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KOTI Pohjoismaista omaleimaisuutta

Pohjoismaista 
omaleimaisuutta
Reima ja Raili Pietilän suunnittelema lamellitalo 
Espoon Suvikummussa kätkee sisäänsä nelihenkisen 
perheen kodin, joka edustaa pohjoismaista tyyliä 
kauneimmillaan. Kodin graafinen selkeälinjaisuus 
yhdistyy maltilliseen koristeellisuuteen. Hillittyyn 
väripalettiin mahtuu myös voimakkaita värisävyjä. 
TeKsTI pIIa pOusI KuvaT mareK sabOgal

 E lettiin vuosia 1967–1969, kun Espoon Tapiolaan Suvikummun asuntoalueelle 

valmistui kolmen lamellitalon sarja. Arkkitehtipariskunta Reima ja Raili Pietilän 

kilpailuvoiton kautta vuonna 1962 saatu suunnittelutyö oli kannanotto ele-

menttiteollisuuteen sidottua asuntoarkkitehtuuria vastaan. Nyt 40 vuotta myöhem-

min Pietilöiden arkkitehtuuri ja metsäiset, rauhoitetut luonnonolosuhteet yhdessä 

lähellä sijaitsevien palveluiden kanssa houkuttelivat Martina ja Tomas Rosenqvistin 

muuttamaan tähän lähes sadan neliön asuinkerrostaloon. Myös toimiva selkeä pohja-

ratkaisu ja yhdessä tasossa sijaitsevat asuintilat miellyttivät kahden leikki-ikäisen 

lapsen vanhempia.

Pietilöiden vaaka- ja pystysuunnassa porrastuvat talot kätkevät sisäänsä valoisia ja 

tiloiltaan ilmeikkäitä asuntoja. Ulkoasultaan kerrostalo oli alkuperäisessä kunnossa, 

ja Rosenqvistin asunto oli muuttohetkellä pinta- sekä keittiö- ja kylpyhuoneremontin 

tarpeessa. Remontin yhteydessä seinät saivat uuden maalikerroksen. Keittiön ja las-

tenhuoneiden lattiat vaihdettiin kovaan käyttöön soveltuvaksi Norament-lattiaksi. 

Olohuoneen koivuparketti hiottiin ja maalattiin puhtaanvalkoiseksi.

– Remontin aikataulu oli tiukka. Kaksi kuukausi on lopulta lyhyt aika saada valmista 

jälkeä. Keittiön lattia ehti juuri ja juuri saamaan teollisen käyttöönottopuhdistuksen, 

mutta vahaus jäikin kiireessä tekemättä, ja muuttoa edeltävänä yönä asensimme vielä 

makuuhuoneen kokolattiamattoa paikoilleen, Martina ja Tomas kertovat.

Luonnonvaloa tulvivan olohuoneen yksilöllinen tyyli syntyy Tomaksen suunnittelemista sohva
pöydästä, tvtasosta ja kaiuttimista. Keskipisteenä katossa on näyttävä, koristeellinen Proper
valaisin. Hillittyä värimaailmaa piristävät Mairon sisustustyynyt. Kattovalaisin ja sisustustyynyt 
ovat Von R verkkokaupasta. Olohuoneen sohva on HT Collectionin mallistosta.
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Vaikka Pietilöiden suunnitteleman asunnon pohjaratkaisu on toimi-

va, remontin yhteydessä joitakin seiniä siirrettiin ja lisättiin uusien 

asukkaiden omien tarpeiden pohjalta.

– Ostohetkellä asunnon keittiö oli edellisten asukkaiden jäljiltä pit-

känomainen, joten seiniä siirrettiin, jotta tilasta saataisiin käytännölli-

sempi. Keittiöremonttia tehdessä merkitsimme ensimmäiseksi maala-

rinteipillä kohdan ruokapöydälle, jotta tarvittava tila kulkemista varten 

hahmottui, Tomas kertoo.

Myös keittiön vanha saareke purettiin ja tilalle tulivat seinän kanssa 

linjassa kulkevat Ikean kaappien rungot. Martina ja Tomas halusivat 

omaan keittiöönsä jotain Ikean peruskaappivalikoimasta poikkeavaa. 

Niinpä runkoihin päädyttiin tilaamaan etulevyt ruotsalaiselta Studio 

10 -yritykseltä, joka valmistaa juuri Ikean kaappirunkoihin sopivia etu-

levyjä.

– Valikoimassa oli tyylikkäitä ja moderniin tyyliimme sopivia vaihto-

ehtoja, myös toimitus Ruotsista Suomeen sujui nopeasti. Etulevyjen 

asennuskin onnistui kerralla, kun Ikean kaappirunkojen mitat ovat yri-

tyksen omassa tietokannassa valmiina, kertovat Martina ja Tomas.

