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OSOITE: Mannerheimintie 87 A 25
RAKENNUSVUOSI: 1951
KOKO: 50 m2
HUONEKORKEUS: 263 cm

KOHDE

Suunnitelman kohteena oli 50 neliöinen parvekkeellinen kaksio Man-
nerheimintiellä Meilahdessa. Asunto sijaitsee 1951 rakennetun kahdek-
san kerroksisen talon seisemännessä kerroksessa. Huoneistoon kuului 
alunperin pitkänmallinen eteinen, kapea pieni keittiö, olohuone, ma-
kuuhuone sekä kylpyhuone. Asunto oli alkuperäiskunnossaan keittiön 
osalta, eikä sen varustus ja toimintojen asettelu vastannut enää nyky-
päivän vaatimuksia. 

TOIMEKSIANTO

Toimeksiantona oli asunnon pohjaratkaisujen järkeistäminen, valoisuu-
den lisääminen sekä kokonaissuunnitelman laatiminen (keittiö, olohuo-
ne, makuuhuone) pintamateriaalien, kiintokalusteiden, sisustuksen ja 
valaistuksen osalta. Eteisen suunnittelu tuli mukaan projektin edetessä 
minun ehdotuksestani. Taloon oli tehty putkiremontti 2003, joten asu-
kas ei nähnyt tarvetta kylpyhuoneen remontointiin. Myöskin parveke 
jäi projektin ulkopuolelle. 

MYYNTI-ILMOITUKSEN POHJAKUVA

TALON JULKISIVU
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Tony on 34-vuotias Kiteeltä kotoisin oleva sinkkumies. Hän osti kohteen keväällä ja halusi en-
sitöikseen remontoida asunnon uuteen uskoon. Tony työskentelee televisio-ohjelmien media-
myynnissä, joten tuotesijoittelu on hänelle tuttua sillä puolella. 

Sen sijaan oman kodin tavaroiden sijoittelussa hän tarvitsi 
apua. Tony ei luottanut omiin suunnittelutaitoihinsa ja halusi 
sisustussuunnittelijalta kokonaisvaltaisen suunnitelman asun-
nolleen. 

Tonyn edellinen asunto oli melko pieni ja hänen mielestään liian synkkä. Kodin sisustusvärei-
nä olivat ruskea, turkoosi, beige ja valkoinen. Uuteen asuntoon hän halusi valoa ja avaruutta 
maustettuna kirkkailla väreillä. Tonyn haaveena oli saada koti, joka tuntuisi omalta ja huokuisi 
hänen reipasta ja elämänmakuista tyyliään. Kovana reissaajana hän toivoi, että matkailu nä-
kyisi jotenkin hänen kodissaan.
 

ASIAKAS
NIMI: Tony Stepanow
IKÄ: 34
AMMATTI: Commercial Executive Producer
KIINNOSTUKSET: Matkailu, musiikki, lenkkeily, ystävät

TONY

HAAVENA KOTI, 
JOKA TUNTUISI 

OMALTA.

TONYN EDELLISESSÄ KODISSA OLI TUMMAA PUUTA JA TURKOOSIA
Kuvat: Jan Tuomisto, Studio Lupara & Arvoasunnot LKV
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Olen 35-vuotias markkinoinnin ammattilainen. Koulutukseltani olen tradenomi sekä opiskellut 
lisäksi graafista suunnittelua, tekstisuunnittelua ja nyt sisustussuunnittelua. Tällä hetkellä toi-
min projektipäällikkönä digitaalisen asiakkuusmarkkinoinnin toimistossa. 

Sisustaminen on aina ollut intohimoni ja parhaat kiksit saan, kun keksin jonkun hauskan sisus-
tusidean tai toimivan tilaratkaisun. Varsinkin konseptilähtöinen suunnittelu on minulle omiaan. 
Innostun teemoista ja hyödynnän kierrätettyä niin paljon kuin mahdollista. Olenkin hurahtanut 
huutokauppoihin ja nettikirppareilla pyörimiseen. Tuunaan vanhaa tai pidän sen täysin sellai-
senaan, kolhuineen kaikkineen. Kokonaisuus täydentyy tarkoin valituilla design-elementeillä. 
Mottoni onkin ”pihistä ja panosta”.

Olen suunnitellut ja toteuttanut tähän mennessä kolmen oman asuntoni täydelliset remontit ja 
sisustukset. Tämä opinnäytetyö on ensimmäinen asiakastyöni, joten tätä innostuksen määrää 
ei voi sanoin kuvailla. Näitä lisää!

SUUNNITTELIJA
NIMI: Meja Hynynen
IKÄ: 35
AMMATTI: Senior Project Manager
KIINNOSTUKSET: Sisustustaminen, elokuvat, tanssi, ystävät, 
design, huutokaupat, tv-ohjelmat, trendit 

MEJA

MOTTONI ON  
”PIHISTÄ JA PANOSTA”. 

MEJAN KODISSA ON YKSITYISKOHTIA JA YLELLISTÄ TUNNELMAA
Kuvat: Santtu Laine
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Kun lähdin miettimään suuntaa ja raameja tulevalle sisustukselle, 
selvitin ensin Tonyn harrastukset, kiinnostukset, toivotun väri-ja tyy-
limaailman, sekä tietenkin budjetin. Pyysin myös kuvia Tonyn edelli-
sestä asunnosta ja varsinkin tavaroista, jotka tulisivat mukaan uuteen 

asuntoon. Niitä oli todella vähän, joten pääsin 
melkeinpä puhtaalta pöydältä suunnittelemaan 
uutta. Muutenkin Tony kertoi, että vanhan asun-
non tyyliä ei tarvitsisi huomioida muun, kuin 
hänen lempivärinsä turkoosin osalta.

Tonyn suurin intohimo on matkailu. Hän on kiertänyt noin 30 maata 
ja matkustelee maailmalla useita kertoja vuodessa. Oli päivänselvää, 
että matkojen tulisi jotenkin näkyä myös hänen kotonaan. En kuiten-
kaan halunnut, että matkustelu ja matkamuistot toisivat asuntoon 
sekavaa tunnelmaa, vaan kaipasin hallittua konseptia. 

ASIAKKAAN TOIVEET

Tony keräsi minulle sähköisen leikekirjan sisustuskuvista, joista piti ja 
lähetteli senkin jälkeen bongaamiaan kuvia minulle nähtäväksi. Kuvi-
en kautta muodostin käsityksen Tonylle mieleisistä sisustusratkaisuis-
ta ja värimaailmasta. Lisäksi hän toi keskusteluissa esille, että tykkä-
si erityisesti industrial-tyylistä. Hän toivoi myös, että asunnossa olisi 

LÄHTÖKOHDAT
kiinnostavia ja näyttäviä yksityiskohtia. Eniten Tony painotti, että ha-
luaa asuntoon valoa ja valkoisuutta ripauksella kirkkaita väriläiskiä.

BUDJETTI

Budjetti oli lähtökohtaisesti pieni, vaikka entisestä kodista ei mukana 
siirtynyt muuta kuin sänky, 50-luvun nojatuoli sekä muutamia pie-
nempiä tavaroita. Näin ollen uudet huonekalut oli hankittava, mutta 
mahdollisimman edullisesti. Onneksi Tonyn kotipaikasta Kiteeltä löy-
tyi vanhoja huonekaluja ja valaisimia, joita sai ottaa tarpeen mukaan 
käyttöön. Sisustustekstiilit ja sisustustavarat sekä osa valaisimista 
päätettiin hankkia kuitenkin uutena. 

