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www.kauniitkodit.fiAMMATTILAISTEN SUUNNITTELEMIA KOTEJA SUOMESSA

8

VARAA VALITA: RATKAISEVA ESILLEPANO    PINNALLA: VEISTOKSELLISUUTTA TYÖTILAAN

KUIN UUSI KOTI
GRAAFINEN ON AJATON

KODIKASTA YLELLISYYTTÄ
VALKOINEN KOKONAISUUS

KOTIA

VUODENVAIHDENUMERO
12 / 2014 – 1 / 2015  HINTA  7,50 €

Juhlitaan!
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  Marjo Peltoniemi      Mikko Ala-Peijari87,5 m2 Kauniainen rivitalo3

VANHALLA OMAKOTITALOALUEELLA VAN-
TAAN TAMMISTOSSA 30 VUOTTA ASUNEET 
PERHEENÄITI JA ISÄ MIETTIVÄT MUUTTAI-

SIVATKO HE POIS SISUSTUKSELTAAN VAN-
HAHTAVAKSI KÄYNEESTÄ JA MUUTOINKIN 
REMONTTIA KAIPAAVASTA VALKOTIILITA-

LOSTAAN, KUN LAPSET OLIVAT LÄHTENEET 
KOTOA. HE PÄÄTTIVÄT KUITENKIN MUUT-

TAA ASUNNON MIELEISEKSEEN TÄYDELLI-
SELLÄ REMONTILLA SISUSTUSSUUNNITTE-

LIJA ANITA HUOTARIN AVUSTUKSELLA. 

KOTI 
KUIN 
UUSI
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A
sukkaat löysivät netin 
kautta paikallisen 
sisustussuunnittelijan 
Anita Huotarin ja hä-
nen Sisustus Unelma 
–yrityksensä työ-
näytteet pari vuotta 

sitten ja tapaamisen jälkeen remonttia 
ryhdyttiinkin saman tien suunnittele-
maan. Remontti toteutettiin kolmessa 
osassa, jotta osa tiloista oli aina käytössä. 
Pariskunnan kummallakin osapuolella 
on hieman erilaiset maut, joten yhtenä 
haasteena oli saada mieltymykset yhdis-
tettyä. Usein toimittiin niin, että suunnit-
telija esitteli esimerkiksi kolme vaihto-
ehtoa, joista löytyi useimmiten suoraan 
se sopivin vaihtoehto. Näin päästiin taas 
seuraavaan vaiheeseen. Ensin valittiin 
muun muassa lattian harmahtava lami-
naatti ja niihin sointuvat sisä- ja ulkotila-
laatat. Sen jälkeen mietittiin esimerkiksi 
seinäpinnat eli tapetit ja maalit joihinkin 
seiniin. Anita Huotari kiittelee, että 
asukkaat osasivat tehdä nopeita ja hyviä 
ratkaisuja.

Parilla oli jo palkattuna remonttiryhmä, 
mutta suunnittelija pääsi vaikuttamaan 
jonkin verran myös rakenteisiin kuten 
oviratkaisuihin. Moni huone koki niin 
täydellisen muutoksen, että niitä ei tun-
nistaisi samaksi ennen ja jälkeen kuvista. 
Isäntä on mieltynyt erilaisiin valoihin ja 
persoonalliset valaistusratkaisut muun 
muassa keittiöön, tv- ja makuuhuo-
neeseen sekä saunaan ja saunatupaan 
löytyivät Cariitilta. 

”MONI HUONE KOKI 
NIIN TÄYDELLISEN 
MUUTOKSEN, ETTÄ 
NIITÄ EI TUNNISTAISI 
SAMAKSI ENNEN JA 
JÄLKEEN KUVISTA.”
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MUTKATTOMAN MODERNI

Keittiö laitettiin kokonaan uusiksi lattiasta kattoon. Uudet 
kiintokalusteet loistavan kiiltävillä valkoisilla Passion-ovilla 
löytyivät kontiolahtelaiselta Kontio-Keittiöiltä. Keittiön 
kivitaso on valkoista Star Dust -kvartsia, jossa on te-
hosteena kimaltelevia lasin ja peilin siruja. Lasistamosta 
hankittu välitilalasi on helmiäismustaa värjättyä lasia, jossa 
on myös kiiltohippuja. Keittiön pyöreä matto tuo vasta-
painoa moderneille kulmikkaille muodoille. Pehmeyttä ja 
väriä mustavalkoiseen värimaailmaan tuo laskosverhoa 
muistuttava verho, jonka kanssa samaa Vallilan Outle-
tista löytynyttä kuosia ovat myös koristetyynyt avotilan 
olohuoneessa. Keskelle sijoitettu kaapisto antaa hiukan 
näkösuojaa keittiön ja ruokailuryhmän välille ja valaistuun 
kaappiin mahtuvat samalla myös emännän keräämät lasit. 

Emäntä oli perinyt antiikkihuonekaluja, joista mies ei pi-
tänyt ja olohuoneessakin päädyttiin modernimpaan ilmee-
seen. Sisustussuunnittelijan ehdottamat Turun Kristallin 
kristallikruunut tuovat ripauksen luksusta ja näyttävyyttä. 
Leveäraitainen vaalea olohuoneen tapetti on ajaton ja 
rauhallinen ja siihen on helppo yhdistää muuta sisustusta. 
Sohvakalusto ja ruokailuryhmä ovat Iskusta, kevyet läpi-
kuultavat verhot Vallilasta ja punaiset tyynyt Lennolin.

