
LEMPIPAIKKANI  
MAAILMALLA

Tupsahdamme Mannerheimin-
tieltä odottamattomaan värien 
runsauteen. Näyttää etäisesti 
tutulta. Selkeitä perusvärejä, 
vanhaa ja uutta, designia… 
Berliini! Sitten palmu, 
pastellisävyjä ja turkoosia… 
Miami! Mitä ihmettä?
ANNA KRISTERI • KUVAT ARSI IKÄHEIMONEN

K
olmekymppisen, matkustamista 
rakastavan ja harrastavan Tonyn 
kodin sisustuksen lähtökohdat on 
haettu miehen suosikkimatkakoh-
teista. Kaksion olohuone ja avo-
keittiö muuntuivat urbaaniksi Ber-
liiniksi ja makuuhuone rennoksi 
Miamiksi. Lisäksi sinne tänne on 

siroteltu matkamuistoja muun muassa Meksikosta, 
Arubalta ja Dubaista.

– Halusin kodin, josta on mukava lähteä matkalle, 
mutta jonne on myös kiva palata takaisin. Tykkään 
tosi paljon, että koti muistuttaa minua lempikohteis-
tani, Tony kertoo.

MIKÄ: Vuonna 
1951 rakennetussa 
kerrostalossa 2 h + 

avokeittiö + p, 50 m². 
MISSÄ: Helsingin 

Meilahdessa.
TÄÄLLÄ ASUU: Tony, 34.

Tony viihtyy keittiön nurkassa 
sijaitsevan pienen pöydän äärellä. 
– Tässä on rentouttavaa juoda 
aamukahvit ja katsella Manskun 
vilinää. Tykkään tuijotella ulos ja olla 
keskellä tapahtumia. Kadun äänet 
eivät häiritse ollenkaan, sillä asun sen 
verran korkealla, Tony kertoo.

 Keittiö on HTH:n mallistosta. Saarekkeen 
taso on betonia muistuttavaa laminaattia ja 
välitilaan laitettiin alumiinilevyä, jonka pinta 
suojattiin lakalla. Saarekkeessa oleva Tonyn 
ystävän ottama valokuva teetätettiin Temalilla, 
joka muun muassa tulostaa kuvia emalilevyille. 
Keittiön valaisimet ovat Ellokselta. 

 Mediatalossa 
työskentelevä Tony 
sai Ikean laatikot 
vanhasta tv-tuotan-
nosta. Seinä maalat-
tiin kiiltävän mustaksi. 
– En olisi käyttänyt 
näin paljon mustaa, 
mutta onneksi Meja 
ehdotti sitä. Kokonai-
suus näyttää hyvältä, 
eikä vaikutelma 
ole synkkä, vaan 
valkoinen korostuu, 
Tony sanoo.
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PIHISTÄ JA PANOSTA
Kun Tony osti asunnon vuosi sitten, oli selvää, et-
tä asunto remontoidaan. Esimerkiksi keittiö oli al-
kuperäisessä 50-luvun kunnossa. Kylpyhuone oli 
remontoitu kymmenen vuotta sitten, joten sitä ei 
tarvinnut uusia, mutta muuten kaksio remontoi-
tiin kokonaan. 
Avuksi tuli ystävä ja sisustussuunnittelija Meja Hy-
nynen, joka teki asunnon sisustussuunnitelman 
lopputyönään Tampereen ammattikorkeakou-
luun.

– Halusin kodistani raikkaan, mutta samalla 
myös värikkään. Meja antoi sisustukselle nimek-
si ’Lempipaikkani maailmalla’.

– Molemmilla oli mottona pihistä ja panosta, 
mutta Meja oli meistä kahdesta se, joka keksi 
loistavia säästövinkkejä. Ostin verhokankaan 
vasta, kun Eurokankaassa sai ompelupalvelun 
samaan hintaan. Odottelin myös nettikauppojen 
tarjouksia ja hyödynsin niitä. 

– Pidempään kestävän remontin aikana täl-
lainen on mahdollista. Ja kärsivällisyyttä täytyy 
löytyä tietysti myös, Tony miettii.

 Keltainen tuoli sekä 
lehtiteline ovat Hayn 
mallistosta, Mariskoolit 
puolestaan Kiteen 
aarteita. Keltaisen 
pihatontun Tony on 
tuonut Miamista. 
– Kuljetin tontun 
käsimatkatavaroissa, 
ja läpivalaisussa näkyi 
selvästi, kuinka se 
näytti keskisormea 
tullivirkailijoille. Kaikkia 
nauratti, Tony muistelee.

 Olohuoneen hylly ja 
tv-taso ovat Ikeasta.  
Tapetti on RTV:n 
valikoimasta. Tapetin 
kanssa kävi vahinko, se 
laitettiin ensimmäisellä 
kerralla seinään 
kohdistamatta kuvioita 
ja lopputuloksesta tuli 
melko psykedeelinen. 

OLOHUONE SAI VAIKUTTEITA 
URBAANISTA BERLIINISTÄ.

