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Täällä asuvat: Monica ja Kimmo 
Kuusinen sekä lapset Julia (15 v.) ja 
Elias (6 v.).Koti: Omakotitalo, 250 m2: 6 h + k + s 

+ khh + 4 wc:tä + autotalli
Sijainti: Kouvola, Valkeala
Parasta talossa: ”Avarat ja valoisat 
sisätilat sekä upea järvimaisema.”

Kylässä!

järven rannalla

TeksTi ja kuvausjärjesTelyT Riina ahtola  kuvaT Katja haRviainen

Valkealassa Lappalanjärven rannalla sijaitseva iso, uusi omakotitalo on sisustettu 
rauhallisin värein ja laadukkain materiaalein. Mansardikatto antaa talolle ylvään 
olemuksen, muotoihin ulottuvuutta ja sisätiloihin avaruutta. 

Vanha astiakaappi on saanut uu-
den valkoisen pinnan. Kimaltelevat 
kristallit ja herkät lasi-astiat ovat 
kauniisti esillä lasiovien takana.

Olohuoneeseen tulvii valoa. Tum-
ma parketti ja Askosta hankittu 
sohvapöytä ovat sopiva kontrasti 
vaaleille tekstiileille.

Monica ja Kimmo Kuusinen olivat päättäneet toteut-
taa unelmansa ja hankkia kauan haaveilemansa 
veneen perheen yhteiseen lomailuun ja vapaa-
ajanviettoon. Nämä unelmat saivatkin yllättäen 

uuden käänteen kahdeksan vuotta sitten, kun perhe törmäsi ra-
kennusmessuilla esiteltäviin järvenrantatontteihin. 

– Pyyhimme venehaaveet mielestämme varsin nopeasti, kun 
totesimme olevamme avaran rantatontin tarjouskilvassa muka-
na, Monica Kuusinen kertoo.

Pariskunta voitti tarjouskilvan, ja he saivat ostaa haluamansa 
tontin Kouvolan Valkealasta Lappalanjärven rannalta. Haave ve-

neestä oli vaihtunut unelmien kodin suunnitteluun.
Talovalmistajiin perhe oli tutustunut jo aiemmin.
– Kannustalo osoittautui ehdottomaksi suosikiksi. Tuusulan 

asuntomessuilla esitelty Rauhala miellytti meidän molempien sil-
mää. Tämä talomalli tuntui oivalta ratkaisulta, sillä arvostamme 
tilaa ja avaruutta, Monica toteaa. 

rakkaus sisustamiseen näkyy
Rauhalan pohjaan tehtiin muutoksia perheen toiveiden mukai-
sesti. Talon suunnittelussa oli otettava huomioon koko nelihen-
kisen perheen tarpeet. Perheen lapsille, nyt jo viisitoistavuotiaal-

Unelmien täyttymys
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Valoisa erkkeri kutsuu ruokailemaan. 
Vaalea kattaus syntyi Arabian Lumi-
lautasista sekä Villeroy & Bochin 
kauniista juomalaseista ja aterimista. 
Näyttävä kukka-asetelma ja lautaslii-
nat ovat Kouvolan Rosariumista.

le Julialle ja kuusivuotiaalle Eliakselle, haluttiin myös viihtyisät 
omat huoneet. Toiveet toteutuivat, ja Kuusisen perhe pääsi muut-
tamaan uuteen kotiinsa kesällä 2004.

Perheen äiti Monica työskentelee mainostoimistossa projek-
tipäällikkönä. Vapaa-ajallaan hän on intohimoinen sisustaja. 
Uuden kodin kaikkien huoneiden sisustukset ovatkin Monican 
suunnittelemia pieniä yksityiskohtia myöten. Kirpputoreilta ja 
huutokaupoista löydetyt huonekalut saavat Monican käsissä 
uuden elämän, kun valkoinen maali peittää ajan tunkkaiseksi 
haalistamat pinnat. 

