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ÜKS VÄGA  VINGE ASI
On täiesti uskumatu, et nii suur maja võib mööda me-
reäärset parkmetsa uitades kahe silma vahele jääda! 
Arhitekt Raul Vaiksoo ei kasuta küll kamoflaaži ehk 
siis laigulist mustrit ümbrusesse sulanduseks, kuid 
tulemus on ikkagi täielik peitepilt. Sõrestikku meenu-
tav villa justkui libiseb mändide, mustikataimede ja 
ülaste vahele, laseb puudel ning põõsastel enesest läbi 
kumada, ei taha loodusele krooniks pähe istuda ega 
silma paista. 

Aga võib-olla just sedasorti sobitumise ning ümbruse-
ga kohaldumise tõttu ongi tegemist tõeliselt erakordse 
hoonega. Kui tavaliselt piirdub arhitektuuri loodusega 
sidumine suure klaasakna või popimatel juhtudel pea-
aegu maja sisse kasvama jäetud puuga, siis Vaiksoo 
lähenemine on keerukam. 

 Massiivse villa 
katuseharja 
ehib mõtlus- ja 
ringivaatamisetorn.

 Efektne 
konstruktsioon 
kõlab vastu kõikides 
detailides.

 Maja ei paista 
eemalt puude 
vahelt tege likult 
väljagi. 

1. KORRUS

2. KORRUS

3. KORRUS
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Sisearhitekt Krista Aren võtab otsad kokku: “See maja 
on üks väga vinge asi! Selles mitmetasandilises ruumis 
viibides tunned ennast olenemata linnaolmest nagu 
elakski nende puude vahel.” Ja ei mingeid lilleklumpe, 
ojakesi ning sillakesi! Omaniku sõnul sulandub maja 
nii hästi, et isegi üks metskits on harjunud maja ümber 
oma hommikust jalutuskäiku tegema.

Muidugi on seegi ehitis arhitektile omaselt dekora-
tiivne (nagu Rakvere renoveeritud teater), efektselt 
esitatud konstruktsiooniga (sarnaselt Indrek Saare ja 
Ülle Lichtfeldti eramuga Virumaal) ning temperament-
ne (kui nii saab maja kohta öelda). Siiski tundub, et 

Kas alasti konstruktsiooni tuleneb tõlgendada kui ruumistatud matemaatikaülesannet?
Just seda  ta on, ma poleks ise osanud seda nii sõnastada. Olen Nõo keskkoolis käinud, mate-
maatika meeldib mulle. Mõtled süsteemi valmis, ehitada on pärast  lihtne.

Villa on üpriski matšolik, kas oled teinud ka “pehmemaid” maju?
Ma ei tea, nad on mul kõik sellised krõnksuga majad. Konstruktsioonid väljas ja vananedes 
läheb maja paremaks.

Tegu on minu silmis uskumatu õnnestumisega. 
Mida ise selle hoone juures hindad?
Projekteeritud on seda pikka aega - kolm aastat. Ehitaja on muidugi väga hea. 
Ma olen ise ka väga rahul. Eriti kui nüüd distantsilt vaatad, siis küsid, et kes kurat küll selle välja 
mõtles! Ja siis tundub, et eks mitte mina üksi, vaid jumal oli ikka juures.

RAUL VAIKSOO, ARHITEKT

”

võrreldes seninähtuga on tegu arhitektihärra parima 
majaga. Ilmselt on põhjus selles, et Vaiksoo on maja-
omanikuga ennegi ühiseid projekte teinud ning klapp 
ning teineteise mõistmine on suurepärane.

ARHITEKTI, EHITAJA JA TELLIJA VAHELINE 
TAEVAS SÕLMITUD LIIT
Visuaalselt pakub vast kõige suuremat naudingut villa 
ehituslik läbimõeldus. Talad, postid, paneelid, piirded 
ning muud ehituslikult vajalikud osised on funktsio-
nalismi vaimus ausalt katmata ning pakuvad pidevalt 
absoluutselt ootamatuid vaateid läbi klaaspõrandate, 
lae, seinte või nurgataguste (kogu maja terasest kande-

 Interjöörgi on 
matemaatilisusega 
torkivalt terav ning 
täpne. 