Tomas on suunnitellut keittiön puhdaslinjaisen ruokapöydän, jossa elegantti 
tummaksi vahattu tammipinta on yhdistetty kiiltäviin metallisiin jalkoihin. 
Muuten moderniin ja hillittyyn keittiöön tuo elävyyttä Byracka Designin ku
viotapetti. Apilakattovalaisin on Fredrik Wallnerin suunnittelema. Sekä kuvio
tapetti että valaisin on hankittu Von R verkkokaupasta. Linjakkaan keittiön 
kaappien rungot ovat Ikean valikoimasta ja etulevyt tilattu ruotsalaiselta Stu
dio 10 yritykseltä. Tummat tasot ja peitelevyt on teetetty puusepällä.

KOTI Pohjoismaista omaleimaisuutta
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KOTI xxx xxxx

Kompromisseja ei remonttia tehdessä jouduttu juuri tekemään. Yh-

teinen tyyli on hioutunut jo aikaisemmissa asunnoissa. Työnjako oli 

selvä, sillä pedanttinen Tomas oli kiinnostunut remontissa enemmän 

yksityiskohdista ja tarkkuutta vaativista töistä, kun taas Martina suur-

piirteisempänä auttoi remontin pohjatöissä.

– Materiaalihankinnoissa kiinnitimme huomiota ulkonäön lisäksi kes-

tävyyteen. Onnistuimme myös tekemään löydön ostaessamme makuu-

huoneeseen eräästä projektista ylimääräiseksi jääneen palan kokolattia-

mattoa. Se istui mitoiltaan juuri meidän makuuhuoneeseemme. Keittiöön 

olisimme alun perin halunneet betoniset työtasot, mutta ne olisivat tul-

leet liian kalliiksi. Keittiön tyylikkäät tasot ja peitelevyt teetettiinkin lo-

pulta puusepällä.

Kodin sisustuksessa heijastuu Martinan ja Tomaksen työt luovalla 

alalla. Muotoilu ja käsillä tekeminen on aina kiinnostanut ad:na mai-

nostoimistossa työskentelevää Tomasta. Keittiön linjakas tummaksi 

vahattu tammiruokapöytä ja olohuoneen pöytä, televisiotaso sekä kai-

uttimet ovatkin syntyneet Tomaksen suunnitelmien pohjalta. Minima-

listinen tyyli ilmentää kodissa Tomasta. Martina puolestaan tuo sisus-

tukseen runsautta ja iloisuutta. Asunnon skandinaavisessa tyylissä 

näkyykin hänen työnsä Ikean sisustussuunnittelijana. Myös  oman si-

sustusverkkokaupan pitäminen tuo väkisinkin kotiin pohjoismaalais-

ten suunnittelijoiden tuotteita, kuten olohuoneen näyttävän kerman-

värisen By Rydènsin kattovalaisimen.

– Intohimo kauniisiin esineisiin ja sisustamiseen tulee työni kautta. 

Olohuoneesta jatkuu kapea käytävä, jonka päähän on sijoitettu työhuone. 
Asunnon alkuperäisestä pohjasta poiketen työhuone erotettiin lasten
huoneesta omaksi tilakseen väliseinällä. Etualan vanha kiinalaiskaappi on 
Mokosta ja seinään nojaava porrasmainen hylly on Ikean jo poistuneesta 
valikoimasta. Eteisen lasiikkunallinen väliovi on säilynyt asunnossa al
kuperäisenä, samoin kuin tanko päällystakeille. Musta Nora Flooring Sys
temsin Noramentlattia jatkuu aina keittiöön asti. Olohuoneen takka on 
talvella ahkerasti käytössä. Takan edessä oleva marmori on edellisen asuk
kaan teettämä. Metallinen Top Hat pöytävalaisin ja Mairon sisustustyynyt 
ovat Martinan omasta Von R verkkokaupasta. 

Huonekalut myös edel-
lisistä asunnoista ovat 
löytäneet omat paikkansa 
uudessa kodissa.
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Sisustuksessamme perusvärit, valkoinen, harmaa ja musta, ovat pysy-

neet jo pitkään, ja huonekalutkin ovat kulkeneet mukanamme asun-

nosta toiseen. Asunnon pohja kuitenkin vaikuttaa siihen, että täällä 

sisustuksemme on selkeytynyt, kertoo Martina.    

