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Uusi huonejako teki asunnosta entistä toimivamman ja viihtyisämmän. Kiiltävät keittiön
kaapistot ja valkoinen lattialaatta kevensivät kodin yleisilmettä.
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Loppusilausta myöten
Rohkea muutos
Seija muutti lastensa kanssa kolme vuotta sitten uuteen taloon.
Kun kaksi vanhinta lasta muuttivat omilleen, käynnistyi sisustusprojekti, jonka vahva lopputulos yllätti jokaisen.
Teksti ja kuvausjärjestelyt Kaisa Järvinen Kuvat Jaana Kallio

S

Nahkasohva sai kaverikseen kevyet Kartellin pöydät
ja Woodnotesin pellava-villamaton. Secton lattiavalaisin ja koristetyynyt ovat Sisustusliike Närhestä.

eija Höglund perheineen muutti Järvenpäähän lokakuussa vuonna 2010.
– Järvenpää tarjoaa kulttuuria ja hyvät liikuntamahdollisuudet kauniin luonnon keskellä. Välittäjän kautta
löytynyt talo oli vielä rakenteilla, joten pääsimme vaikuttamaan
asunnon pohjaratkaisuun, hammaslääkärinä työskentelevä Seija
kertoo.
Yläkertaan lisättiin yksi makuuhuone, jolloin kaikki neljä
lasta saivat oman huoneen. Asuntoon asennettiin ilmalämpöpumppu, joka viilentää kesällä ja lämmittää talvella. Ensimmäi-

nen kevät innosti Seijaa pihanlaittoon ja tutustutti samalla uusiin
naapureihin. Seija halusi tilavan terassin kiertämään kahta puolta
taloa sekä yläkertaan tilavan lasitetun parvekkeen, jossa mahtuu
kesä-öinä vaikka nukkumaan.
– Pihaan jätettiin temmellyskenttää koirille, lasten leikeille ja
trampoliinille ja kukkapenkeille, Seija kuvailee.
Pääsisäänkäynnin puoleisen pihan Seija rajasi porrastetulla
muurilla, josta tuli oivallinen paikka ruukkukasveille ja pensasistutuksille. Puurimaelementit antavat hyvän näkösuojan pienelle
puutarharyhmälle.
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Tuttu massiivipuinen ruokailuryhmä sai uudenlaisen ilmeen, kun taustalle
valittiin kiinnostavapintainen tapetti. Ryhmän viimeistelee musta Secto
Designin Victo -valaisin.

yllä Kiiltävää keittiötä hillitsee Hanna Korvelan paperinarupuuvillamatto, jossa toistuvat Seijan lempivärit lämmin oranssi ja harmaa.
yllä oikealla Entisen ruokailutilan paikalle rakennettiin saareke.
Laskosverhot teetettiin Villa Novan kukkakuosista.
alla oikealla Idea tapettiin tuli lahjaksi saadusta tuolista. Elitiksen
vinyylitapetin jännittävä pinta pinta tuo mieleen intiaanit ja linnun sulat.
Mökkirantaan ajelehtinut puu sai paikan seinältä.

Muutto uuteen kotiin osui elämäntilanteeseen, jolloin kodin sisustusta ei ollut aikaa miettiä, joten se sai muotoutua itsestään.
Vanhat kalusteet istuivat uuteen kotiin hyvin, mutta musta-valkoinen kokonaisuus tuntui keskeneräiseltä.
– Vanhempien lasten muutto omiin koteihinsa ja huoneiden
tyhjentyminen paljastivat kuluneet pinnat ja elämänjäljet seinissä
ja ovenpielissä. Samaan aikaan osunut asunnon vuositarkastus
osoitti, että pintaremontin tarve oli selvä, Seija muistelee.
Remonttiurakka aloitettiin maalaamalla seinät ja katto. Olohuoneen seinä sai harmaan sävyn ja alakerran parketin tilalle
asennettiin käytännön syistä kivilattia, joka onkin koiraperheessä pitkäikäinen vaihtoehto.
– Tilan ilme avartui, mutta jäi edelleen kylmäksi. Koti kaipasi
kovasti värejä ja pehmeyttä, jotain kiinnostavaa ja uutta piti vielä
keksiä.
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Asunnon toimiva pohja oli helppo muokata perheen tarpeisiin
sopivaksi. Seijan entisestä makuuhuoneesta tuli olohuone, olohuoneesta ruokailutila, keittiön entisen ruokapöydän paikalle rakennettiin saareke ja Seija sai vihdoinkin oman makuuhuoneen
yläkerrasta. Tilanjako toteutui omin voimin ja tiukan paikan
tullen ideoinnissa auttoi naapurissa asuva ystävätär, joka käynnisteli samaan aikaan remonttia omassa kodissaan. Ystävykset
kiertelivät vapaa-ajallaan yhdessä sisustusliikkeissä ja puutarhakaupoissa etsimässä uusia ideoita.
– Olen pohjoismaisen selkeän linjan ihminen, mutta nyt toivoin rohkeampaa ja vähän retrohenkistä sisustusta. Verhojen
valinta on aina ollut minulle vaikeaa, joten lähdimme naapurini
innostamana ammattilaisen pakeille. Sisustussuunnittelija Pia
Närhi tuli kotiimme mittauskäynnille ja teki sen pohjalta tekstiili- ja tapettiehdotukset. Aikaa säästyi, kun sain valita valmiiksi
mietityistä yhdistelmistä makuuni sopivimmat. Lopputulos on
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rohkea ja tyylikäs, en olisi omin päin osannut tai uskaltanut tehdä samoja valintoja.
Maalauksen värit lähtökohtana