 Sise- ning 
välisruumi sulatavad 
kokku puit- ning 
metallsõrestikud 
ning läbipaistvad 
klaaspinnad. Kogu 
maja siseklaasid 
pärinevad Andrese 
Klaasistuudiost.
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 Karge söögilaua taga 
sobib ka tööd teha. 
Mitmefunktsiooni-
lised toolid pärinevad 
Elke Mööblist.

 Avatud köögi laud 
on ühtlasi ka efektne 
puhvetikapp.

 Rahulikes toonides 
mitmetasandiline 
elutuba, kus lage 
katab linavilt. 

konstruktsioonid, - piirded ja – aiad valmistas Alu Metall 
OÜ). Selline lähenemine on õnnestunud tänu pea täius-
likule ehituskvaliteedile. Ehitaja, arhitekti ja tellija ühine 
eeldus kogu protsessi vältel oli positiivne programm 
ja tihe koostöö. Olulist rolli määras ehitaja ja arhitekti 
teineteisemõistmine, mis nii keerulise objekti puhul on 
ainuvõimalik lähenemine. 

Ehitaja mitte ainult ei suutnud  arhitekti poolt kipsplaa-
dile visandatud  sõlme lugeda, ta suutis selles protsessis 
ka aktiivselt kaasa mõelda. Vaikival kokkuleppel ei kasu-
tatud väljendeid  „ei saa, pole võimalik“. Räägiti  sellest, 
kuidas saab üht või teist probleemi kõige paremini 
lahendada. 

Ometi ei ole taotluseks teha olnud karge valge 
funkkarp, maja kui masin, vaid kui mõnus kodu. 
Põhjamaadele omases laadis näeb siingi klaasi- ja 
metallpindade kõrval väga palju puitu. Pererahval on 
väga kenasti jätkunud ka missioonitunnet eelistada 
Eestimaist. Ja kodumaine puit ning teatud rahulikku 
süsteemsust loov ja samas akustikat parandav linavilt 
laes on tõelisiselt kenad! “ Eesti tamm on kasvavad 
aeglaselt ja nii on ka puidu muster hoopis teistsugune 
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kui näiteks Leedu tammel - see on umbes nagu krooni-
ka või elulugu. Suuruselt samade mõõtmetega aga ühe 
osas on kroonikat kirjutatud 100 aastat, teise puhul aga 
ainult 50,“ mõtiskleb omanik.

TÄHED TOAS
Mitmetasapinnalisel esimese korrusel on kaks keset. 
Ühelpool väga šiki sisustusega Eesti mööblitootja köök, 
kus tööpindadeks nooblid kivipinnad, ilusamad nõud 
aga paigutatud puhveti trendikasse järeltulijasse – klaas-
sahtlisse. Sümpaatselt saab köögi juurde viivatel laiadel 
trepiastmetel, mis oma laiade heledate ning väiksemate 
tumedate pindade tõttu meenutavad klaveriklahve, ka 
istuda (köögi, trepiastmed ja mitmed muud sisemised 
mööblidetailid on valmistanud Disekt ST OÜ). 

Köögi vastas elutuba, keskmes Heigo Jelle sepistatud 
maskuliinne kamin. See ei ole mitte tüüakas pseudo-
keskaegne kärakas, mida välismaa turistidele kaubasta-
takse, vaid läbitunnetatud kunstiteos. Villa ongi loomult 
üsna isane. Nii saab läbi klaaspõranda heita pilgu pere-
mehe kirele – jalgade alla jääb Harley Davidsoni moo-
torratas. Tsikleid on avaral soklikorrusel tegelikult veelgi, 

 Mootorratta 
minimuuseum. Miks 
peaks peremehe hobi 
suletud uste taga 
peituma?