Niinpä kaikissa hankinnoissa 
tuli ottaa huomioon hinta ja 
lähdinkin etsimään vaihtoeh-
toja nettikirppareilta, huu-
tokaupoista sekä edullisista 
kaupoista, kuten Ikea, Ellos ja 
H&M. Olin yllättynyt, miten 

hyvät huonekalu- ja sisustustarvikevalikoimat esimerkiksi Ellokselta 
löytyy. Aiemmin olin mieltänyt sen vain vaatepostimyyntiin.

TONYN SUURIN
INTOHIMO ON
MATKAILU.

HUONEKALUT OLI 
HANKITTAVA, MUTTA 
MAHDOLLISIMMAN 
EDULLISESTI.

OTTEITA TONYN LOOK BOOKISTA >
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KITEEN LÖYDÖT

Tonyn kotipaikasta Kiteeltä löytyi kaikkea vanhaa, jota sai hyödyntää suunnitelmassa. Tony 
lähetteli minulle heikkolaatuisia kännykuvia löydöistä ja minä valitsin tarkoitukseen sopivat. 

XV V

X V V
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KONSEPTI
LEMPIPAIKKANI MAAILMALLA

Lähdin purkamaan matkailun hyödyntämistä suunnitelmassa tiedus-
telemalla Tonylta hänen mielikaupunkejaan kohteista, joissa hän oli 
vieraillut. Vastauksena olivat Barcelona, Berliini ja Miami. Päätin 
lähteä ammentamaan suunnitelmaa noiden kolmen kaupungin syk-
keestä. Halusin luoda Tonyn kotiin erilaisia tiloja – tunnelmia, joissa 
hän varmasti viihtyisi ja jotka 
muistuttaisivat häntä hienois-
ta hetkistä maailmalla.

Kaavailin, että keittiöstä tu-
lisi Barcelona, olohuoneesta 
Berliini ja makuuhuoneesta 
Miami. Sittemmin rajasin 
suunnitelman kuitenkin kah-
teen kaupunkiin, sillä avokeittiön sulautuessa olohuoneeseen oli luon-
tevaa ja selkeämpää pysytellä samassa tyylimaailmassa. Berliini sopi 
paremmin Tonyn toiveeseen teollisuustyylistä, joten Barcelona sai 
tällä kertaa jäädä. 

Tässä vaiheessa suunnitelman konseptille muodostui nimi ”Lempi-
paikkani maailmalla”. Sanaparilla on hauska kaksoismerkitys, joka 
viittaa Tonyn lempikaupunkeihin sekä tietenkin omaan kotiin, jossa 
on aina kaikkein parhain olla. 

Suunnitelmasta puuttui vielä kuitenkin piste iin päältä. Sellaiseksi 
muodostui eteinen, johon Tony ei edes kaivannut mitään erityisiä si-

sustusratkaisuja. En kuitenkaan ollut samaa mieltä, vaan halusin löy-
tää sinnekin oikean fiiliksen tarkoin valituilla yksityiskohdilla. 

Ensin ajattelin, että eteinenkin tehtäisiin Berliini-henkeen, mutta 
sitten minulla välähti. Minkäs muun kautta maailmalle ja lempikau-
punkeihin kuljetaan kuin lentokentän. Näin ollen kodinkin läpikulku-
paikka saisi toimittaa lentokentän virkaa. 

HALUSIN LUODA 
KOTIIN ERILAISIA 

TILOJA – TUNNELMIA, 
JOISSA HÄN 

VARMASTI VIIHTYISI.
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TUNNELMASTA
TUNNELMASTA TUNTEISIIN

Tilan tunnelma muodostuu kokonaisuudesta, johon vaikuttavat kaikki 
tilan ratkaisut. Tilaa ei pelkästään nähdä,  vaan se koetaan. Tilan 
pintoja, materiaaleja ja kalusteita ei pitäisi valita ja käsitellä yksitel-
len, vaan kokonaisuus johtotähtenä loistaen. Lisäksi on huomioitava 
valaistus, jolla on jättiläisen osa tunnelman luomisessa. 

Vuoden 2011 sisustusarkkitehdiksi valittu Vertti Kivi uskoo vahvasti 
siihen, että tila virittää ihmiset. ”Koetut emootiot ovat hänen mie-
lestään sisustetussa tilassa aina ensiarvoisen tärkeitä. Kivi perää myös 
rohkeutta ja vallitsevien näkemysten kyseenalaistamista”, kirjoittaa 
Tekesin Näköalat-julkaisu 4/2011. 

Yle Areenalla nähtävillä olevassa Ylen aamu-tv:n haastattelussa 
(30.6.2011) Vertti Kivi neuvoo kodinsisustajia olemaan moninkertai-
sesti rohkeampia. ”Ihmiset ovat kuitenkin nähneet ja kokeneet pal-
jon, heillä on erilaisia fiiliksiä päässään ja sisällä erilaisia tunteita. 
Jotta tila tuntuu, rohkeutta kaivataan”, sanoo Kivi. Hän huomauttaa 
myös, että varsinkin Pohjolan vähäisessä valossa valaistuksella saa 
mielettömästi aikaan. 

Televisioon uuden tulemisensa tehnyt sisustusarkkitehti Marko Paana-
nen muotoilee asian näin: ”Saadaksesi juuri sen tunnelman, missä ha-
luat elää, sinun täytyy kiinnittää huomiota sekä suuriin linjoihin että 
pieniin yksityiskohtiin.” (www.livtv.fi 28.3.2013) 

Myös Suomen sisustuskentän pioneeri 
Kaisa Blomsted peräänkuuluttaa tun-
netta. ”Tilan tehtävä on saattaa ih-
minen tunnetilaan”, muotoilee Blom-
sted Talouselämän artikkelissa Kaisa 
laskeutui kansan pariin (9.8.2002).

Tunnelman ja sitä kautta tunteiden luominen ei ole siis mikään sivu-
seikka, vaan sen pitäisi olla pääasia. Jos ihmiset sisustavat kotejaan 
laimeasti ja mitäänsanomattomasti pelätessään kyllästymistä, ei ti-
lalle myöskään anneta mahdollisuutta tunteiden herättämiseen.

ammattilaisten
sanoin

”TILAN TEHTÄVÄ ON 
SAATTAA IHMINEN 
TUNNETILAAN.”

VERTTI KIVI MARKO PAANANEN KAISA BLOMSTED
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POHJARATKAISUT
Asunnossa oli alunperin pitkä eteinen, jonka päässä oli oviaukot keit-
tiöön, olohuoneeseen, makuuhuoneeseen sekä kylpyhuoneeseen. Näi-
den lisäksi ovet avautuivat myös keittiön ja olohuoneen välillä, sekä 
olohuoneen ja makuuhuoneen välillä. Pohjaa oli ilmiselvästi selkiytet-
tävä ja saatava tilat paremmin hyötykäyttöön. 