  Olohuoneen 
tyynyjen ja verhojen 
kirjavuus kuvaa 
Berliinin eloisuutta ja 
värikkyyttä. Matto on 
Ikeasta, verhokangas 
Eurokankaasta ja 
tyynyt Elloksesta sekä 
H&M Homesta.

 Eteisessä on 
sama tapetti kuin 
olohuoneessa, 
mutta punaraitainen. 
Jakkarat ovat Kiteeltä. 
Oranssi, vanha 
baarinaulakko on 
Mejan huutokauppa-
löytö. Kun Tonyn 
edellinen passi meni 
vanhaksi, hän teetti 
sivuista suurennokset 
ja kehysti ne eteisen 
seinälle. 
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BERLIINI JA MIAMI
Parasta asunnossa on Tonyn mielestä valoisuus, eten-
kin olohuoneessa ja avokeittiössä. Tätä haluttiin koros-
taa raikkailla väreillä ja selkeällä tyylillä, mutta kuitenkin 
persoonallisesti uutta ja vanhaa sekoittaen. Näin tilasta 
muodostui Berliini, joka on kaikessa rosoisuudessaan 
täynnä väriä. 

Tony halusi keittiöstä ilmavan, joten yläkaappeja lai-
tettiin vain kolme ja ne nostettiin hieman normaalia 
ylemmäs. Näin tilan avaruus saatiin säilytettyä. 

Suureen saarekkeeseen mahtuvat lähes kaikki tavarat 
ja astiat, joten ylimääräiselle säilytystilalle ei ollut tarvet-
ta. Saarekkeen äärelle mahtuu useampikin ystävä bruns-
sille tai illalliselle. Hieno yksityiskohta on saarekkeen 
etuseinässä oleva Tonyn ystävän, valokuvaaja Santtu  
Laineen ottama kuva Berliinistä. Kuvassa on kaksi Tonyn 

Olohuoneen taulut on 
tehty Tonyn Buenos 
Airesissa ottamista 
kännykkävalokuvista. 
Ne ovat graffiteja 
ja kuvat tulostettiin 
canvastauluiksi. 

VALOISUUTTA HALUTTIIN KOROSTAA  
RAIKKAILLA VÄREILLÄ JA SELKEÄLLÄ TYYLILLÄ.
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ystävää ja se on suoraan sohvaa vastapäätä, josta sitä voi 
katsella ja muistella kivoja reissuja. 

Makuuhuoneesta tehtiin Miami. Se on rentoutu-
mispaikka, missä haluaa unohtaa kaikki huolet ja olla 
kaikessa rauhassa. Katto maalattiin hiekan sävyiseksi ja 
sängyn päälle kiinnitettiin simpukkavalaisin, näin sän-
gyllä makaillessa voi kuvitella olevansa rannalla. 

– Turkoosi on yksi lempiväreistäni ja Meja sai sen hie-
nosti sovitettua makuuhuoneeseen, kiittelee Tony. 

SISUSTUSHULLUT TÄDIT
Tony arvostaa sitä, että huonekaluilla on tarinat. Ja nii-
tähän löytyy. Hän on kotoisin Kiteeltä, josta on tullut 
sukulaisten avustuksella Tonyn sisustuksen aarreaitta. 
Etenkin tätejä Marjaa ja Annikkia on kiittäminen use-
ammastakin huonekalusta. 

– Kerroin, mitä tarvitsin ja Kiteeltä tuli kännykkään 
kuvia latojen ja varastojen perukoiden aarteista.

Näitä ovat olohuoneen sohva, sohvapöytä, lehtiteli-
ne, Domus-tuoli, keittiön kattovalaisin ja eteisen jakka-
rat. Osa huonekaluista oli huonossa kunnossa ja Tony 
kunnostutti ne Kiteellä paikallisella ammattilaisella. 

– Koko homma, ruiskumaalaukset sekä verhoilut kan-
kaineen ja muut kunnostustyöt materiaaleineen maksoi-
vat yhteensä alle tuhat euroa. Vuokrasin pakettiauton ja 
hain kaikki kerralla Helsinkiin. Pelkkä sohvan kunnos-
tuttaminen olisi maksanut pääkaupunkiseudulla jo sa-
man verran, Tony sanoo.

Vanhojen perintökalusteiden kanssa elävät sulassa 
sovussa matkoilta tuodut muistot. Hauskin on olohuo-
neen ikkunalaudalla keskisormea näyttävä keltainen 
pihatonttu. □
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 Makuuhuoneen Miami-
teemaan haettiin lämpöä ja 
rentoutta. Sängyn yläpuolella 
oleva kuva ostettiin kuvapankista 
ja vedostettiin kapalevylle. 
Ikkunalaudalla olevat maskit ovat 
Meksikosta ja sängyn päädyn päällä 
olevat simpukat Arubalta. Tyynyt 
ovat Ellokselta ja H&M Homesta, 
päiväpeitto Ikeasta.

 Makuuhuoneen seinällä on 
kortti- ja valokuvakokoelma  
Tonyn reissuilta. Panamahattu  
on Kolumbiasta.

MAKUUHUONEEN MIAMI-TEEMAAN HAETTIIN LÄMPÖÄ JA RENTOUTTA.
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