
(Alkuasetelmassa olohuoneessa on tiiliseinän edessä korkea vanha kirjahylly. Katto on tummunutta mäntylautaa ja riippuvat va-

laisimet ovat tiellä asukkaiden liikkuessa huoneessa. Asiakkaan toivomuksissa on ehdotus takan paikaksi, tilaan avaruutta ja muun-

neltavuutta. Mielivärit ovat musta, harmaa ja ruskea. Niiden lisäksi saa olla jokin helposti muunneltavissa oleva piristeväri. Kalus-

teet hankitaan uusina, ja tilaan toivotaan modernia ilmettä unohtamatta talon 70-lukuista henkeä. Ainoa säilytettävä kaluste van-

hasta sisustuksesta on musta sohvapöytä.) 

Suunnittelijan neuvot 

Suunnitelma lähti liikkeelle määräävimmän kalusteen mukaan, eli toivomuksessa olevan takan. Koska takasta haluttiin varaava, 

sen on hyvä olla mahdollisimman keskeisellä paikalla talossa, jotta sen lämpö saadaan parhaiten hyödynnettyä.  

Suuri kirjahylly laitetaan kierrätykseen ja tilalle ehdotan matalaa tasoa, joka antaa hyvin tilaa ja näkyvyyttä vanhalle tiiliseinälle.  

Tason päälle voidaan sijoittaa pöytävalaisin korostamaan tiiliseinän rosoisuutta.  

Sisäkaton tummunut mäntylaudoitus maalataan kuultomaalilla valkoiseksi. Se raikastaa huoneen yleisilmettä ja antaa korkeamman 

tilan tuntua.  

Roikkuvat kattovalaisimet vaihdetaan. Tilalle ehdotan katossa kiinni olevia moderneja lasisia valaisimia. Kattovalaisimien lisäksi 

pöydän ylle kaartuva jalkavalaisin antaa lisävaloa ja kasaa sohvaryhmää kokoon.  

Kirjahyllyn paikaksi ehdotan käytävän varrella olevaa seinää. Valkoinen kirjahylly on kevyen oloinen ja erottuu seinästä kun tausta-

seinä tapetoidaan harmaalla tapetilla.  

Sohva ja nojatuolit sijoitetaan niin, että niiltä voi seurata halutessaan televisiota tai rentoutua takkatulen äärellä.  

Kun tilaan halutaan lisää lasku– tai hyllytilaa, voidaan sohvan vierelle, vaikka molemmin puolin, sijoittaa sohvapöydät. Tiiliseinälle 

tason yläpuolelle voidaan myös kiinnittää hyllylevy. Levy voi olla tarvittaessa jopa koko seinän levyinen.  

Verhoja ja sohvatyynyjä muuntamalla tilaan saadaan vaihtelevuutta. Pintamateriaalit ja kalusteet ovat neutraaleja ja aikaa kestä-

viä. Harmaa villamatto kokoaa sohvaryhmän. Kalusteiden muotokieli, materiaalit ja väritys tuovat tilaan modernia tuntua unohta-

matta talon 70-lukuisuutta.  
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Nojatuoli Fogia Alex 

Verhoiltu mustalla nahalla 

Sohva Fogia Alex 

Verhoiltu mustalla nahalla 
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Pöytävalaisin 

Flos Spun light t 

Jalkavalaisin Flos Acro 

Verhokangas Sandberg  

Olivia ruskea 190-92 

Tapetti Sandberg 

Frank 532-79 

Matto Woodnotes  

New york 
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Kareliaparketti, lähin jälleenmyyjäsi 

Parkettihuolto ja Saneeraus Pertti Kemppainen Oy 

Puolarmetsänkuja 6 
02280 ESPOO 
 

Ikea, lähin myyntipaikka 

Espoontie 21 

02740 ESPOO 

Flos, jälleenmyyjä 

Maricken Shops Oy 

Lauttasaarentie 45 

00200 Helsinki 

Woodnotes, jälleenmyyjä 

Maricken Shops Oy 

Lauttasaarentie 45 

00200 Helsinki 

Fogia, jälleenmyyjä 

Maricken Shops Oy 

Lauttasaarentie 45 

00200 Helsinki 

Hankintapaikkoja 

Block-valaisin, Design house Stockholm, jälleenmyyjä 

http://www.finnishdesignshop.fi/valaisimet-

poytavalaisimet-blocklamppu-musta-johto-p-853.html 

Jeti Plano –kattovalaisin, LumenLux 

Oy Nordic Finland Light Ltd 

Kylynkatu 16 

33730 Tampere 