Sisustus Närhen Pia Närhi ja Kirsi Halme-Juntunen saivat tehtäväkseen tuoda kodin sisustukseen pehmeyttä, lämpöä ja kontrasteja.
– Sisareltani syntymäpäivälahjaksi saamani nojatuoli oli ainoa
kaluste, jonka pyysin huomioon sisustuksessa, Seija kertoo.
Olohuoneessa olevan maalauksen lämpimät poltetun oranssin ja okran sävyt johdattelivat suunnittelijoita oikeille jäljille.
Olohuoneen väripaletti sai mustan seuraksi lämmintä oranssia,
okran keltaista ja harmaata. Tekstiilisuunnitelma piti sisällään
tehokkaita väripareja ja käytännöllisiä materiaaleja. Olohuoneen
sivuverhoiksi teetettiin kaksiväriset vuoratut silkkiverhot. Musta
nahkasohva sai seurakseen pinon uusia tyynyjä.

yllä Seijan makuuhuone sai maanläheiset värit. Pimentävät laskosverhot teetettiin Sisustusliike Närhessä. Kartellin Bourghie-valaisimet ja
hopeoitu yöpöytä tuovat makuuhuoneeseen ylellisyyttä.
yllä oikealla Petra valitsi huoneeseensa musta-pinkki värimaailman ja upottavan pehmoisen nukkamaton. Pimentävät laskoskaihtimet
teetettiin Sisustusliike Närhessä.
alla oikealla Räiskyvän punainen vinyylitapetti piristää valkoista
kodinhoitohuonetta, jonka läpi kuljetaan kylpyhuoneeseen ja saunaan.
Tapetti on Elitiksen valikoimista, tuoli porealtaan edessä on Kartellin.

vasemmalla Kuvis puuttu ja
kuva on aika pieni.
oikealla Puurimoitus antaa
näkösuojaa pääsisäänkäynnin
viereiselle terassille.

Tekstiilien isäksi kotiin kaivattiin uusia valaisimia ja joitakin arkea helpottavia kalusteita. Musta nahkasohva istui uuteen
olohuoneeseen hyvin ja jätti tilaa parille kevyelle pikkupöydälle,
joita on helppo siirtää paikasta toiseen.
Punainen tapetti ilahduttaa

Entinen olohuone muuntui tilavaksi ruokailutilaksi, jonka ikkunasta aukeaa pihalle vehreä näkymä. Massiivipuuruokapöytä ja
nahkapäällysteiset tuolit olivat kodissa jo ennestään, mutta kokonaisuus näyttää nyt erilaiselta, kun taustalla on kiinnostavapintainen vinyylitapetti ja ikkunassa on kodikkuutta lisäävä kappa.
Kodinhoitohuone tuntui perheenjäsenistä myös tavanomaiselta
ja sinne kaivattiin piristystä ja väriä.
– Kodinhoitohuoneen punainen tapetti oli löytö, joka ilahduttaa mieltä päivästä toiseen, vaikka aluksi se tuntuikin räväkältä.
Punaisen parina mustat kodinkoneet nousevat entistä upeammin
esille, Seija kertoo.
Remontin ja uuden huonejärjestyksen myötä kodin viihtyvyys
parani, tavaroille löytyi oikea paikka ja koti sai viimeistellyn ja
uudenlaisen ilmeen. Lopputulos yllätti perheen täysin. Seijan
lempipaikka on ehdottomasti olohuoneen sohva, josta aukeaa
näkymä viihtyisään ruokailutilaan. Kaiken uuden keskellä tärkeimmät asiat kodissa ovat kuitenkin vanhat rakkaat esineet,
jotka antavat kodille sydämen. ■
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Loppusyksyn aurinko lämmittää vielä hetken terassia. Iltaisin kaivetaan esiin villahuovat. Kantokorissa voi pitää muutakin kuin halkoja.
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