
Loft 
 suure L-iga TeksT: Maris Takk 
 FoTod: Terje Ugandi, keiT kangro

ka pere noorim liige, jack russeli 
terjer ruppi oskab korteri avarusest ja 
avatusest ning elutoas laiutavast Togo 
diivanist suurt mõnu tunda.
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Lofte selle sõna traditsioonilises tähenduses on 
Tallinnas vähe, aga kindlasti võib selleks pidada 
Kadrioru serval, Kreutzwaldi tänav 10 paikne-
vat korterelamut. Tegu on endise Eesti Telefoni 
keskjaamaga, mis ehitati 2004. aastal Agabus, 

Endjärv & Truverk Arhitektide projekti järgi ümber loft-
tüüpi korterelamuks. Hoone valge, klanitud ja tagasihoidlik 
fassaad ei reeda kuskilt, et maja sees paiknevad harjatud te-
rasest uste taga viiemeetriste lagedega korterid. Loftilikkust 
rõhutab maja ümbritsev keskkond – ei mingeid aedu ega ro-
helust, vaid autoparklaid täis hoovid ja betoonist tänavad.

koht heale elule
Pikka aega idüllilisel Nõmmel elanud sisearhitekt Kristii-
ne Lõugu ja tema abikaasa jaoks oli kesklinna lofti koli-
mine muutus, mis lasi fantaasia vabalt tööle panna ja kus 
uusi ja hullumeelseid ideid rakendada. Kui Nõmme ela-
mises domineeris klassikaline Inglise stiil, siis uues kor-
teris alustati kõigega nullist ja kaasa toodi vaid mõni ük-
sik ese. Tunne, mis musta efektse plaadiga kaetud trepist 
korterisse astudes tekib, on tõeliselt urbanistlik: silme et-
te kerkib pigem kujutluspilt mõnest suurlinna elamisest. 
Tühjana ostetud korteri valged seinad, puitparkett ja van-
nitoa plaat jäeti samaks, paar muudatust tehti planeerin-
gus – mõni sein võeti maha ja köögi ning vannitoa asukoht 
paigutati ümber, võimendades veelgi avatust. Õhu ja val-
gusega ei ole siin tõesti kokku hoitud – pea viiemeetrised 
laed, suured piklikud aknad ja avatud planeering loovad 
kadetakstegevalt vabastava õhkkonna. Isegi ventilatsioo-
nitorud jäeti lae taha peitmata, päästes nii mõnegi senti-
meetri.

Ilmatusuures elutoas on tunda, et siin kodus armastatak-
se naudiskleda, elust mõnu tunda, lugeda, tugitoolidel vedele-
da, mõtiskleda ja süüa. Mõnusate nurgataguste, mugavate tu-
gitoolide, istumiskohtade, laudade ja toolidega ei ole kooner-
datud. Üks nurk on ideaalne raamatu lugemiseks, teine jälle 
muusika kuulamiseks, ümmargune laud õhtusöögi nautimi-
seks ja väiksem laud jällegi napsu võtmiseks. Ka köögil on siin 
korteris eriline koht – see paikneb otsekui tempel elutoast 
mõne astme võrra kõrgemal.

armastus retro vastu
Kodu oli ja on Kristiine Lõugu jaoks paik, kus saab ra-
kendada ja ellu viia ideid ja mõtteid, mida teiste inimeste 
peal katsetada pole julgenud, saanud või tahtnudki. Val-
gusküllases korteris on tunda nõrkust 1960.–1970. aastate  
vintage-mööbli, popdisaini ning multifilmimaailma vastu.  

sisekujundajad ja arhitektid harilikult oma 
kodusid eksponeerida ei armasta, ollakse 

ju iseenda suurim kriitik ja arvustaja. diivan 
sai aga võimaluse piiluda sisearhitekt  

kristiine Lõugu (Line design) retro- 
hõngulisse kodusse, mille hunnitut avarust 
ja vabadust naudib peale tema ja abikaasa 

ka ülemeelik Jack Russelli terjer rupert. 

raamaturiiulid 
ja kunstiteosed 
on enda alla haa-
ranud enamiku 
korteri seina- 
pinnast.

autentset lof-
tilikku hõngu ja 
avarust rõhuta-
vad ripplae taha 
peitmata jäänud 
hõbedased venti-
latsioonitorud. 

 juba efektselt 
läikivast trepist 
korterisse sisene-
des saab aimu
vintage-mööbli 
ja värvikate 
detailide ning 
kunstiteostega 
vürtsitatud õhk-
konnast.
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Mööblit, pisiasju ja detaile on viie aasta jooksul elamisse ko-
gunenud tohutult palju ja tekib kogu aeg juurdegi. Pea viie 
meetri kõrgustel riiulitel jagub aga küllaga ruumi. Mööblit 
ja asju tuuakse kaasa välisreisidelt, kus kammitakse antii-
gipoode ja kirbuturgusid. Selle ajastu mööblit nii kerge lei-
da ei olegi ja hinnad on võrreldes nõukogudeaegse «antiigi-
ga» palju krõbedamad. «Kindla ajastu mööbli ostmine pa-
kub omajagu hasarti ning eeldab tõsist eeltööd ja erinevate 
ajastute ja stiilidega kurssi viimist,» selgitab Kristiine.

oma looga asjad
Vanad asjad toovad kaasa oma loo ja mälestused, mis korte-
risse head energiat ja elu süstib. Põnev on uurida ja jälgi ajada, 
kust mingi ese pärit on. Eestis võimalus sellist mööblit osta 
peaaegu puudub, aga nii Soomes kui ka Rootsis leidub korra-
likke antiigipoode, kus võib otsa komistada tõelistele taieste-
le. Kunstiteosteks võib neid ajatuid mööbliesemeid tõesti ni-
metada, pelgalt mööblitükk kõlab nende kohta ülekohtuselt.