 Heledaks võõbatud 
kaminate ajal on üks 
sepistatud kamin kui 
valge vares.

 Torni pääseb mööda 
küllaltki ekstreemset 
treppi. 
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kuigi ruumi on ka paadile ning aukartust äratavale 
kogusele suuskadele. Tundub, et liikumine, olgu sel-
leks siis reis füüsilises või vaimses mõttes, on pererah-
vale üldse tähtis. Nii ei ole seintel kohta leidnud mitte 
ainult fotomälestused, vaid ka idamaine, religioosse 
taustaga kunst.

Omaette olemiseks on kohtasid õige mitu. Kõige 
efektsem on kahtlemata tornis paiknev lugemistuba, 
kuhu pääseb vaid mööda kitsukest ning natuke hirmu-
äratavat treppi. Teisel korrusel paikneb aga soliidne 
kabinet ning äärmiselt veetlev ja ilmselt tööd tiivustav 
siserõdul asuv, näiliselt justkui õhku riputatud töönurk. 

Rõhku on pandud nii ilmakaartele, mis avaldub näiteks 
selles, et öötaevas paistab läbi klaasise lae tuppa. Ena-
mik tubasid on varustatud terrassidega, kuigi tegeli-
kult suurt tarvidust neid kasutada ei ole. Ka siseruumis 
viibides on loodus kogu aeg tänu pidevalt muutuvate-
le vaadetele, varjudele ning valgusele toas olemas. 

Majapidamises kohtab mitmeid jäljendamist väärivaid 
praktilisi nippe. Üldise korra hüvanguks ning majarah-
va rõõmuks on olemas pesušaht, mille kaudu on väga 
mugav vajadusel väsinud sokipaar pesumasina juurde 
läkitada. 

 Lastetubades on rohkem erksaid värve. Rohelise erinevalt 
kirkad toonid tervitavad nii toas kui ka dušširuumis. 
Ka siinne sanitaartehnika on NewDesigǹ st. Innovatiivse 
erilahendusega mööbli laste- ja vannitoas on valmistanud 
Puiduklubi.

  Eramu peasissepääs on viidud mereni viiva tee äärde, lisades 
“kapteni villale” omast pidulikkust.

 Kuna noorem põlvkond 
elab juba omaette 
ning külalisigi ei käi 
liiga tihti, siis pole 
omanikud pidanud 
vajalikuks vannituba 
väga varjuliseks 
muuta. 

 Šikk hea kohtki pakub 
head vaadet.

 Tänu klaaslaele paistab 
tähistaevas otse 
voodisse kätte.
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Nagu tänapäeval kombeks, on majas nii auru- kui ka 
leilisaun, mille ees väike, kuid piisavalt sügav tumeda 
mosaiikkattega bassein. Imponeerivalt pole kümb-
lusruumides kaunitamisega liiale mindud. Näiteks on 
leilisaunas lava istmeks ning seljatoeks valitud välja 
arhetüüpsed jändrikud laiad pärnalauad, mis lisaks 
väljanägemisele annavad ka leiliruumis iseloomuliku  
ja väga meeldiva lõhna.

Sõrestik-maja tõestab kenasti, et arhitektuurile ei pea 
alati lähenema new age’ilike ebateadustega, pendli 
ning purkskaevuga, vaid ka matemaatilisest mõtle-
misest, ümbrusesse lihtsalt taktitundega suhtumisest 
ning tulevase majaomaniku kuulamisest on suuremgi 
kasu. 

 Esiplaanil mini malistlik 
aurusaun, taga kodusemat 
laadi leilisaun.
Klaasist siselahendused 
on teinud Andrese 
Klaasistuudio.

 Basseini karge vesi pakub 
peale kuuma sauna 
mõnusat kontrasti. 
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