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S e  p u o i  s o g n a r l o  p u o i  f a r l o
- Mistä pystyt une lmoimaan, pystyt myös toteut tamaan

Talon rakentaminen on ollut rakentajaperheelle melkoinen urakka, mutta otsikossa 
oleva perheen motto on taas osoittautunut oikeaksi. Kannattaa siis unelmoida, kaikki 
on mahdollista! 

Perheellä oli monenlaisia unelmia ja haaveita uuden kodin suhteen ja suurin osa on 
toteutumassa. Lasten kasvaessa he tarvitsivat ennen kaikkea lisää tilaa 3-lapsiselle 
perheelleen. Nyt jokaisella lapsella on oma huone ja lisäksi yhteistä oleskelua varten 
mukava olohuone myös lastenhuoneiden kerroksessa. 

Yksi hyvin käytännöllinen haave taas oli esimerkiksi riittävän iso ruokapöytä. Uudes-
sa kodissa on pöytä, jonka ympärille sopii helposti jopa 12 henkeä.

Toiminnallisuuden ehdoilla 

Koska perhe on monella tavalla hyvin aktiivinen, on kodin toimivuuteen sekä ma-
teriaalien ja ratkaisujen helppohoitoisuuteen ja pitkäikäisyyteen kiinnitetty erityistä 
huomiota. Riittävät säilytystilat ja kunnollinen kodinhoitohuone ovat tärkeitä, jotta 
arki sujuu näppärästi. 

Suuri osa entisistä kalusteista oli jo aikansa palvelleita, joten lähes koko sisustus 
on uutta. Perhe pitää selkeästä skandinaavisesta tyylistä, pienellä arjen luksuksella 
täydennettynä. Sisustuksen keskeisiä periaatteita ovat kotimaisuus ja lähituotannon 
suosiminen.

Sisustuksen suunnittelu on pitkä prosessi alkaen tilajaon varmistamisesta. Yhteis-
työmme alkoi reilu vuosi sitten. Työtäni on helpottanut, että rakentajaperhe toisaalta 
tiesi hyvin tarkkaan, mitä he tarvitsevat ja toisaalta he olivat avoimia keskustelemaan 
erilaisista vaihtoehdoista. 

Tässä lehdessä kerrotaan erilaisista valinnoista. 
Toivottavasti pohdinnoistamme on apua muillekin!

Marja-Leena Kajander
- tila- ja sisustussuunnittelija
Meena K. Oy

P.S. Kiitos rakentajaperheelle mielenkiintoisesta projektista ja yhteistyökumppaneille 
hyvästä yhteistyöstä!

Koti 26 -esitteen toteutus:
Tuotanto ja tekstit: Meena K. Oy, www.meenak.fi

Kuvat: Riikka Kajander Photography, www.riikkakajander.com
Taitto: Kissaniitty Oy, www.kissaniitty.fi

Alakerta Yläkerta 

Rakentajapariskunnan mietelause on osoit-
tanut jälleen kerran voimansa, upea koti 
odottaa asuntomessujen päättymistä, toteaa 
sisustuksen suunnitellut Marja-Leena Kajan-
der. Art4U on ikuistanut ajatuksen seinätar-
raksi kodin ala-aulaan.

Kannessa: Blues-sohva ja Oona-nojatuolit Interface, sohva-
pöytä Regatta Design, akvarelli Jouni Tsutsunen, kattovalaisin 
Secton Octo, jalkavalaisin Jieldén Loft, hedelmävati BEdesign, 
matto HannaKorvela, shaali Balmuir, kaiuttimet Uploud Audio.
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AKTI IV ISEN PERHEEN 
PASSI IV INEN TALO

R
akentajaperheelle oli alusta lähtien selvää, että 
he haluavat energiatehokkaan talon. Passiivikivi-
talojen rakenne tuntui sitä mielenkiintoisemmalta, 

mitä enemmän he saivat siitä tietoa. Rakenne perustuu 
kevyisiin Passiivitriploihin, jotka on valmistettu Neopor-
lämmöneristeestä. Triploista rakennetaan seinät, joiden 
sisään valetaan valubetoni.

Neopor-harkoista ja betonista muodostuu hengittävä 
rakenne, joka pitää veden ulkopuolella, mutta antaa kui-
tenkin vesihöyryn tuulettua sisältä ulospäin. Neopor on 
hyvä pohja ulkopuolella usein käytettävälle rappaukselle.