Vanhojen tavaroiden liikkeitä Monica koluaa usein myös lo-
mamatkoilla Ruotsissa. Kimmolla on välillä mukana pysymistä, 
kun sisustaminen tempaisee koko perheen mukaansa. 

– Löysin kerran ruotsalaisen nettihuutokaupan sivuilta kolme 
ihastuttavaa kristallikruunua. Ajattelin varmuuden vuoksi huu-

Lumimarjan oksa koristaa ihanan 
romanttisia GreenGaten lautas-
liinoja. Kukat ja lautasliinat ovat 
Rosariumista.

Keittiöstä avautuu näkymä olohuoneen puolelle. 
Pöydän kattaminen ja ruokien tarjoilu sujuu vaivatto-
masti, kun ruokailutila on sijoitettu keittiön viereen.
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Saareke toimii näppärä-
nä työskentelytasona ja 
kätkee sisäänsä leveät ve-
tolaatikot. Saarekkeen saa 
tarvittaessa siirrettyä pois 
kalustepyörien ansiosta. 

A la Carte -keittiöiltä hankittujen kalusteiden toimivuus on miellyttänyt 
ruuanlaitosta pitävää perhettä. Laatikostot ovat säilytyksen kannalta 
kätevämpiä kuin tavalliset hyllykaapit. 

Perheen äiti puuhailee mielellään tilavassa keittiössä. 
Ruokaa valmistetaan usein perheen lisäksi myös ystäville.

taa jokaista niistä, jotta saisin yhden niistä kotiini. Yllättäen voi-
tin jokaisen huutamani lampun. Ruotsista ei voitu postittaa näin 
isoa määrää arvokkaita valaisimia, joten edessä oli laivamatka ja 
lamppujen hakureissu. Kimmo pyöritteli tovin silmiään, mutta 
pian matkasimme merten päällä kristallin pilke silmäkulmassa, 
Monica kertoo.

romantiikkaa ja ruutuikkunoita 
Romanttiseen maalaistunnelmaan sisustetun kodin pohjana ovat 
vaaleat värit. Tummanpuhuvat täyspuiset huonekalut korostuvat 
kauniisti vaaleiden tekstiilien rinnalta. Vierailijan katse löytää 
talosta mitä kauneimpia sommitelmia ja asetelmia. Pöytien ja li-
pastojen päälle on aseteltu toinen toistaan ihastuttavampia asetel-
mia luonnonmateriaaleista ja patinoituneista esineistä. Kristallin 
ja lasin kimallusta riittää.

– Sisustusmottoni onkin ”risuja, rojuja ja ristalleja”, Monica 
nauraa. 

Suosikkiostoksensa Monica tekee usein Pentikissä. Monet ko-
din tekstiileistä, tyynyistä ja verhoista on ommeltu Pentikin kan-
kaista. Talon ikkunoiden yhdenmukaiset verhot ovat emännän 
taidonnäytteitä. Rauhalliset beigen, valkoisen, sinisen ja roosan 
sävyt toistuvat huoneesta toiseen. 

Talon alakertaan tulvii valoa useista ruutuikkunoista. Muh-
keat nojatuolit ja pehmeät sohvat tarjoavat mukavia lepohetkiä. 
Olohuoneen nurkassa seisoo ruotsalaisen Caminan valkoinen 
kaakeliuuni.

– Näimme uunin sisustuslehdessä, ja ihastuimme siihen vä-
littömästi. Uuni sopi niin hyvin talomme tyyliin, Monica kertoo. 

Avaran olohuoneen jatkeena on valoisa erkkeri, jossa ruo-



Portaiden jälkeen yläkerrassa avautuu avara aulatila. Tila antaa mahdolli-
suuden lasten leikkeihin ja rentoutumiseen vaikkapa hyvän kirjan parissa. 
Näyttävä valaisinlyhty on hankittu Rosariumista.