SEINÄT JA OVIAUKOT

Tonyn toive valoisuudesta ja avaruudesta ratkaistiin kaatamalla 
keittiön ja olohuoneen välinen seinä. Näin eteinen jatkui vapaasti 
avokeittiö- ja olohuonetilaan. Makuuhuone ei tarvinnut kuin yhden 
oviaukon, joten oli päätettävä kumpi aukoista suljetaan. Eteisessä 
yhtenäisellä seinänpätkällä ei olisi ollut juurikaan virkaa, joten oikea 
ratkaisu oli sulkea olhuoneeseen menevä aukko. Näin saatiin kum-
paankin huoneeseen kaivattua ehjää seinäpintaa lisää.

KEITTIÖ

Keittiökalusteiden sijoittelussa suurimmat haasteet tulivat vinos-
ta seinästä, joka kohtasi ikkunaseinän niin läheltä ikkunaa, ettei 
kalusteita voinut jatkaa loppuun saakka. Jääkaappi olisi näyttänyt 
tyhmältä kalusteseinällä sen ainoana korkeana elementtinä. Se olisi 
myös blokannut ikkunanäkymää. Alakaapissa taas jääkaappi olisi ollut 
epäkäytännöllinen. Onneksi kuitenkin löysin näppärän kokoisen retro-
mallisen jääkaapin, joka sopii täydellisesti ikkunan viereen ja peittyy 
melkein kokonaan olohuoneesta katsottuna parvekkeen päätyseinän 
taa.

Arkiruokailua varten Tony ei kaivannut suurta ruokapöytää, vaan hän 
toivoi pientä aamiaispistettä ikkunan ääreen. Hän halusi kuitenkin 
mahdollisuuden kestitä suurempaakin porukkaa silloin tällöin. Tämä 
järjestyi mukavasti saarrekkeeseen, joka rakennettiin kahden 60-
leveän kaapin päälle niin, että pöytätaso tuli sivuilta ja takaa 30 cm 
kaappien yli. Tämä mahdollisti saarrekkeen ääressä baarijakkaroilta 
ruokailun seitsemälle hengelle. Kymmenenkin tason äärelle mahtuu, 
kun käyttää etupuolelle jääneet seisomapaikat hyväksi.

VISUALISOITU POHJA
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PINTAMATERIAALIT
LATTIA

Yksi Tonyn tärkeimmistä toiveista oli valoisuuden lisääminen asun-
toon. Olimme heti yhtä mieltä siitä, että lattiasta tulisi ehdottomas-
ti valkoinen. Mietimme ensin vanhan parkettilattian maalaamista, 
mutta seinien purkukohtia olisi ollut melkeinpä mahdotonta saada 
siistiksi. Niinpä vanha lattia purettiin ja valkoinen  laattamallinen 
laminaatti asennettiin koko asuntoon. Täysin valkoinen lattia toimii 
helppona alustana värille kuin värille ja sopii myös industrial-tyyliin.

KATTO JA SEINÄT

Asunnon seinät ja katto maalattiin myös puhtaan valkoisiksi. Valkoi-
nen ympäristö antaa hyvin tilaa tehosteille, joita käytettiin harkitus-
ti. Eteisen päätyseinä sekä yksi olohuoneen seinistä tapetoitiin graa-
fisella viivatapetilla. Eteisen ja keittiön välissä olevan hormin seinät 
maalattiin sen sijaan kiiltävän mustiksi. Halusin korostaa keskeisellä 
paikalla olevaa elementtiä ja tehdä siitä erityisen yksityiskohdan. 
Makuuhuoneen päätyseinä ja katto maalattiin vaaleanruskealla, jolla 
saatiin luotua lämpöä ja kotoisuutta huoneeseen. 

LISTAT

Tilojen viimeistelyssä listoilla on mielestäni erittäin tärkeä rooli. 
Moni valitsee valkoisen profiilittoman perusjalkalistan sen kummem-
min asiaa ajattelematta. Ne sopivat toki tiettyyn tyyliin, ja minima-

listisessa sisustuksessa jättäisin jopa listat kokonaan pois, jos vain 
työnjälki sen kestäisi. Tässä tapauksessa halusin kuitenkin listojen 
pehmentävän tilaa ja tuovan sille arvokkuutta. Siksi valitsin koristeel-
liset, mutta matalat jalkalistat, sillä 50-luvun taloon ei mielestäni 
sovi kuitenkaan korkeat viktoriaaniset listat. Myös kattolistat ovat 
koristeelliset, mutta hillityt. Ovien alkuperäiset peitelistat säilytet-
tiin ja maalattiin vain valkoisiksi.

OVET

Asuntoon jäi rakennemuutosten jälkeen kaksi väliovea, makuuhuo-
neeseen sekä kylpyhuoneeseen vievät ovet. Ehdotin Tonylle myös 
desibelioven lisäämistä eteiseen. Nyt nimittäin ulko-oven edessä ei 
ole mitään väliovea ja äänet kantatuvat sen mukaisesti käytävästä 
asuntoon ja päinvastoin. Tony piti ajatuksesta, mutta toteutus jäi 
budjettisyistä vielä tässä vaiheessa suunnitelmatasolle.

Väliovet sijaitsevat valkoisella seinällä ja halusin tehdä niistä yhden-
laisia katseenkerääjiä. Niinpä valitsin kuhunkin oveen reippaan ja 
selkeän värin. Makuuhuoneen ovesta tuli musta, kylpyhuoneen ovesta 
oranssi ja eteisen desibeliovesta tulisi punainen. 

Myös alkuperäinen 50-luvun kaapisto kaipasi uutta maalia pintaansa. 
Siihen valitsin hennon vaaleanharmaan, joka tuo kuitenkin hieman 
väriä eteiseen, mutta ei silti pienennä kapeaa eteiskäytävää entises-
tään.  



17PARADOR TRENDTIME LAMINAATTILAATTA 24,80 € / M2,  ERIKOISPARKETTI.FI

G488 HARMAA  PUOLIKIILTÄVÄ 
HUONEKALUMAALI,  
TIKKURILA SYMPHONY 

KATTOLISTA 12 X 40 MDF VALKOINEN 
MELAMIINI KORISTE, LISTATALO

SÄVYTTÄMÄTÖN VALKOINEN 
PUOLIHIMMEÄ SEINÄMAALI

SÄVYTTÄMÄTÖN MUSTA 
KIILTÄVÄ SEINÄMAALI 

M312  ORANSSI PUOLIKIILTÄVÄ 
HUONEKALUMAALI,  
TIKKURILA SYMPHONY

RASCH JUST ME TAPETTI PUNAINEN JA HOPEA 25,25 € / RULLA, RTV

V306 BEIGE PUOLIHIMMEÄ 
SEINÄMAALI,  
TIKKURILA SYMPHONY

M323 PUNAINEN PUOLIKIILTÄVÄ 
HUONEKALUMAALI,  
TIKKURILA SYMPHONY 

PINTAMATERIAALIVALINNAT

JALKALISTA 12 X 70 MDF  
VALKOINEN ANTIIKKI, LISTATALO
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LENTOKENTTÄ
ETEINEN

Eteisen lentokenttäfiiliksen luomiseen en halunnut mitään liian il-
meistä, kuten lentokoneen kuvia seinille. Sen sijaan eteistä avartava 
suuri kehyksetön peili, porttinumero, passileimataide, kiitorata- ja 
lentoreittiviivat sekä opastetarrat saivat toimia viitekehyksenä.