Passiivikivitalojen rakenne antaa mahdollisuuden myös 
omatoimirakentajalle. Tämä mahdollisuus innosti ra-
kentajaperhettä, koska omalla työllä pystyi säästämään 
kustannuksissa oleellisesti.

Passiivikivitalojen rakenneratkaisu tuntui järkevältä ja mikä tärkeintä, myös omatoimirakentajalle sopivalta.

Passiivikivitalon rakenne perustuu kevyeen 
Neopor-harkkoon, joka ison kokonsa ansiosta 
on saanut nimen Tripla. 

29.6.2012 30.8.2012

25.10.2012 24.6.2013

4



Katon pitää kestää kaikkea

Hyvä talo pitää myös kattaa kunnon katteella. Koko ve-
sikattojärjestelmän toimittajaksi valikoitui Metehe, jonka 
tuotteita pidetään erityisen laadukkaina. Saimme hyvin 
asiantuntevaa ja joustavaa palvelua asioidessamme 
suoraan valmistajan kanssa. Ja samalla hintakin pysyi 
kohtuullisena, toteaa rakentajapariskunta. 

Metehen kattovalikoima on hyvin laaja. Tässä talossa 
katoksi valittiin lukkosaumallinen MTH Rivikatto, jossa 
yhdistyvät asennuksen helppous ja perinteisen konesau-
makatteen klassinen ulkonäkö.

Metehe toimitti myös katon turvatuotteet eli lumies-
teet, kattosillat ja tikkaat sekä sadevesjärjestelmän. 
Asioitaessa yhden toimittajan kanssa, tuotteet sopivat 
varmasti yhteen.

VILPE® -tuotteissa 
on laaja värivalikoima. 
Tässä erivärisiä viemä-
rin tuuletusputkia Ø 
110 mm.

Viherhuoneen lasitukset teki Avodea mittati-
laustyönä.

Metehen lukkosaumallinen katto näyttää 
hyvältä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös lumies-
teet, kattosillat, tikkaat ja sadevesijärjestelmät.
Kuva Metehen, ei tästä kohteesta.

Ilmanvaihto kunnossa

On erittäin tärkeää huomioida riittävä ilmanvaihto kun 
rakennetaan energiatehokkaita ja tiiviitä passiivitaloja. 
VILPE®-ilmanvaihdon päätelaitteet pitävät sisäilman 
puhtaana ja talon rakenteet terveinä. Tuotteet on ke-
hitetty yhteistyössä ilmanvaihtolaitteistojen valmistajien 
kanssa ja ne ovat yhteensopivia kaikkien koneellisten 
ilmanvaihtojärjestelmien kanssa.

VILPE®-tuotteissa ilman painehäviö on minimoitu, 
jolloin ilmanvaihtolaitteisto kuluttaa vähemmän energiaa 
ulospuhallukseen. Tuotteiden materiaalina on kierrä-
tettävä, läpivärjätty ja UV-suojattu polypropeenimuovi. 
Materiaali on kemiallisesti neutraalia ja ympäristölle 
haitatonta. 

Viherhuone yhdistää

Yksi rakentajaperheen haaveista oli sisä- ja ulkotilojen 
luonteva yhdistäminen. Siinä keskeisenä on viherhuone, 
jonka kautta kodin sisä- ja ulkotilat liittyvät luontevasti 
toisiinsa, olohuone jatkuu isolle terassille, kesäkeittiöön, 
lasten leikkipaikalle jne.. 

Viherhuoneen lasituksen teki terassilaseihin erikoistu-
nut Avodea. Erityisesti lapsiperheelle on tärkeätä, että 
lasitukset ovat turvalliset ja helppokäyttöiset. Avodean 
lasit ovatkin aina turvalasia ja liukuovet hyvin tukevia. 
Jotta terassia voi käyttää kylmemmilläkin keleillä, kan-
nattaa kiinnittää huomiota myös lasituksen tiiviyteen.

Avodean alumiiniprofiileita on vakiona saatavilla RAL-
väreissä. Tässä kodissa päädyttiin kutenkin puujäljitel-
mä-maalaukseen, samaan, jota on kodin ikkunoissakin. 