¦
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TÄHTITUIKETTA KOTITEATTERISSA

Elokuvahuoneessa kelpaa nauttia viihteestä mukavan ja tyylikkään Stresslessin kotiteatteri-sohvan syleilyssä. Oma leffa-
huone voittaa elokuvateatterin ainakin istumismukavuudessa ja tässä kotiteatterissa hurmaa myös miljöö tyylikkyydellään 

tähtitaivaineen. Istuinpaikat on suunniteltu neljälle. Rahit sohvien edessä muuntuvat kätevästi myös pöydiksi, kun pehmus-
teet otetaan pois ja käsinojista puolestaan avautuu säilytystilaa. Seinien sävyksi valittiin keskitumma harmaa Tikkurilan sä-
vyistä. Akustiikkalevyt seinillä ovat turkulaisesta Softenista. Akustiikkalevyt ja kaiuttimet ja niiden oikea sijoittelu takaavat 
hyvän äänentoiston. Isäntä sai toteuttaa huoneessa toiveitaan ja rakensi yhdessä timpurin kanssa tähtitaivasefektin, joka 

on tehty poraamalla reiät led-kuituvaloille paneelilevyyn, joka puolestaan on kiinnitetty ketjuilla kattoon.

¦
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”OMA LEFFAHUONE VOITTAA 
ELOKUVATEATTERIN AINAKIN 

ISTUMISMUKAVUUDESSA JA TÄSSÄ 
KOTITEATTERISSA HURMAA MYÖS MILJÖÖ 

TYYLIKKYYDELLÄÄN TÄHTITAIVAINEEN.”
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MIELIKIN LEPÄÄ

Makuuhuoneen valokattopaneeliin valittiin siniset lamput. Niiden tuikkeessa efekti on kuin tähti-
taivasta tuijottelisi, jolloin mielikin lepää. Värimaailma toistaa samaa linjaa kuin keittiössä ja olohuo-
neessa – luonnonharmaan lisukkeena on mustaa, valkoista ja punaista. Harmaat silkkiverhot, tyynyt, 

Kaste-päiväpeitto ja sängynpääty ovat kaikki Lennolilta. Matot koko talossa ovat VM-Carpetin, 
verhotangot Anja Pesolalta ja tapetit K-raudasta. Remontin yhteydessä makuuhuoneesta poistettiin 
komeroita, joiden vuoksi tila oli hieman ahdas. Sen sijaan tyttären entisestä huoneesta tehtiin koko-
naan walk in closet –tyyppinen vaatehuone. Myös työhuoneeseen tuli pitkä rivi kaappeja ja eteiseen 
isompi vaatesäilytys ulkovaatteille. Kodin liukuovikaapit hankittiin Pohjanmaalta Mirror Linelta. Koko 
asunnon yhtenäinen tyyli näkyy myös kalustuksessa. Makuuhuoneen korkeakiiltovalkoiset yöpöydät 
ja kampauspöytä ovat Nurmelan Oliivi-sarjaa, jota löytyy myös eteisestä. Kartellin jakkara sopi peila-

uspöydän tuoliksi ja vastaavia jakkaroita on myös eteisessä ja takkahuoneessa pöytinä. 

VINKKI
Tähtitaivasefekti 

sopii myös makuu-
huoneeseen.

¦
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LAATUAIKAA VERANNALLA

Terassille tehtiin täydellinen remontti: vanha terassi oli 
painunut, joten se piti paaluttaa. Remontin yhteydessä 
terassia suurennettiin hieman ja sinne tehtiin samalla 
lattialämmitys. Talvella tosi kylmälläkin ilmalla lämpö 
pysyy reippaasti plussan puolella. Terassi lasitettiin laa-
dukkaasti uudelleen ja ikkunoihin asennettiin sälekaih-
timet. Isännän toiveena oli myös poreamme. Kesällä 
veranta toimii mukavana ulkokeittiönä grilleineen. 
Kuistin kalusteet löytyivät Jackpointista ja sisustus-
suunnittelijan ehdottamat suuret viherkasvit Roxy silk-
kikukkatukusta. Asukkaat kertovat, että ennen terassi 
toimi lähinnä varastona, jonne tuli heitettyä ylimää-
räistä roinaa, mutta nyt sitä tulee oikeasti käytettyä. 

- Kun terassin ympärillä on lunta talvella, siellä on 
ihana istua pimeällä kynttilänvalossa. Vietämme siellä 
nykyisin myös joulua aikuisten lastemme ja heidän 
puolisoidensa kanssa ja laitamme sinne joulukuusen.

¦
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TÄMÄN KODIN SUUNNITTELI

Sisustussuunnittelija 
Anita Huotari

Sisustus Unelma
Puhelin 040 707 6449

anita.huotari@sisustusunelma.fi
www.sisustusunelma.fi

[

1.

2.

3. 4.

1. Suihkutilan erikoisuus on suihkun ta-
kana oleva lohjalaisen lasiliike nGlassin 
toimittama kierrätyslasista valmistettu 
Kimallus-lasiseinä, joka vaihtaa väriä 
automaattisesti. 2. Erityisesti isännän 
nautiskelutilana toimiva sauna laitet-
tiin kokonaan uusiksi. Erikoisleveät 
saunapaneelit löytyivät helsinkiläises-
tä Erikoishöyläyksestä. 3. Emännän 
nukkekoti-innostus lähti jo lapsesta 
saakka. Siskoltaan 50-vuotislahjaksi 
saama suuri nukkekoti sai valaistuksen 
isännän toteuttamana. 4. WC-tilassa 
on yksi seinä trendikästä Laattapisteen 
harmaata aaltokuvioista laattaa.