Päätyseinälle valitsin tapetin, jossa punaiset viivat risteilevät lento-
reittien tapaan. Matto sai jatkaa viivateemaa ja seinälle kehystettiin 
kooste Tonyn passileimojen kopioita. Huutokaupasta löytyi vanha 
oranssi 70-luvun pystynaulakko, joka sopi julkisen tilan ajatukseen ja 
toi ulkovaatteille kätevän ripustustilan. 

Halusin seinän mittaisen peilin avartamaan kapeaa käytävätilaa ja 
sellainen löytyikin pilkkahintaan nettihuutokaupasta. Lisäksi kattoon 
asennettiin perinteinen numerovalaisin, johon porttinumeron sai ki-
vasti esille. Kattoon oli tarkoitus maalata myös harmaita nuolia kiito-
rataa kuvastamaan, mutta Tony koki toteutuksen hankalana ja tämä 
idea jäi käyttämättä.

Eteisen värimaailma koostuu mustan, valkoisen ja harmaan lisäksi pu-
naisesta ja oranssista, joilla maalattiin myös asunnon väliovien etei-
seen näkyvät puolet, kukin omalla värillään. Värikkäät ovet pomppaa-
vat esiin valkoisten seinien keskeltä upeasti. Samat värit seuraavat 
myös Berliiniin, joka avautuu eteisestä Mannerheimintien suuntaan. 
Siellä väriremmiin liittyy myös raikas keltainen.

KATTOVALAISIN 32,90 €, 
SAHKOBIT.FI

LAMPUNPIDIKE 7,99 € JA 
LAMPPU 6,50  €, CLAS OHLSON

TRONES-KENKÄKAAPIT 39,95 € / 3 KPL, IKEA

RIBBA-KEHYS 9,99 €, 
IKEA

MUOVIMATTO 70 X 200 
99 €, ELLOS

PYSTYNAULAKKO 150 €, 
HUUTOKAUPPA HELANDER

SUURI KEHYKSETÖN PEILI 20 €,  
TORI.FI

ETEISEN TUOTEVALINNAT

RASCH JUST ME -TAPETTI  
25,25 € / RULLA, RTV

WC-TARRAT  
10 €,  ALPPIRAUTA 25 NUMEROTARRAT  

2,50 € / KPL,  K-RAUTA 
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ETEISEN LOPPUTULOS

KUVAT: SANTTU LAINE
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BERLIINI

KEITTIÖ

Tonyn toiveena oli täysin valkoinen ja kiiltävä keittiö. Yläkaappitilan-
kin hän halusi minimoida, tai jättää jopa kokonaan pois. Alakaapeissa 
noudatin Tonyn ohjeistusta ja valitsin valkoiset sileät kiiltävät ovet. 
Sen sijaan yläkaappeihin halusin särmää ja ehdotin kontrastipariksi 
kolmea mustaa matalaa kaappia. Mielestäni edes muutama pieni 
yläkaappi on hyvä olla käytännöllisyyden vuoksi. Yläkaappien päälle 
asennettiin hauskat mustat varrelliset seinävalaisimet, jotka ovat kyl-
lä uustuotantoa, mutta henkivät vanhaa tunnelmaa.

Keittiön tasoiksi valitsin betonipintaa matkivat laminaattitasot. Keit-
tiön kaappien taustaseinä käsiteltiin epätasaiseksi ja maalattiin val-
koisella Luja-maalilla. Välitilaan ei olisi vedenkestävän maalin lisäksi 
tarvinnut laittaa mitään muuta, mutta halusin kuitenkin lisätä vielä 
teollisuusfiilistä metallilevyillä, jotka käsiteltiin lakalla kestämään 
vettä paremmin.

Muu keittiön sisustus tehtiin värikkäillä metallisilla huonekaluilla, 
joista osa on uusia ja osa aidosti vanhoja. Aamiaispöydän yllä oleva 
keltainen pieni kattovalaisin löytyi Tonyn kotipaikasta Kiteeltä. Leik-
kisyyttä ja iloa lisäävät värikkäät pikkutavarat ja kiiltävän mustalle 
tehosteseinälle ladottu laatikkokollaasi. Laatikot ovat peräisin viime 
kauden Big Brother -talosta, josta Tony pelasti ne ennen roskalavalle 
joutumista.

Olohuoneen puolelta katseltaessa keittiön toisena katseenvangitsija-
na toimii saarekkeen taustalevyn taidevalokuva. Berliinin metroase-
maa esittävän valokuvan on ottanut Tonyn ja minun yhteinen ystävä 
Santtu Laine. Kuva printattiin emalilevylle ja kiinnitettiin saarekkee-
seen pulteilla. Saarekkeen alareunaan asennettiin vielä väriä vaihta-
va lednauha, jolla saa luotua erilaisia tunnelmia pimeisiin iltoihin ja 
varsinkin juhlatilanteisiin. 

Minun Berliinini on kuluneita pintoja, 
raffia betonia, näyttäviä graffiteja, 
kiiltävää metallia, 50-luvun huonekaluja, 
designvalaisimia, pimeitä metrotunneleita, 
mustaa, valkoista ja kirkkaita värejä. 
Näistä lähdin kokoamaan keittiön ja 
olohuoneen tunnelmaa.

GRAFFITISEINIÄ BERLIINISSÄ
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KEITTIÖN TUOTEVALINNAT

BOHOLMEN PESUALLAS 119 €, IKEA
LUJA-PINTAMAALI VALKOINEN,  
TIKKURILA 24,33 € / L, PRISMA

ALESKÄR HANA PESUKONE-
LIITÄNNÄLLÄ 229 €, IKEA

METALLILEVY ALFER 50 X 25 CM 
15,40 € / KPL, K-RAUTA,

KOUKUT 2 € / KPL, TIGER
VETOKAHVA 140 MM 3 €, 
HELAKAUPPA.COM 

METALLIKULHO 29,95 €, IKEA

METALLIPURKIT 16,99 €, ELLOS

VANHA METALLIPÖYTÄ 140 €, 
BEROBA

SEINÄVALAISIN 59 €, ELLOS

NELIÖMAGNEETIT  
5,60 X 5,60  
4 KPL 11,95 €,  
SMARTPHOTO.FIMETALLIÄMPÄRI 27 CM 

6,99 €, IKEA

SOLSTRALE MALJAKKO 
KELTAINEN 7,99 €  JA
VIHREÄ 6,99 €, IKEA

PUINEN HYLLY 59 €, ELLOS

HAPPINESS-TAULU 44,90 €, ELLOS

SEINÄLAATIKOT, BB-TALO
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HYLLIS-HYLLY 9,99 €, IKEA

KÄSIPYYHE 3,95 €, H&M

LAMINAATTITASO, HTH-KEITTIÖT

METALLIJAKKARA 59 € / KPL, ELLOS

JENKKIKAAPPI 649 €, UUDENMAAN KODINTEKNIIKKA

LIESITUULETIN INTEGROITU ELICA 174 €, ITEK.EE

ASTIANPESUKONE INTEGROITU 
INDESIT 299 €, ITEK.EE

INDUKTIOLIESI INTEGROITU  NARDI, 299 €, ITEK.EE
SÄHKÖUUNI INTEGROITU NARDI 236 €, ITEK.EE

KUVA: SANTTU LAINE, EMALILEVYTULOSTE: TEMAL

DALFRED-BAARIJAKKARA 
34,90 €, IKEA 

BER
L
IN

LASINALUSET 9,60 X 9,60 5 KPL 17,95 €, SMARTPHOTO.FI

BAARIJAKKARAT 3 KPL 30 €, 
TORI.FI
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KEITTIÖN LOPPUTULOS
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OLOHUONE

Keittiön saarekkeen takaa avautuu olohuone, josta on miltei seinän 
mittainen ikkunanäkymä parvekkeen kautta Mannerheimintielle. Olo-
huone jatkaa keittiön teemaa ja siellä pääsin hyödyntämään ihania 
Kiteen löytöjä oikein kunnolla. 