Puustellin keittiön suorakeilausovi TM 65 tuo valkoiseen keittiöön 
tunnelmaa, jota Kotitason mustat graniittitasot täydentävät. Astiat 
Amfora ja Iittala, yrttiruukut Lyhtytalo.



K
odin sisustuksessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota ratkaisujen laadukkuuteen, 
pitkäikäisyyteen ja helppohoitoisuuteen. 

Lisäksi on haluttu suosia kotimaisia tuotteita ja 
mielellään lähellä toimivia yrityksiä.

Isot pinnat vaikuttavat tilan tunnelmaan hyvin 
paljon. Alakerrassa seinissä on italialainen Rive-
dil Sinfonia Silver -helmiäisstucco, jonka himmeä 
kiilto luo miellyttävän tunnelman. Kantaviin pyl-
väisiin on valittu Rivedil Rouge -sisustusmaali. 
Rivedil Rouge jatkuu myös keittiön välitilassa yh-
distäen näin tilan eri osia kokonaisuudeksi. Latti-
aksi tuli vinyylikorkki tuttavaperheen suosituksen 
perusteella, kuosi valittiin halutun tunnelman 
mukaan. Keittiössä ja eteisessä on laattalattia.

Keittiön ja muiden kiintokalusteiden toimitta-
jaksi itsestään selvä valinta oli Hyvinkään Puus-
telli, johon perhe oli tutustunut jo entisen kodin 
keittiöremonttin myötä. Saimme heiltä loistavaa 
palvelua ja olimme tyytyväisiä yhteistyöhön ja 
lopputulokseen, toteaa perheen äiti. Suunnitte-
lussa kiinnitettiin erityistä huomiota kalusteiden 

toimivuuteen, ovimallit ja värit päätettiin vii-
meksi. Ovimalliksi valittiin tyylikkäästi muotoiltu 
TM 65 ja näin saatiin valkoiseen keittiöön juuri 
sopivasti ilmettä. Vetimenä on kevään uutuus, 
taivutettu mustaksi petsattu puuvedin.  

Upean keittiön kruunaa Kotitason graniitti-
työtaso, jonka välkkeille välitilan sisustuslaasti 
on tehokas pari. Graniitti on työtasona huole-
ton, se kestää hyvin sekä kylmää että kuumaa. 
Monen mielestä se on myös paras mahdollinen 
leivinalusta.

Hana on Gustavsbergin Nautic-sarjan hana, 
korkealla kaarijuoksuputkella. Hanassa on ve-
densäästöominaisuus sekä erityisesti lämmintä 
vettä (=energiaa) säästävä tekniikka. Ainutlaa-
tuista on se, että säästötoimintoja voidaan sää-
tää vastaamaan käyttäjän mieltymyksiä.

Uusi iso ruokapöytä oli perheen ykköstoiveita. 
Uuden pöydän ympärille mahtuu mainiosti 12 
henkilöä. Materiaalissa päädyttiin käyttöä kestä-
vään vahattuun tammeen. 

Alakerran olotilas-
sa käytetyt Decosin si-
sustusmaalit ja -laastit 
jatkuvat myös keitti-
ön välitilassa. Rivedil 
Rouge ja Kotitason 
graniitti ”komppaavat” 
tehokkaasti toisiaan.  
Gustavsbergin uusi 
Nautic-sarjan energiaa 
säästävä hana. Kaapit 
ja työtaso Puustellista.

Perheellä on haa-
veissa koira ja siihen 
on varauduttu myös 
tassujen pesupaikalla. 
RAPA-stoppari Jalosteel, 
laatat Kaakelikeskus, 
muistitaulu Art4U, saap-
paat iloisia Haita.

HILL ITTY ALAKERTA
Talon eri kerroksi in halutt i in luoda selvästi toisistaan 
poikkeavat tunnelmat. Alakerta on tyyl ikäs ja hi l l i t ty.
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Tähän värimaai lmaan on helppo l isätä ajankohtaisia sävyjä, 
kevääl lä vihreää, syksyl lä oranssia, jouluna punaista jne.

Alakerran värimaailma löytyi jo yhteistyömme 
alkumetreillä ja pysyi materiaalivalintoja myöden 
lähes samana, toteaa sisustuksen suunnitellut 
Marja-Leena Kajander. Hillittyjä sävyjä ja upeita 
materiaaleja. 

