad saab peita 
terrassiukse kõrval 
seisvasse kirstu.

Värvi ja lakita 
õuepink sobib 
sauna suurepära-
selt, selja- ja 
käetoega istumine 
on leiliruumiski 
hinnatud mugavus.

Hea idee

Vannitoas kohtuvad vana 
ja uus – sajanditevanune 

paekivimüür on saanud 
kaaslaseks suured rahu-

likud kahhelplaadid ja 
väärika kiltkivipõranda. 
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hinnatud. Lihtne arvutus näitas, et selline pink on 
odavam kui lava jagu lavalauda, isegi ilma ehitus-
maksumuseta. Olin teadlik ka sellest, et Soomes on 
ehitatud ergonoomilisi saunalavasid,“ põhjendab 
Marti oma praktilist ja vaimukat valikut.

Lihtsa köögi muudab funktsionaalseks mobiilne 
tööpind. L-kujulist lisatööpinda on võimalik vasta-
valt vajadusele muuta letiks, nii tekib kööki meetri 
jagu tööpinda juurde – see toimib näiteks külalisi 
võõrustades mugava serveerimislauana. „Köögi-
firmast väideti, et sellist L-kujulist pinda ei ole 
võimalik valmistada, tegin siis ise...“ räägib Marti, 
kelle jaoks ei ole selliste takistuste ületamine mitte 
mingisuguseks probleemiks.

Vana ümmargune söögilaud sai rattad 
alla, et mugav kõrgus säiliks – lauajalad 
olid halvas seisukorras ja need tuli lühe-
maks saagida. Rattad võimaldavad lauda 
ka üksinda klapi abil pikemaks teha –  
kes sellega kokku puutunud, teavad, et 
selleks on tavaliselt kahte inimest vaja.

Hea idee

Eestimaa kuld
Kaks ja pool aastat tagasi kolis Marti Hiiumaale, 
kus suvekodust sai päriskodu. Seal on ta puud tõsi-
selt ette võtnud – Marti kogub sellistes mõõtudes 
tüvesid ja kände, mida puidutööstused pelgavad. 
Puutüvi, mille ümbert suur meeski naljalt kinni 
ei võta, on materjal, millest Marti käe all sünnib 
nii mõndagi põnevat. Ta tahab käivitada pealinnas 
väikese disainistuudio-eksperimentaal-töökoja, et 
sajandeid jõudu kogunud aus puu ka üle Väina-
mere maarotte rõõmustama jõuaks. Kes teeb, see 
jõuab! 2

Elutoa nurgas annab soojust klassi- 
kaline kamin. Põrand on termotöödeldud 

kuuselauast – kauni materjali  
ainukeseks miinuseks on,  

et tikk-kontsa see ei kannata.

Vaimukas diivani-
laud: koroona- 
lauale rattad alla ja 
katteks matistatud 
klaasplaat!

Tee ise

Kui köögilett on „avatud“, jagab see 
köögi ja korteri sissepääsu kaheks erine-
vaks tsooniks. Gaasiballoon on peidetud 

köögimööbliga sarnases võtmes lahenda-
tud seinakappi. 

Väikeses köögis 
on iga ruutmeeter 

asendamatu. Siin  on 
tööpinnalt võimalik 

välja tõmmata  
L-kujulist lisapinda.

Hea idee

‘Torero’