Vanha 50-luvun vuodesohva sai ajattoman harmaan verhoilun ylleen. 
Lisäsin yksityiskohtina sohvaan tikkaukset ja isot keltaiset huopa-

napit. Samalla keltaisella huopakankaal-
la verhoiltiin myös jo huonoon kuntoon 
päässyt Ilmari Tapiovaaran Domus-tuoli, 
joka maalattiin ensin kiiltävän mustaksi. 
Mustaa väriä saivat pintaansa myös pien-
ten puujakkaroiden istuimet sekä soh-
van jalat. Verhoilu ja maalaukset tehtiin 
Kiteellä, koska ne olivat siellä moninker-
taisesti halvempia. Piirsin verhoilijalle 
yksityiskohtaiset ohjeet ja näin työ sujui 
hyvin pitkänkin matkan päässä.  

Modernilinjainen 50-luvun sohvapöytä maalattiin kiiltävän valkoiseksi. 
Sen ylle löytyi Kiteen aarteista Yki Nummen Lokki-valaisin. Olohuo-
neen lattiaa sai kunnian vaatettaa Ikean jo klassikoksi muodostonut 
musta-valkoinen Stockholm-villamatto. Pitkien verhojen raikas siksak-
kuosi jatkaa asunnon viivateemaa. Verhot ripustettiin pitkälle seinäl-
le niin, ettei ylipitkää verhotankoa tarvittu, vaan molemmat verhot 
saivat omat pienet tankonsa. 

Lisää väriä ja kuvioita olohuoneeseen tuovat erilaiset sohvatyynyt se-
kä sohvan yläpuolella komeilevat valokuvista teetetyt canvas-taulut. 
Tony on itse kuvannut graffitit kännykkäkameralla matkoillaan. Eh-
dotin ensin Tonylle koko seinän kokoista aitoa graffitimaalausta, sillä 
lähipiiristä olisi löytynyt tekijöitä, mutta Tony piti sitä liian rohkeana 
ja päädyimme canvas-tauluihin. 

Hauskana väriläiskänä komeilee myös Ikean kirkuvan punainen me-
tallisenkki, joka toimittaa TV-tason virkaa. Lisäksi Zalandosta löytyi 
hauska, värikäs ja graafinen seinäkello. 

Olohuoneen seinät maalattiin valkoisiksi, jotta värikkäät elementit 
saivat puhtaan ja raikkaan taustan. TV:n taustaseinälle halusin kui-
tenkin jotain eloa ja valitsin sinne eteisen punaisesta viivatapetista 
hopeisen version. Tapetti tuo kaivatun tehosteen olohuoneen seinille, 
mutta on kuitenkin hillitty, eikä näin riitele seinälle sommitellun va-
lokuva- ja taidekollaasin kanssa.

OLOHUONEEN TUOTEVALINNAT

STOCKHOLM-MATTO 129 €, IKEA

SEINÄKELLO 15,95 €, ZALANDO 

NYTTJA-KEHYS 2,99 € / 2 KPL, IKEA 

OLOHUONEEN 
LATTIAA SAI KUNNIAN 
VAATETTAA IKEAN 
JO KLASSIKOKSI 
MUODOSTUNUT 
STOCKHOLM-
VILLAMATTO.

IN THE NEIGHBOURHOOD -LEHTITELINE 
108 €, FINNISH DESIGN SHOP

JALKAVALAISIMET 150 €, 
HUUTO.NET
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HEE NOJATUOLI HAY 221 €, FINNISH DESIGN SHOP

TYYNYNPÄÄLLISET 7,95-8,95 €, H&M JA ELLOS

ZIGZAG-VERHOKANGAS 14,90 € / M, EUROKANGAS

KARTTAPALLO 20 €, HUUTO.NET

LOKKI-VALAISIN, KITEEN LÖYTÖ

CANVAS-TAULUT 79 €, VISTAPRINTMAALATTU SOHVAPÖYTÄ, KITEEN LÖYTÖ

VERHOTANKO 17,90 €, ELLOS

RASCH JUST ME TAPETTI  25,25 € / 
RULLA, RTV

IKEA PS -KAAPPI 79 €, IKEA

LERBERG HYLLY 14,99 €, IKEA

MAALATTU JAKKARA, KITEEN LÖYTÖMAALATTU LEHTIPÖYTÄ, KITEEN LÖYTÖ

UUDELLEEN VERHOILTU SOHVA, KITEEN LÖYTÖ

RAHI 103 €, ELLOS 
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OLOHUONEEN LOPPUTULOS

32 KUVAT: SANTTU LAINE
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MIAMI
MIELKUVAT MIAMISTA

Makuuhuoneen Miami-tyylissä oli aluksi hieman hakemista, jotta 
löydettiin juuri Tonylle sopiva Miami-maailma. Tony kertoi, että hä-
nellä oli pinkki neonputkivalaisin, jonka voisi hyödyntää esimerkiksi 
sängynpäädyssä. Lisäksi Tony oli jo ehtinyt ostaa yhden Kartelin 
Stone-jakkaran. Päätin hyödyntää jakkaran makuuhuoneen yöpöytä-
nä ja hankkia vielä toisen samanlaisen. Näiden elementtien luoman 
mielikuvan sekä Miami Vice -sarjan innoittamana lähdin luomaan 
kasarityylistä bling bling -maailmaa flamingoineen ja kimaltavine va-
laisimineen. 

Tony kuitenkin vierasti kiiltäviä ja naisellisiakin elementtejä ja halusi 
enemminkin tuoda tilalle lämpimämpää Miami Beach -henkeä. Ko-
keilin eri vaihtoehtoja muutamaan kertaan, kunnes pääsimme täysin 
Tonylle mieleiseen tyyliin. 

Vaikka suunnitelmaa jouduttiinkin makuuhuoneen osalta säätämään, 
oli lopputulos kuitenkin oikea. Joskus vain voi olla vaikea osua maa-
liin kertaheitolla, jos asiakkaan kanssa ei käydä tarkkaan läpi, millai-
sia  mielikuvia asiakkaalla on lopputuloksesta. Tällöin suunnittelija 
muodostaa mielikuvan omien havaintojensa sekä annettujen ele-
menttien pohjalta ja tekee suunnitelmasta niihin sopivan.