Korteris leidub selliste disainiklassikute nagu Yrjö Kuk-
kapuro, Harry Bertoia, Eero Saarineni, Charles Eam-
si ja Louis Poulseni loomingut. Unistuste disainereid, kel-
le loodul ta silma peal hoiab ja mida salaja saada tihkab, 
on Kristiinel veel palju. Üks suur lemmik on itaalia disai-
ner Ettore Sottsass, kelle postmodernistlikult pretensioo-
nikas disain ilmselt ka ilmselt veidi teistsugust keskkonda 
nõuaks ja tulevikuprojektidesse kuulub.

Mäng klassikutega
1960.–70. aastate disain on tänuväärne ja mänguline sel-
le poolest, et seda saab nii omavahel kui ka teiste stiilide-
ga kokku miksida. Mõistagi võib Yrjö Kukkapuro Saturnu-
se tugitoole eksponeerida kui omaetteseisvaid skulptuure, 
ent nad pääsevad mõjule ka koos teiste mööbliesemetega. 
Originaaltaieste sekka on Kristiine mängleva kergusega se-
ganud nii nüüdisaegseid mööbliesemeid kui ka kvaliteet-
selt järgi tehtud koopiaid omaaegsetest klassikutest. Elutoa 
diivani aset täidab praegu Ligne Roset’ punane sohva Togo, 
mis on aga plaanis tulevikus välja vahetada disainer Mic-
hel Ducaroy 1973. aastal loodud originaaliga. 

soojad ja lapsemeelsed detailid
Lisaks mööblile aitavad lofti-tüüpi korterisse, mis kipub jää-
ma külmaks ja kõledaks, tuua soojust ja lapsemeelsust pisi-
asjad. Neid asju leidub siin palju – kõik kapipealsed, riiulid, 
tasapinnad on täis värvilisi kujukesi, skulptuure, multifil-
mikangelasi ja mänguasju. Seetõttu valitseb korteris kogu 
aeg mõnusalt segamini boheemlaslik tunne, mis retrostii-
liga ka hästi kokku sobib. Seintest väljaturritavad juhtmed 
ning põrandal vedelevad ajakirjad ja raamatud on siin lausa 
kohustuslikud. Päris korras ja kasitud muljet ei saa sellises 
korteris vist kunagi saavutada ja seda polegi vaja.

Loominguliste inimeste kodus täidavad loomulikult 
olulist rolli ka raamatud ja kunst. Raamatuid ja ajakirju 
on siin tõesti kõik riiulid ja kapid täis ning hunnikute vii-
si vedeleb neid pea kõikides tubades, seda ka vannitoas. 
«Õige raamatu üles leidmine võtab ikka omajagu aega,» 
ütleb Kristiine naljatades. Seintelt vaatavad aga vastu nii 
noorte kunstnike maalid ja graafika, popkunstnike teos-
te reproduktsioonid kui ka korteri perenaise enda loo-
ming. Mitu seina on aga täiesti valged ja puhtad ning oo-
tavad veel seda õiget.

astmestiku võrra kõrgemal paiknev köök 
on justkui värve, materjale ja lõhnu täis 
aken elutoa seinas. Toast pääseb ka sise-
hoovi avanevale rõdule, kus on piisavalt 
ruumi nii grillile, gaasisoojendile kui ka 
päevitustoolile.

söögilaua taga hommiku-
einet võttes võib iga päev 
eri toolil istuda. esiplaanil 
Charles ja ray eamsi Plastic 
armchair daW.

see, et magamistoa seinad võõbatakse erinevalt ülejäänud
korteri monokroomsest mustvalgest värvigammast mõnda erksamat tooni, 
oli kohe algul kindel. akna all saab  
mõnuleda ja raamatut lugeda ülimugavas  
Yrjö kukkapuro karuselli tugitoolis.
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 diivan Togo. Ligne 
Roset. Alates 

27 000 kroonist. 
www.ligne-roset.ee

 Plastist lamp 
Begging Buddy. 

offi  . Umbes 
700 krooni. 

www.offi  .com 

 raamaturiiul 
Bookworm. disainer Ron 

Arad. kartell. Alates 
4690 kroonist. Inspira

 eames Plastic arm-
chair daW. disainerid 
Charles & Ray eames. 

Vitra. 5820 krooni. 
soosoo Galerii. 
www.soosoo.ee

 Täpiline vaip VPiii rug. disainer Verner 
Panton. 

 koera toidunõu Lupita. Alessi. 
845 krooni. Inspira. 

www.inspira.ee

 Hanging Bubble Chair. 
disainer eero Aarnio

Viie meetri kõrguste 
lagedega vannitoa märgu-
sõnad on eklektika, camp 
ja värvid. Musta tualett-
poti ja oranži vanni kõrval 
mängivad siin olulist rolli 
mängulised detailid.

Ideed näppamiseks
 Poul Henningseni 

lambi PH artichoke 
kullatud 

juubelimudel. 
Louis Poulsen. 
Hektor Light. 
www.hektor.ee

36 → DIIVAN → september 2009 september 2009 → DIIVAN → 37 


