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Kuusi metriä korkean olohuoneen kirjahylly on Ikeasta.
Pöytä on Natuzzin Bubble, jonka irroitettava lasikupla on
toiminut juhlissa somisteena eri teemoilla: siitä on tarjoiltu
boolia, ja on siinä nähty kultakalakin uiskentelemassa.

Vepsäläiseltä hankittu HT Collectionin Dike-divaani houkuttelee loikoilemaan hyvän kirjan parissa. Designers Guildin kankaalla päällystetty
tyyny on ystävän tekemä lahja perheen emännälle.

HT Collectionin Swing-nojatuoli ja -rahi on verhoiltu Designers Guildin
kankaalla. Verhot on teetetty Stockmannilla Designers Guildin silkkisestä
Arabella Birch -kankaasta.

sukellus värien
maailmaan
Nelihenkisen lapsiperheen koti tulvii valoa ja raikkaita värejä. Isoon
kivitaloon on luotu värikkäillä tekstiileillä ja vaaleilla kalusteilla ikuisesti jatkuvan kevään tunnelma.
Teksti ja kuvausjärjestelyt Riina Ahtola Kuvat Katja Harviainen

K

un astuu sisään espoolaiseen omakotitaloon, ei arvaisi tulevansa lapsiperheeseen – sen verran huoliteltu
järjestys eteisessä vallitsee. Järjestyksen taustalla on
hyvin tehty tilasuunnittelu. Kattoon asti ulottuvat leveät liukuovikaapistot piilottavat taakseen nelihenkisen perheen
kaikki ulkoilu- ja harrastusvälineet.
– Kun suunnittelimme taloa, meille oli erityisen tärkeää saada
toimiva eteistila. Kun säilytystilaa on riittävästi, eteinen on helppo pitää siistinä, perheen äiti kertoo.

Valo suorastaan tulvii korkeista ikkunoista sisätiloihin. Huonekorkeus olohuoneessa on kokonaiset kuusi metriä ja ikkunat
yltävät lähes kattoon asti. Valon lisäksi vieraat ottaa vastaan pirteä värien sinfonia. Turkoosin ja limen seikkailu tekstiileissä on
tarkoin harkittua. Kokonaisuus on kepeä, mutta tyylikäs. Kirkkaita värejä rauhoittavat ruskean eri sävyt, ja valkoiset kalusteet
selkeyttävät kokonaisuuden.
– Meillä ruokapöytä sijaitsee olohuoneessa. Päätimmekin yhdistää keittiön sulavasti saarekkeella samaan tilaan.
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yllä Keittiön valkoiset kaapistot on hankittu Topi-Keittiöiltä.
vasemmalla Kodin1:stä hankituilla baarijakkaroilla on mukava
nautiskella kuppi kahvia tai jutella saarekkeen toisella puolella ruokaa
laittavan keittiömestarin kanssa.
oikealla Perheen yhteiset ruokailut ja vieraiden kestitseminen sujuvat
helposti ruokailutilan ja keittiön ollessa yhteydessä toisiinsa.

Vierailijan katse kiinnittyy erityiseen yksityiskohtaan: tiiliverhoillun seinäkaistaleen edessä komeilee valtavankokoinen
merivesiakvaario.
– Talon suunnittelu lähti liikkeelle akvaarion paikasta. Muut
tilat rakennettiin sen ympärille, perheen äiti kertoo hiukan hymähtäen.
Akvaario on talon isännän rakas harrastus. Mitä erikoisimmat
värikkäät kalat saavat lapsetkin viihtymään pienoismeren äärellä.
Luovaa tekemistä

Olohuoneesta on käynti ulos viihtyisään lasitettuun oleskelutilaan. Samat raikkaat värit jatkuvat rottinkikalusteiden päällä
olevissa tyynyissä ja torkkupeitoissa.
– Heti kun kevätaurinko alkaa paistaa, katamme kahvit terassille. Viihdymme tässä toisessa olohuoneessamme läpi kesän,
pitkälle syksyyn. Haaveenamme on hankkia terassille kamiina
lämmön ja tunnelman tekijäksi.
Olohuoneen ja keittiön lisäksi alakerrasta löytyy sauna, pesu-

Eskari-ikäisen prinsessan huone sisältää paljon vaaleanpunaista ja
ripauksen limeä.

Lasikaiteen ansiosta
yläkerrasta avautuvat
avarat näkymät olohuoneeseen.