Haasteita tulee myös silloin, jos asiakas ei osaa kertoa, mikä osa 
suunnitelmaa on pielessä. Esimerkiksi tapetti, jota ehdotin aluksi, oli 
Tonyn mielestä silloin ok, mutta hän oli tyytyväinen vasta sitten, kun 
se oli poistettu kokonaan. Oikeat elementit löytyvät tekemällä pieniä 
muutoksia kerrallaan, jotta nähdään, mitä suunnitelmasta säästetään 
ja mitä korvataan. MIAMI BY NIGHT
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SUUNNITELMAN 1. VERSIO
Ensimmäisen suunnitelmani värimaailma muodostui kasarihenkeen mintunvihreästä, turkoosista, pinkistä ja musta-valkoisesta. Elementeissä oli mukana bling blingiä ja filmitähtiloistoa. Yövalaisimiksi valitsin epätavanomaiset 
roikkuvat metallivalaisimet. Ne toimivat mukavasti päätyseinää koristavan hienostuneen flamingokuvan kanssa. Erilaisena yksityiskohtana mainittakoon vielä kattoon maalattava suurennettu tapettikuvio.

Keskiosan mittakaava 1:25
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SUUNNITELMAN 2. VERSIO
Toisen suunnitelman tärkein muutos oli päätykuvan vaihtaminen Miami Beach -rantamaisemaan. Karsin myös Tonyn toiveesta bling bling -elementtejä vaihtamalla roikkuvat metallivalaisimet simpukankuorivalaisimiin. Mielestäni 
ne toivat mukavasti rantafiilistä, samoin kuin uusi keltainen matto. Myös tekstiileissä pinkki huopa vaihtui valkoiseen ja kimaltavat tyynyt värikkäisiin rennompiin kuoseihin.

Keskiosan mittakaava 1:25
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SUUNNITELMAN 3. VERSIO
Tony ei kuitenkaan tykännyt simpukankuorivalaisimistakaan ja piti muutenkin kokonaisuutta ehkä liian värikkäänä. Niinpä vaihdoin valaisimet pesämäisiin puuvillalangasta kierrettyihin valaisimiin. Poistin myös tyynyistä oranssin 
sävyiset, jotta kokonaisuus sopi paremmin uusiin valaisimiin. Unohdin myös toteutukseltaan hankalan kattomaalauksen. Tämän version esittämisen jälkeen Tony kertoi, ettei pitänyt roikkuvista yövalaisimista lainkaan, vaan 
halusi normaalimmat seinävalaisimet. Myös värimaailmaa hän toivoi maanläheisemmäksi, jolloin päätin luopua mintunvihreästä tapetista. 

Keskiosan mittakaava 1:25
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LOPULLINEN SUUNNITELMAKUVA
Tonyn toivomaa maanläheisempää fiilistä lähdin hakemaan pehmellä hiekan värisellä maalilla. Päätyseinän lisäksi katto sai lämpimän sävyn pintaansa. Kattovalaisimeksi vaihdoin suurta simpukkaa muistuttavan kangasvalaisimen. 
Lisää maanläheisyyttä toi uusi ruskeasävyinen graafinen matto. Aikaisemmissa suunnitelmissa mukana ollut kokovartalopeili sai vaihtua Tonyn 50-luvun nojatuoliin, jossa oli tunnelmaan täydellisesti sopivat värit. Koska 
vaatekaapin läheisyyteen tarvitaan mielestäni aina peili, vaihdoin valkoiset liukuovet peilioviin. Yövalaisimiksi valitsin modernit led-seinävalaisimet.

Keskiosan mittakaava 1:25
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MIAMI BEACH

MIAMI BEACH
Lopputuloksessa Miami huokuu turkoosia merta, hiekan sävyjä ja au-
rinkoista rantatunnelmaa. Jotta huoneeseen saatiin lämmin tunnelma 
kauttaaltaan, maalattiin päätyseinän lisäksi myös katto hiekan väri-
sellä maalilla. Valkoinen simpukan muotoa jäljittelevä kattovalaisin 
erottuu värillistä kattoa vasten hienosti. 

Valko-turkoosit runsaat verhot sekä saman värinen kuviollinen mat-
to tuovat raikkautta hiekan sävyjen keskelle. Tässä suunnitelmassa 
matto oli ruskeasävyinen, mutta koska kyseistä mattoa ei ollut enää 
saatavilla, tilalle löytyi mielestäni jopa parempi valko-turkoosi vaih-

toehto. Sängyn vaalealla 
päiväpeitolla lepää kasa 
värikkäitä tyynyjä tuo-
den huoneeseen pehme-
yttä, runsautta ja iloista 
tunnelmaa.

Makuuhuoneen kat-
seenvangitsijana toimii 

päätyseinän valtavan kokoinen Miami Beach -kuvatuloste, josta koko 
huoneen värimaailma sai alkunsa. Kuva tulostettiin kapalevylle ja 
liimattiin seinään. Valkoinen sängynpääty oli tarkoitus teettää Tonyn 
puuseppäkaverilla, mutta se jäi ainakin tässä vaiheessa vielä haa-
veeksi.

Kiteen peruja oleva 50-luvun nojatuoli oli juuri entisöity Tonyn edelli-
seen kotiin, ja nyt se löysi paikkansa makuuhuoneen vaatekaapin vie-
restä. Tuolin ylle Tony osti hauskan jenkkimotellia kuvaavan taulun, 
jonka värimaailma sopii täydellisesti huoneeseen. Myös tänne loihdit-
tiin kollaasi Tonyn matkakuvista sekä muista matkamuistoista.

KATSEENVANGITSIJANA 
TOIMII PÄÄTYSEINÄN 
VALTAVAN KOKOINEN 

MIAMI BEACH 
-KUVATULOSTE.
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MAKUUHUONEEN TUOTEVALINNAT

STONE-JAKKARA KARTEL 110 €, HUUTOKAUPPA HELANDER

V306 TIKKURILA SYMPHONYLAPPLJUNG RUTA -MATTO 200 X 200 CM 59,00 €, IKEA. 
EI ENÄÄ VALIKOIMISSA!

MIAMI BEACH -VALOKUVA 79 USD, ISTOCKPHOTO.COM
FOREX-KUVATULOSTE 180 €, BG1 PRINT

KUVAKOLLAASI N KEHYKSET 1,79-9,99 €, IKEA 

LOMA-PUUVILLAMATTO 140 X 200 CM ANNO  149 €, 
KODIN 1
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ODESSA VERHOKANGAS TURKOOSI JA VALKOINEN 
4,90 € / M, EUROKANGAS

KATTOVALAISIN 199 €, ELLOS

VANHA PUULAATIKKO, KITEEN LÖYDÖT

NAHKARAHI, KITEEN LÖYDÖT 50-LUVUN NOJATUOLI, KITEEN LÖYDÖT

PS 2012 LED-SEINÄVALAISIN 
49,95 €, IKEA

TUSENSKÖNA-PÄIVÄPEITTO 39,95 €, IKEA

TORKKUPEITTO NEULOTTU 
69,95 €, H&M

HUGAD-VERHOTANKO 4,99 €, IKEA
VÄSENTLIG-PÄÄTYNUPPI  2,99 € / 2 KPL

TYYNYNPÄÄLLISET 3,95-14,95 €, H&M

SPACE KOMERO 180 CM 669 €, ASKO
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MAKUUHUONEEN LOPPUTULOS

KUVAT: SANTTU LAINE
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TUPARIVIERAIDEN KOMMENTTEJA

”Tosi hallittu ja viimeiseen asti mietitty kokonaisuus, joka on ilahdut-
tavan hauska ja toimiva. Asunto on ihan isäntänsä näköinen, vaikka 
ei ole isännän suunnittelema. Erityisplussaa saarekkeesta ja siinä 
olevasta metrokuvasta ja siitä, että ystävän ottamaa valokuvaa ja 
vanhoja suvun tavaroita on voitu hyödyntää.”  
                 Elisa Nordberg

