anu jokela
Sisustussuunnittelija Anu Jokela pohtii tällä palstalla
sisustuksen perusasioita ja ajankohtaisia ilmiöitä.

Mikä tekee kodista kauniin? Tätä kysymystä jouduin pohtimaan kirjoittaessani Suomalaista sisustuskirjaa ja etsiessäni siihen koteja kuvattavaksi. Sitä varten
vierailin noin kuudessakymmenessä hyvin
erilaisessa kodissa. Niiden koot vaihtelivat pienestä kaksiosta hulppeisiin omakotitaloihin. Sisustukseltaan kodit edustivat
eri tyylejä: huippumodernista vanhoihin
klassikoihin ja kaikkea siltä väliltä. Myös
sisustuksiin käytettyjen budjettien koko
vaihteli kovin. Kaikkein kauneimmat ja
mieleenpainuvimmat kodit olivat persoonallisia, omistajansa näköisiä. Tyylillisesti niissä oli jokin johtolanka, jota omistaja
oli melko tiiviisti noudattanut. Kekseliäisyyttä ja mielikuvitusta oli usein käytetty
rahaa enemmän.

Kaunis koti

Ideataulu on hyvä lähtökohta
sisustussuunnitelmalle.

Minulta kysytään usein, mistä aloitan ja
miten rakennan sisustuksen asiakkaalleni.
Mistä löydän sen tyylillisen punaisen langan, jota seurata? Aloitan melkein aina olemassa olevasta, jostakin vanhasta esineestä
tai kalusteesta, joka asiakkaalla on jo kodissaan ja joka on hänelle mieleinen.
Ani harvoin asiakas haluaa koko kodin
ihan uusiksi, uusia huonekaluja ja esineitä
myöten. Näissä tapauksissa haen puuttuvaa
historiaa antiikkiliikkeestä.
Kun valitset yhden tai kaksi mieleisintä esinettä tai huonekalua kodistasi, löydät

mieleisesi tyylin. Perustele valintasi siis tyylin mukaan, älä käytännöllisyyden tai tarpeen mukaan. Katsele esineiden muotoja ja
mieti tarkkaan, minkä tyylisiä ne ovat. Jos
et ole ihan varma, pyydä apua vaikka huonekalukauppiaalta tai antiikkiliikkeestä.

Yhdistä yhdessä huoneessa
korkeintaan kahta tyyliä
keskenään.
Kerää sisustuslehdistä ja -kirjoista kuvia,
jotka jatkavat valitsemasi tyylin tai tyylien
linjaa. Näistä saat uusia ideoita. Etsi erilaisia ideoita huonekaluihin, tekstiileihin ja
koriste-esineisiin. Tämä on tyylin etsintää,
unohda nyt käytännöllisyys. Usein tekstissä ja kirjojen titteleissä on selvästi sanottu,
mitä tyyliä esitelty sisustus edustaa.
Yhdistä yhdessä huoneessa, ainakin alussa, korkeintaan kahta tyyliä keskenään. Pidä
alku yksinkertaisena, niin saat eheän kokonaisuuden. Jos pidät vaikkapa modernista
(esimerkiksi Artek, Muurame, Lundia) ja
talonpoikaisesta suomalaisesta tyylistä, pidä suurin osa kodistasi modernina ja yhdistä sinne muutama talonpoikainen tavara. Esimerkiksi ruokailutilassa voisi olla iso
talonpoikainen ruokapöytä Aallon ruokatuolien kera ja olohuoneessa talonpoikainen sohvapöytä muuten modernien huonekalujen ympäröimänä.
Sitten tulee se monen mielestä kaikkein
vaikein kohta: varastoi kylmästi muut tyylit
pois. Jos haluat eheyttä kotiisi, joudut olemaan raaka, muuten muutos ei toimi. Mieti myös, tarvitsetko kaikkia huonekalujasi.
Usein meillä on liikaa tavaraa kodissamme.
Turhat pois, niin saat lisää tilaa ja tilan tuntua. Älä myöskään kiirehdi muutosta tehdessäsi, vaan tee siitä vaikka kahden vuoden projekti. Mieti asioita rauhassa.
Todellisessa elämässä käytännöllisyys on
suuri osa kodin viihtyvyyttä, vaikka kau-

niissa sisustuskuvassa se saattaa jäädä toisarvoiseksi. On todella raivostuttavaa asua
kodissa, joka ei ole suunniteltu käyttäjänsä
tarpeiden mukaiseksi.
Pienetkin asiat helpottavat jokapäiväistä
elämää. On esimerkiksi tärkeää voida katsella tv:tä oikeassa valaistuksessa tai päästä
jääkaapille esteettömästi, vaikka joku muu
kokkaa keittiössä. Siksi kodin sisustuksen
miettiminen kannattaa aina aloittaa omista
käytännön tarpeista. Tee vaikka lista niistä
asioista, joita pidät tärkeinä, tai listaa päivittäisiä, asumiseesi liittyviä rutiineja. Mieti millaisia aamupuuhia sinulla tai perheelläsi on, missä huoneessa ne tapahtuvat ja
mitä niihin tarvitaan. Onko jossain huoneessa ruuhkaa tai jääkö jokin huone vähäiselle käytölle? Käy samoin läpi koko päiväsi, viikkosi tai koko vuosi.
Yritä miettiä mahdollisimman laajasti ja
vapaasti. Tyhmistäkin ajatuksista saattaa syntyä hyvä ratkaisu, kirjaa siis myös
hölmöt ideat. Listan kehittyessä alat huomata tilan tai toimintojen tarpeellisuuden
ja tarpeettomuuden. Sinulle ehkä selkiytyy, että perheesi viettää olohuoneessa aikaa vain tv:tä katsellen ja iso takkahuone
on käytössä ainoastaan pari kertaa vuodessa. Keittiö-ruokailutilasi taas on jatkuvassa käytössä ja ruuhkainen. Mitä
jos melko tarpeeton takkahuone muuttuisikin olohuoneeksi, jossa katsotaan
tv:tä? Olohuoneen voisi yhdistää keittiöön,
isoksi ruokailuhuoneeksi. Sinne mahtuisi
vielä sohvakin, jolta käsin voisi pitää seuraa kokille.
Heittele mielikuvia ja ajatuksia kiinnittämättä tässä vaiheessa liikaa huomiota siihen, miten ne voisi toteuttaa. Liian kalliit
ja utopistiset ideat karsiutuvat kyllä budjetin ja muiden rajoitusten myötä.
Persoonallisuus ja eheä kokonaisuus ovat
siis mielestäni viihtyisän ja kauniin kodin
tärkeimpiä osasia. Ja se, että kotisi toimii
kuin rasvattu. ■
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