Nojatuolien ja sohvan valinnassa kiinnitettiin 
erityistä huomiota mukavuuteen ja istuttavuu-
teen, toteaa perheen äiti. Kävimme koko per-
heen voimin koeistumassa useita vaihtoehtoja. 
Valitsimme Interfacen laadukkaat kotimaiset 
tuotteet, joissa muotoilu ja mukavuus yhdistyi-
vät, ja lisäksi niistä saatiin juuri oikeat koot.  

Isojen ikkunoiden talossa verhot ovat tärkeä 
osa sisustusta. Olohuoneen upeat verhot on 
toteuttanut hyvinkääläinen Sisustustiimi. Sisu-
tustiimiin päädyttiin perheen ystävien kauniiden 
verhojen innoittamina.  

Portaiden alle jäävä tila on hyödynnetty tyylik-
käällä kotimaisella Muunnon säilytysratkaisulla, 
joka pitää sisällään myös työpisteen. Muunnossa 
on valittavana paljon erilaisia hyllyjä ja tasoja. 
Seinäpaneelin ansiosta niiden järjestystä on 
helppo muuttaa ja tietysti myös täydentää tar-
peen mukaan. Myös Muunnon värivalikoima on 
hyvin laaja.

Olohuoneen värimaailma jatkuu makuuhuo-
neessa, myös seinissä on sama helmiäisstucco 
kuin olohuoneessa. UnikLab-mittauksen perus-
teella valmistetut vuoteet odottavat jo nukku-
jaansa. Vuoteiden jousistot on räätälöity käsi-
työnä nukkujan vartalon mukaan. Yksilöllinen 
patja antaa hyvän ja palauttavan unen, toteaa 
fysioterapeutti Päivi Ukkola Unikulmasta..

-  Vaatehuone makuuhuoneen yhteydessä on 
aina suositeltava ratkaisu.

Alakerran kylpyhuoneeseen on haluttu pientä 
luksusta. Kaakelikeskuksen upeat marmoria 
muistuttavat laatat ja koristeellinen peili ovat kai-
vattua arjen ylellisyyttä. Niin ulkonäön kuin käy-
tännöllisyyden ylellisyyttä on  Villeroy & Bochin 
uudessa seinä-WC:ssä, Omnia DirectFlushissa, 
jossa mm. WC-kulhosta on jätetty kokonaan pois 
hankalasti pestävä kaulusosa!

Messujen aikana esillä on perheen ystävän, 
luokanopettaja ja akvarellisti Jouni Tsutsusen 
töitä. Tsutsusella on näyttely Hyvinkäällä Hotelli 
Rantasipin aulassa 10.8. 2013 asti.

Kaakelikeskuksen 
Impronta I Marmi 
-laatta antaa ilmeen 
upealle kylpyhuoneel-
le. Peili V Aalto, lyhty 
Lyhtytalo

Interfacen Blues-
sohva ja Oona-no-
jatuoli ovat sopivan 
pehmeitä mutta riit-
tävän tukevia. Matto 
HannaKorvela, shaali 
Balmuir, kattovalaisin 
Secton Octo, jalkava-
laisin Jieldén Loft, ak-
varelli Jouni Tsutsusen, 
halkokori Lyhtytalo, 
hedelmävati BEde-
sing, kaiuttimet Uploud 
Audio.

Unikulman yksilöl-
lisissä vuoteissa on 
Balmuirin pellavateks-
tiilit. Seinissä Rivedil 
Sinfonia Silver helmiäis-
stucco. Lukuvalot Jiel-Jiel-
dén Signal.

Muunto-hyllykkö muuntuu tarpeen mukaan seinäpanee-
lin ansiosta. Seinäpaneeli toimitetaan aina määrämittaisena. 
Ratkaisuun sisältyy myös näppärä työpiste: kaappi auki ja 
työpiste valmiina, kaappi kiinni, siisti kokonaisuus. Jakkara 
E 60 Artekista.
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Interfacen Tatum-sohvaan mahtuu vaikka koko perhe, 
Gantin tyyynyt luovat haluttua leppoisuutta. Sohvapöytä on 
samalla myös kätevä säilytyskaluste, matto perheen entinen.

Jielden 6-nivelisen Loft-valaisimen voit asettaa helposti 
haluamaasi asentoon.