Makuuhuoneen kaunis tapetti on Osborne & Littlen
mallistosta. Tyynyt, sängynpääty ja lampunvarjostimet ovat perheen äidin käsityötä.

tilat, wc ja kodinhoitohuone. Eteisen oranssipohjainen Osborne
& Littlen tapetti jatkuu alakerran pienen wc:n seinälle. Emännän
lempivärejä on käytetty kaikissa kodin tiloissa.
– Rakastan turkoosia ja limenvihreää, mutta pelkäsin yhdistää niitä. Pelkkä turkoosin ja ruskean yhdistelmä tuntui minusta
jo liian nähdyltä. Sain Stockmannilta todella ammattitaitoista
sisustussuunnitteluapua ja värimaailmat ikään kuin loksahtivat
paikoilleen. Nyt turkoosi, lime ja ruskea kulkevat sopuisasti käsikädessä, kun oikeat tekstiilivalinnat löytyivät.
Perheen äiti ompelee lähes kaikki kodin sisustustekstiilit itse.
Raikkaat Designers Guildin kankaat ovat selkeästi suosikkeja, ja
useimmat kodin koristetyynyistä on verhoiltu niillä. Kädentaidoista kertovat myös upeat korut, joita emäntä valmistaa tilauksesta erityisesti pienille tytöille kastelahjoiksi ja merkkipäiviksi.
Takaisin synnyinsijoille

Modernia Lakka-Kivitaloa perhe rupesi rakentamaan viisi vuotta sitten. Tällöin he asuivat jo itselleen rakentamassaan kodissa.
Koska perheen isä oli paljon työmatkoilla, äiti koki olevansa lasten kanssa liian etäällä tuttavista ja palveluista.
– Olen itse kotoisin tältä asuinalueelta. Kun vanhempani ra-

Näyttävä tumma seinä on laatoitettu Kaakelikeskuksesta hankituilla
laatoilla. Valkoinen allaskaappi on Topi-Keittiöiltä ja allas Idolta.
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Viihtyisä terassi on kuin toinen olohuone lasisten seiniensä ja harkitun sisustuksensa ansiosta.

kennuttivat itselleen talon, tontille jäi rakennusoikeutta ja mitä
mainioin tila myös toiselle omakotitalolle. Oli oiva tilaisuus päästä lähelle isovanhempia, ja lasten päiväkodit ja koulutkin löytyvät
nyt lähietäisyydeltä.
Talon suunnitteluun pyydettiin avuksi arkkitehti Sami Paasi.
– Sami osasi taitavasti kuunnella toiveitamme tilaratkaisuista ottaen samalla huomioon alueen rakennusmääräykset. Palkkaamamme arkkitehti onnistui luomaan kodistamme valoisan
ja tilavan tuntuisen ilman turhia hukkaneliöitä, emäntä kehuu.
Tilaa tuntuu todellakin olevan talossa paljon enemmän kuin
neliömäärä kertoo. Yläkertaan noustessa avaruus säilyy. Aulasta
näkee lasisen kaiteen läpi korkean olohuoneen kokonaisuudessaan. Koko perheen makuuhuoneet sijaitsevat yläkerrassa.
– Lapsille pelien pelailuun ja aikuisille elokuvien katseluun
löytyy viihtyisä oleskeluhuone.
Koiranpentuja ja maalaisromantiikkaa

Lapsiperheen arki toimii hyvin huolella suunnitellussa kodissa.
Lähiaikoina perheeseen on tulossa uusi asukas. Pientä koiranpentua isännän metsästyskaveriksi ja lasten hellittäväksi odotetaan
jo innolla.
Omakotitalo on jo valmis ja viihtyisä. Perheellä on kuitenkin
jo toinen projekti meneillään. Etelä-Savosta hankittu maatila kaipaa kunnostusta ja sisustusnäkemystä. Tilasta on tarkoitus tehdä
perheen yhteinen lomanviettopaikka.
– On ihanaa lähteä suunnittelemaan maalaisromanttista sisustusta rauhallisella värimaailmalla kaupunkikotimme kylläisten
värien ja modernin sisustuksen vastapainoksi. ■
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Kalliita vai halpoja valintoja?
Perheen äidillä on monta hyvää vinkkiä rakentajalle ja sisustajalle:
– Meillä toimi uuden talon rakentamisessa seuraava menetelmä:
muu elämä laitettiin rakennusvuodeksi tauolle. Mies hoiti tekniset asiat
ja oli illat työmaalla, minulle jäi lasten- ja kodinhoito sekä pintamateriaalien valinta.
Emäntä neuvoo tekemään valinnat heti alkuvaiheessa, kun se on
vielä kivaa ja innostusta riittää.
– Loppuvaiheessa iskee ”rakennuskrapula”, eikä laattojen ja muiden materiaalien vertailu enää jaksa kiinnostaa.
Kivitalon emännän sisustusperiaatteisiin kuuluu, että hän tekee

mahdollisimman paljon itse.
– Vertailen paljon hintoja. Ulkomaisista nettikaupoista ostan muun
muassa merkkikankaat, jotka ovat 30–50 prosenttia halvempia kuin
Suomessa. Kangaskauppojen alennuskoreista voi tehdä löytöjä. Kovalle kulutukselle joutuvat kalusteet, kuten sohvat, pyrimme hankkimaan
laadukkaina tuotteina. Valaisimet voivat olla halpatavaraakin. Hyödynnämme paljon huutokauppoja netissä ja ostamme käytettynä. Mielestäni Ikean perushyllyt ynnä muut lastulevytuotteet ovat vähintään yhtä
hyviä kuin merkkiketjujen moninkertaisesti kalliimmat versiot – ja mikä
parasta, niissä on selkeät kokoamisohjeet.

■
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