Valoisassa olohuoneessa onkin yhdistetty sekä Martinan että Tomak-

sen sinkkuvuosilta hankkimia huonekaluja. Mustat nahkatuolit ovat 

Tomaksen löytö kirpputorilta. Vanha Mokosta hankittu kiinalaiskaappi 

on tullut alun perin Martinan ensimmäisestä yksiöstä yhteiseen kotiin. 

Olohuoneen seinälle on nostettu Tomaksen isoäidin vanha näyttävä 

peili ja Martinan vanhempien häälahjaksi saama tarjoilupöydän kansi. 

Toisella seinällä Tomaksen suunnittelemien tason ja kaiuttimen vie-

ressä sijaitsee Ikean mallistosta jo poistunut hylly. 

– Vintage-Ikea on tämän päivän juttu, Martina naurahtaa. 

Martinan ja Tomaksen kodissa vanhaa ja alkuperäistä on haluttu 

säilyttää mahdollisuuksien rajoissa. Alkuperäistä ovat esimerkiksi asun-

 Lastenhuoneissa on yhdistetty vanhaa ja uutta. Sängyt, matot ja pöydät 
ovat Ikean mallistosta, tuolit ovat löytö Nokian kirpputorilta. Lelut pysyvät 
järjestyksessä Von R:n Lekalelulaatikoissa. Nauhaikkunat päästävät luon
nonvaloa myös kapeaan käytävään. Tilan neliöt on hyödynnetty tehokkaasti 
kirjahyllyllä. Taulu on rakas muisto Cannesista, jossa Martina kävi Nizzassa 
viettämänsä vaihtooppilasvuoden aikana. 

Lastenhuoneisiin valitut reippaat värisävyt sopivat 
kodin selkeälinjaiseen tyyliin.

KOTI Pohjoismaista omaleimaisuutta

4



38  plaza koti plaza koti  39

non kaikki ovet sekä lasten ja vanhempien makuuhuoneiden valkoiset 

kaapistot. 

Lastenhuoneiden väliin on kuitenkin alkuperäisestä pohjasta poike-

ten tehty oviaukko ja työhuone on erotettu lastenhuoneesta väliseinäl-

lä erilliseksi tilaksi. Lastenhuoneiden käytävän puoleiset nauhaikkunat 

ja kangaspintainen tapetti ovat saaneet jäädä remontissa paikoilleen. 

Remontin yhteydessä huoneet saivat saman Norament-lattian kuin keit-

tiökin, mutta voimakas musta väri vaihtui hillitympään harmaaseen. 

Perinteistä vaaleanpunaista värimaailmaa ei tyttöjen huoneissa halut-

tu käyttää, vaan tytöt saivat kodin selkeälinjaiseen tyyliin sopivat reip-

paanväriset lastenhuoneet.

Pietilöiden arkkitehtuuriin ja ympäröivään luontoon ihastuneet Mar-

tina ja Tomas uskovat viihtyvänsä hyvin Suvikummussa ja luonnon-

valoa tulvivassa kodissaan.

– Kaunis ympäristö lisää ehdottomasti asumisviihtyvyyttä. Ei siis 

ihme, että asukaskunta täällä Suvikummun asuntoalueella on pysy-

nyt suhteellisen vakaana. Me olemmekin vasta asuntomme kolman-

net asukkaat, Martina ja Tomas hymyilevät.

Nykyisten asukkaiden varman maun ansiosta talon selkeä ja näyttävä 
ulkoasu jatkuu sisätiloihin asti. Vanhempien makuuhuoneen vaaleaa 
yleisilmettä on terävöitetty tummilla yksityiskohdilla. Ylellisenpehmeä ko
kolattiamatto on RestaLattioilta ja kattovalaisin Ruotsista. Leikillisyyttä 
makuuhuoneeseen tuo vinossa seisova Ikean jalkavalaisin. 

Kaunis ympäristö 
lisää ehdottomasti 
asumisviihtyvyyttä.

Almerich | Arturo Alvarez | Axo Lights | Bover | Diesel | Fabbian | Foscarini | Luzifer | Modiss | Northern Lighting | Pedrali | Slamp | Vistosi  

Agatha
riippuvalaisin
Lue lisää

Caboche media 
riippuvalaisin
Lue lisää

Cage grande 
riippuvalaisin
Lue lisää

Mikado grande 
riippuvalaisin
Lue lisää

Shio
pöytävalaisin
Lue lisää

Cactus piccola 
pöytävalaisin
Lue lisää

Lumiere
pöytävalaisin
Lue lisää

Cage Mic 
pöytävalaisin
Lue lisää

w w w. d e s i g n v e r k k o k a u p p a . c o m

UUSI  VERKKOKAUPPA AVATTU!
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