”Hauska oli huomata, että saareke voi toimia myös pienemmissä 
asunnoissa. Saarekkeen tuunaaminen valokuvaprintillä oli oiva veto 
monien muiden pikku yksityiskohtien joukossa. Vessan oranssi ovi oli 
idea, jota voisin itsekin kuvitella käyttäväni omassa asunnossani, se-
kä leveä valkoinen laminaatti oli sopivasti juuri sitä ”jotain muuta”. 
Muuten ratkaisuiltaan persoonallinen kokonaisuus rauhoittui kivasti 
makuuhuoneessa, jonne oli valittu rauhalliset sävyt. Ympyränä ruot-
salaisen å:n päällä kirjahyllyssä ikivanha käsikonsoli.”  
                 Jani Etelämäki

”Asunto on trendikäs ja valoisa kaupunkilaisasunto, jossa on leikitelty 
rohkeasti väreillä ja tilasuunnittelulla. Urbaanisti sisustettu keittiö ja 
hauskoilla yksityiskohdilla varusteltu olohuone muodostavat yhdessä 
valoisan ja avaran tilan, joka sopii tunnelmaltaan ystäväpiirin illanviet-
toon. Makuuhuone on puolestaan rauhallinen, mutta tarkkaan harkittu 
värimaailma tekee tästäkin huoneesta persoonallisen ja viihtyisän.”
       
       Anna Willberg

MITEN ONNISTUIN
”En juurikaan tule sanoneeksi, että ottaisin toisen kodin sellaisenaan 
itselleni, mutta tämä taitaa tehdä ison poikkeuksen. Todella upeita 
yksityiskohtia lattiasta kattoon! Kiinnitin huomiota moneen poikkeuk-
selliseen yksityiskohtaan, joita ei ihan joka kaverin kotona ole. Kuten 
kattolista, joita vieläkin aivan liian vähän näkee ihmisten kodeissa. 
Himmentimet, sydämmeni suli, niitäkin harvoin näkee ja itse niitä 
kaipaan kotiini. 

Eteisen ja keittiön välinen musta kiiltävä seinä oli todella rohkea ja 
onnistunut! Suorastaan katseenvangitsija, makuuhuoneen ja vessan 
ovien kanssa. Ovien värivalinnatkin olivat loistavia ja rohkeita. Mak-
karin täyspitkät peililiukuovet olivat hyvä valinta, koska kokopeili 
antaa tilantuntua roimasti. Monet niitä kuitenkin vierastaa. 

Värimaailma oli yhtenäinen, rento ja raikas. Sen mitä itse asukki on 
toivonut, olit hyvin osannut toteuttaa. Makuuhuoneen värimaailma 
oli helppoa yhdistää Miamiin, vaikken itse siellä olekaan käynyt. Mut-
ta tärkeintä onkin se mielikuva, mikä syntyy.

Tupakeittiö oli loistelias kokonaisuus. Sopivasti retroa, vähän uutta ja 
vähän vanhaa, modernia ja kiiltävää. Tykkäsin kovasti keittiön yläva-
loista ja vanhoista avonaisista hyllyistä. Tonyn tavarat pääsi todella 
hienosti oikeuksiinsa tässä ympäristössä, ja kerätyt taulut ja kuvat 
olivat mielenkiintoisia yksityiskohtia.

?
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Yhteenvetona voin sanoa, että 
asunto pahensi jo entisestään kovaa 
sisustamiskuumettani! Tykkäsin, 
10+! Tätä en sano kohteliaisuuttani 
vaan tarkoitan sitä. Hyvin Tonyn 
oloinen koti, jossa olet onnistunut 
tuomaan esiin hänen toiveensa ja 
tarpeensa. Ja uskon että Tonykin 
tulee rakastamaan kotiaan suurella 
sydämellä.”  

       Veku Mäkinen

”Lyhyesti sanottuna tykkäsin tosi paljon, ja erityisesti kaikista pienis-
tä yksityiskohdista. Toi on niin sun juttu! Go girl!”  
        Jasmine Aloui

”Kodikas. Sen näköinen, että siellä on asuttu jo pitkään. Elämäniloi-
nen. Piristävä. Persoonallinen. Kiinnostava. Erilainen. Jännittävä. 
Tarkkaan mietitty. Saa hymyn huulille. Sinne haluaa palata. Sieltä ei 
tarvitse lähteä.”  
          Sini Pankka

”Asunto on eheä kokonaisuus, jonka huoneet ja teemat tasapainotta-
vat sekä täydentävät toisiaan. Tosi hienoa, että kalustuksessa on käy-
tetty kekseliäästi vanhoja huonekaluja ja muuta kierrätettyä tavaraa. 
Asunto on valmiin, asutun ja kotoisan oloinen, vaikka se on juuri 
valmistunut. Asunnossa on paljon yksityiskohtia, mutta silti tunnelma 
ei ole sekava vaan muodosta kokonaisuuden, jossa on kiinnostavia 
yksityiskohtia. Keittiön saareke on erityisen onnistunut ja monikäyt-
töinen ratkaisu ja muodostaa kodin sydämen. Erityishuomiona myös 
oivaltava valokuvien käyttö sisustuksessa ja niiden tuoma taiteellinen 
vaikutelma.”  
         Niina Kurru

”EN JUURIKAAN TULE 
SANONEEKSI, ETTÄ 
OTTAISIN TOISEN 

KODIN SELLAISENAAN 
ITSELLENI, MUTTA 

TÄMÄ TAITAA TEHDÄ 
ISON POIKKEUKSEN.”

ASIAKKAAN LAUSUNTO

”Mejan suunnitelma vastasi briiffiäni (”matkailu täytyy näkyä”) erin-
omaisesti. Meja ehdotti myös rohkeasti minulle uusia värejä, kuten 
mustaa ja keltaista, koska kerroin tykkääväni väreistä. Olisin itse 
todennäköisesti jatkanut tutulla turkoosi-linjalla, kuten vanhassa 
asunnossani. 

Suunnitteluvaiheen ainoa ristiriita meillä tuli makuuhuoneen osalta, 
jossa itse koin Miami-fiiliksen enemmän rantatunnelmana enkä Mejan 
alkuperäisen ehdotuksen diskoglitterinä. 

Tästä kuitenkin keskusteltuamme Meja teki muutaman pienen muu-
toksen sisustuselementteihin ja lamppuihin, jonka jälkeen päädyim-
me nopeasti lopputulokseen, joka miellytti ja vastasi täysin odotuk-
siani Miami Beach housesta ikuisen kesän ja rantaelämän tyyssijana. 
Kannattaakin jatkossa keskustella tarkasti läpi briiffivaiheessa kum-
mankin osapuolen tulkinnat eri tyylilajeista, koska ne saattavat mer-
kitä eri asioita niin asiakkaalle kuin suunnittelijallekin. 