Makuuhuoneessa tumma puu ja vaaleat tekstiilit luovat rauhallisen tunnelman. Katon kaunis muoto korostuu mansardikattoisen talon yläkerrassa.

Eliaksen huoneen vaaleita värejä piristää Englannista tilatut päiväpeitto 
ja koristetyynyt. Lämpimät puunsävyt lisäävät sisustukseen viihtyisyyttä.

Julian huone on talon hengen mukaisesti sisustettu utuisilla sävyillä. 
Senkki on kirpputorilöytö, joka emännän käsissä sai uuden maalipinnan.
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kaillaan kauniisti katetun pöydän ääressä. Tarjottavat on käte-
vää nostaa pöytään suoraan avonaisesta keittiöstä. Ruutuovien 
takaa löytyy perheen yhteisiä elokuvailtoja varten suunniteltu 
televisiohuone.

Olohuoneesta on käynti tilavalle kuistille, josta avautuu upea 
järvimaisema. Perhe viettääkin usein aikaa kuistilla nauttien 
kahvihetkestä tai illan hämärästä hyvien ystävien seurassa. Jou-
lun aikaan kuistilla siemaillaan glögiä keraamisten sähköläm-
mittimien suojatessa ulkona paukkuvalta pakkaselta.

kaikille omaa unirauhaa
Harmoninen tunnelma jatkuu yläkerrassa. Yläaula sohvakalus-
toineen antaa mahdollisuuden leikkeihin tai rentoutumiseen. 
Yläkerrassa sijaitsevat perheen makuuhuoneet ja vanhempien 
työhuone. Työhuoneesta voi töiden lomassa ihailla upeita järvi-
maisemia ja vuodenaikojen vaihteluja.

Eliaksen huone on täydellinen esikouluikäiselle pojalle. Pojalle 
tärkeät lelut ja tavarat on siististi kätketty vanhan, valkoiseksi 
maalatun puukaapin sisään. Myös somiin koreihin saa lelut siis-
tisti talteen leikkien jälkeen. Sininen ryhdistää vaalean huoneen 
värimaailmaa. 

Teini-ikäisen Julian huone kätkee sisäänsä toimivan työtilan ja 
hempeän vaaleanpunasävyisen tunnelman. Valkoiset huonekalut 
piristävät nuoren tytön huonetta. 

Vanhempien makuuhuone näyttää kutsuvalta. Huoneen tum-
mat puukalusteet ja vaaleat tekstiilit luovat nukkujalle rauhalli-
sen tunnelman.

Perhe on nauttinut olostaan unelmien Rauhalassa, mutta uusia 
suunnitelmia syntyy jatkuvasti, osa niistä toteutuukin.

– Ensi kesän suunnitelmissa on rakentaa pihalle rantasauna, 
josta pääsee kesäiltoina pulahtamaan viileään järviveteen. Hirret 
jo odottavat autokatoksessa rakentajaansa. Talven aikana on hy-
vää aikaa suunnitella julkisivun värimaailmaa ja yksityiskohtia. ■ 

yllä vaSemmalla Käynti kuistille ja takapihalle aukeaa olohuoneen 
kautta. Kaunis kristallikruunu on yksi monista Ruotsin tuliaisista.

alla vaSemmalla Kuistin pöydälle on katettu kahvit, jotka tarjoa-
vat hetken levähdyksen pihatöiden lomassa. Upea järvimaisema avautuu 
edessä henkeäsalpaavan kauniina.

alla oiKealla Kuistin toisessa päädyssä voi aistia maalaisromantiik-
kaa parhaimmillaan. Muhkeat tyynyt kutsuvat levähtämään ja nautti-
maan hetkeksi tunnelmasta. Täällä istutaan iltaa hyvien ystävien kanssa 
ja nautitaan perheen yhteisestä ajasta.

Kuusisen perheen unelmien 
täyttymys seisoo ylväänä järveltä 
päin nousevalla tontilla.


