Ajan hermolla RIINA AHTOLA
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Ajan hermolla

Sisustussuunnittelija ja -toimittaja Riina Ahtola luo kerroksellisia
koteja, joissa trendit ja uuden elämän saaneet kalusteet kulkevat
käsi kädessä ekologisten valintojen kanssa.
Toimittanut Nora Tamminen

1. Palkittu alusta asetelmille
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RIINA AHTOLA
valitsi suosikkejaan
muotoilutarjonnasta
juuri nyt.

Avohyllyt toimivat seinien kaunistajina ja
taulujen korvikkeina, mutta tuovat myös
säilytystilaa. Uusi hyllysuosikkini on muotoilija
ja sisustusarkkitehti Tapio Anttilan Linkhyllysarja, jolle on myönnetty Good Design
Award 2015 -palkinto. Tässä massiivipuisessa
hyllysarjassa minua viehättää erityisesti maalatun mustan puun ja tammen yhdistelmä.

2. Käden jälkiä

Valaisimet ovat heikkouteni. Luonnonmateriaalit ovat lähellä sydäntäni, ja hollantilaisen
AY Illuminaten valaisimet tarjoavat mahtavan
valikoiman valaisinnälkääni. AY Illuminaten
valaisimien ja keramiikan muotoilun takana
on neljä suunnittelijaa: Ay Lin Heinen, Mark
Eden Schooley, Nelson Sepulveda ja Casper
Heinen. Erityisen huomioni saa osakseen
tummasta bambusta ja Etiopiassa käsin
valmistetusta puuvillasta tehty valaisin Z1.

3. Uusi elämä

Kuvat valmistajat

Sisustussuunnitelmaa tehdessäni lähden aina
kartoittamaan jo olemassa olevia huonekaluja.
Olen aivan hullaantunut ruotsalaisiin Superfrontiin ja Bemziin, joiden avulla monesta
kodista löytyvistä Ikean kalusteista luodaan
jotain uutta ja persoonallista. Superfrontilta
löytyy vetimiä, ovia, jalkoja, sivuja ja tasoja
Ikean kalusteiden yksilöimiseen. Bemz puolestaan tarjoaa kankaita, joilla herätetään
vanha sohva tai tuoli uudelleen henkiin. Jos
omat ideat eivät riitä kodin kohentamiseen,
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saa apua AJK-Sisustussuunnittelijat ry:stä, jonka
perustajajäseniä ja hallituksen sihteeri olen.
Yhdistyksemme sivut www.ajkssry.com tarjoaa
listan, jonka avulla kuluttaja löytää omalta
paikkakunnaltaan ammattilaisen avukseen.

4. Aina ajankohtainen muna

Ikuinen klassikko ja aina ajan hermolla oleva Eggtuoli on ehdoton suosikkini. Arkkitehti Arne
Jacobsen suunnitteli sen vuonna 1958 suunnittelemansa Kööpenhaminan SAS Royal -hotelliin.
Sittemmin tuoli on kaunistanut julkisten tilojen
lisäksi myös koteja. Paitsi, että tuoli hivelee
silmää, on se tavattoman mukava istua. Konjakin
värinen nahkaverhoilu on kuin piste i:n päälle!

5. Marokkolaisin maustein

Marokko on näkynyt jo jonkin aikaa myös
suomalaisessa sisustuksessa. Näyttävät kuosit
tyynyissä ja matoissa piristävät skandinaavisia
koteja. Itse olen erityisen ihastunut Marokkohenkisiin laattoihin ja keramiikkaan. Upeilla
kuviolaatoilla saa loihdittua persoonallisuutta
täysin moderniin ja lähes eleettömään kylpyhuoneeseen tai vastaavasti rosoiseen maalaisromanttiseen keittiöön. Hyvä valikoima kauniisti patinoituneen näköisiä Marrakechlaattoja löytyy Kaakelikeskukselta.

6. Seinäharmoniaa

Mielestäni kaikessa sisustamisessa tärkeää
on ekologisuus. Niin työssäni, kuin vapaaajallanikin suunnittelen ja toteutan maalattuja
pintoja seiniin ja huonekaluihin. Myynnissäni on
Country French –maaleja, joita voin vilpittömästi
suositella. Maalit ovat täysin luonnonmukaisia,
lähes tuoksuttomia ja säilötään jauhemaisina
kierrätettäviin kartonkipakkauksiin. Merkin maalit
ja vahat ovat turvallisia sisäilmalle ja ilmastolle.
Näillä voi lapsiperheessä huoletta käsitellä pintoja
ja tuotteet sopivat yleensä myös allergikoille.
Sävyt ovat pehmeän maanläheisiä ja maalausjälki kalkkimaisen mattapintainen.
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