Meja käytti suunnitelmaan varmasti satoja tunteja kokonaisuudes-
saan, kun mietimme myös kaikkia Kiteeltä saamiani vanhoja huone-
kalujen kuvia ja niiden mahdollista istumista uuteen sisustukseen. En 
voi muuta kuin kiittää Mejaa erinomaisesta työstä ja paneutumisesta 
kokonaisvaltaiseen ja kotoisan moderniin tunnelmaan, joka asuntooni 
saatiin luotua. 

Olen viihtynyt asunnossa erinomaisesti, eli se on tuntunut kodilta heti
ensi hetkestä lähtien. Erityiskiitos myös ahkeruudesta erilaisten tar-
jousten/säästökeinojen etsimiseen, sillä yksi periaatehan tässä sisus-
tusremontissa oli ”pihistä ja panosta”. Uskon, että säästin monta sa-
taa euroa pelkästään tavarahankinnoissa Mejan suunnitelmallisuuden 
ja kontaktien ansiosta.”  
             Tony Stepanow
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Tämä projekti oli ensimmäinen asiakastyöni ja todisti minulle, että 
sisustussuunnittelu on todellakin se juttu, josta nautin silloinkin, kun 
kyseessä ei ole oma asuntoni. Työstin suunnitelmaa intohimoisesti ja 
kadotin usein ajantajuni. Uusien ratkaisujen keksiminen ja palasten 
Tämä projekti oli ensimmäinen asiakastyöni ja todisti minulle, että 
sisustussuunnittelu on todellakin se juttu, josta nautin silloinkin, kun 

kyseessä ei ole oma asuntoni. Työstin 
suunnitelmaa intohimoisesti ja kadotin 
usein ajantajuni. Uusien ratkaisujen kek-
siminen ja palasten loksahteleminen pai-
koilleen on kenties parasta, mitä tiedän. 

Konseptilähtöinen suunnittelu tuntuu 
mielenkiintoisimmalta tavalta käsitellä 
tiloja, sen olen huomannut myös tämän 
projektin jälkeen. Haluan, että kukin 
suunnitelman elementti tuo kokonai-
suuteen jotain lisäarvoa, ja että ne 
juttelevat keskenään joko harmoniassa 

tai kontrastipareina. Rakastan yksityiskohtia ja loppuun asti vietyjä 
tarinoita. Tärkeintä on, että valintojen taustalta löytyy perusteltu 
ajatus. Silloin asiat tuntuvat oikeilta, vaikkei jokainen juonenkäänne 
heti avautuisikaan. 

YHTEENVETO
LOPPUSANAT&

Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui erittäin hyvin ja olen kiitollinen 
Tonyn aktiivisuudesta varsinkin Kiteen tavaroiden suhteen. Hän myös 
ehdotteli itse tuotteita ja ideoita, joita pystyin jalostamaan eteen-
päin. Aina toki ehdotukset eivät menneet seulani läpi, mutta niinhän 
suunnittelijalla onkin oltava kokonaisuus hyppysissään, jottei ajau-
duta väärille urille. Tony kuitenkin luotti arviooni ja siksi lopputulos 
onkin näin hyvä.

Koska kyseessä oli ystäväni ja ensimmäinen ”oikea” suunnittelutyöni, 
tein toki valtavasti ylimääräistä työtä ja panin itseni likoon täysillä. 
Tein suunnitelmaan ostoslistat jopa pikkutavaroita myöten. Niitä tun-
teja, jotka surffailin nettikaupoissa ja huutokauppojen sivuilla etsien 
projektiin sopivia halpoja löytöjä, ei voi edes laskea. Vinkkailin Tonya 
valitsemieni tuotteiden alennuksista ja neuvoin, milloin tilaukset 
kannattaa tehdä. Avustin häntä myös verhojen asentamisessa sekä 
seinälaatikoiden, taulujen ja kuvien sommittelussa. 

Kuitenkin olen tehnyt tämän kaiken mieluusti, sillä suunnitelmasta 
on tullut minulle kuin oma lapsi, jonka haluan kasvattaa kunnolla 
aikuiseksi. Olenkin miettinyt, miten pystyn jatkossa luovuttamaan 
suunnitelmat ja luopumaan samalla kontrollista lopullisen toteutuk-
sen suhteen. 

TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ 
VALINTOJEN TAUSTALTA 
LÖYTYY PERUSTELTU 

AJATUS. SILLOIN ASIAT 
TUNTUVAT OIKEILTA, 
VAIKKEI JOKAINEN 
JUONENKÄÄNNE HETI 

AVAUTUISIKAAN.
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Luulenpa, että niin pitkään, kun suunnittelu on minulle sivutoimista 
harvinaista herkkua, kaikki asiakkaani tulevat saamaan samaa eri-
tyiskohtelua, kuin ystäväni tässä tapauksessa. Siinä vaiheessa, kun 
suunnittelulla pitäisi tehdä elanto, karsiutuu ilmainen työ varmasti 
luonnostaan pois. 

Koko prosessi on ollut minulle myös hyvin opettavainen, varsinkin 
Miami-osio, jossa ei heti löytynytkään yhteistä säveltä asiakkaan 
kanssa. Jossain vaiheessa meinasin jo heittää hanskat tiskiin, sillä oli 
vaikea lukea Tonyn ajatuksia ilman selkeitä ohjeita. Onneksi kuiten-
kin jaksoin jatkaa versioiden tekemistä ja asiakkaan toivemaailma 
avautui pikku hiljaa. 

Hieman jäi mietityttämään, miten yleensä suunnittelijat toimivat 
vastaavissa tilanteissa – ovatko muutokset erikseen laskutettavia vai 
hintaan kuuluvia? Toki itsekin olisin voinut alussa pyytää Tonya tar-
kemmin kuvailemaan, mitä kaikkea Miami hänelle merkitsee. Joka 
tapauksessa lopputulokseen olemme molemmat erittäin tyytyväisiä.

Olen myös tyytyväinen koko asunnon lopulliseen ulkoasuun. On aivan 
mahtavaa nähdä omat paperilla olleet suunnitelmat todellisina, ais-
tittavina ja kosketeltavina – jonkun kodissa. Mittasuhteet toimivat 
kaikkialla, ja ratkaisut sekä valinnat ovat käytännöllisiä, kauniita ja 
yhteensopivia. 

Tämä projekti osoitti, että vaikka oman kotini sisustus eroaakin täy-
sin haetusta tyylistä, pystyn objektiivisesti tekemään valintoja asiak-
kaan maun ja mieltymysten mukaan. Ymmärrän myös, että minulla 
on hieno kyky nähdä suunnitelmat valmiina kokonaisuutena, ennen 
kuin yhtään elementtiä on oikeasti paikoillaan. Lopputulos on nimit-
täin juuri sitä, mitä olin kuvitellutkin – ellei jopa parempi.

ON AIVAN MAHTAVAA NÄHDÄ OMAT 
PAPERILLA OLLEET SUUNNITELMAT 
TODELLISINA, AISTITTAVINA JA 

KOSKETELTAVINA – JONKUN KODISSA.

YKSITYISKOHDAT VIIMEISTELEVÄT SISUSTUKSEN



THE END