Yläkerrassa seinät on 
maalattu TeknosPro 10 
-sisäseinämaalil la, jolla on 
paljon hyviä ominaisuuksia.



ortaikkoa avartaa iso valokuvatapetti, jonka 
leppoisa ranta-tunnelma jatkuu niin oloti-
laan kuin WC:henkin. Isot kuvat ovat te-

hokas tapa luoda tunnelmaa ja niiden avulla voi 
helposti myös kasvattaa tilaa. Materiaaleja on 
rajaton määrä, kertoo isojen sisustuspainotöiden 
ammattilainen Johanna Paganus Art4U:sta

Yläkerran olohuone on koko perheen yhdes-
sä olemisen keskus, jossa leikitään, pelataan, 
musisoidaan ja kuunnellaan musiikkia, tehdään 
taidetta, katsotaan telkkaria jne. Saunakin on 
ihan vieressä, joten tämä tila toimii myös ”sau-
natupana”. 

Ja täällä myös vaan köllötellään isossa kul-
masohvassa, johon koko perhe mahtuu samaan 
aikaan. Sohva on Interfacen Tatum pyöreällä 
nurkalla, mikä vielä lisää olotilaa. Sohvapöytään 
haluttiin säilytystilaa, joten pöytä teetettiin. Sekä 
sohvapöydässä että TV-tasossa materiaalina on 
valkolakattu saarni.

Molemmissa olohuoneissa on uudenlaiset kai-
uttimet, kaiutinvaatteella verhoillut, Suomessa 
valmistetut Uploud Audion UA1:t. Vaikka kaiutti-
missa on kiinnitetty huomiota ulkonäköön myös 
äänentoisto on hifitasoa. Kangasvaihtoehtoja on 

useita, ja kaiutinvaatteet ovat helposti vaihdetta-
vissa. Myös johtoja saa eri värisinä. Kaiutin sopii 
tason päälle tai sen voi ripustaa helposti seinälle. 
Enää kaiutinhankinnoissa ei tarvitse ajautua 
ulkonäkö vastaan äänenlaatu -pattitilanteisiin, 
toteaa Lassi Laitinen Uploud Audiosta.

Hyvä löytö lähistöltä oli Lopen Rakennuspuu 
Oy, jonka paneelivalikoimaan kuuluu mm mie-
lenkiintoinen Lopella Karhe, sahapintainen val-
miiksi maalattu kattopaneeli: kotimainen, lähellä 
tuotettu materiaali. Lisäetuna oli vielä huone-
kohtainen pituuspalvelu, jolloin upeaan paneeliin 
ei tullut yhtään jatkoksia. Karheella paneloituna 
muutenkin huomiota herättävä vino katto luo 
juuri halutun tunnelman koko yläkertaan.

Yläkerrassa seinät on tapetteja lukuun otta-
matta maalattu. Täällä pinnat joutuvat kovaan 
kulutukseen, joten maali pitää valita sen mukaan. 
Teknoksen värisuunnittelija Taina Jyrkkärinne 
valitsi olotiloihin maaliksi TeknosPro 10 -sisä-
seinämaalin. Maali on himmeä, vesiohenteinen, 
alkydivahvistettu akrylaattidispersiomaali. Se on 
lisäksi sivukiilloton, jolloin myös paikkamaalaus 
onnistuu heposti. 

Lopella Karhe -kat-
topaneeli luo rentoa 
tunnelmaa, jota Secton 
Kontro -valaisimet täy-
dentävät. Lopella Karhe 
on saatavissa määrä-
mittaisena, joten kat-
toon ei tule jatkoksia.

I LOINEN YLÄKERTA
Kun ki ivetään portaat ylös, tul laankin eri laiseen 
maai lmaan - vähän kuin i loiseen ja aurinkoiseen 
lomatunnelmaan.
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Viereinen sivu:
Art4U:sta saa erilai-
sia suurkuva-, tarra- 
ym. sisustusratkaisuja 
ja –ideoita, kannattaa 
tutustua! Herkulliset ko-
rurasiat Lastenhuone.fi.

Kodinhoitohuonees-
sa on tilaa ja bonukse-
na iso ikkuna ja upeat 
näköalat. Kalusteet 
Puustelli, pyyhkeet La-
puan Kankurit, purkit 
Lyhtytalo.

Gustavsbergin tur-
koosi hana täydentää 
wc:n rantatunnelman. 
Peili V Aalto.

WC:n lattian pikku-
kivet ja upea sininen 
lasilaatta ovat Kaa-
kelikeskusesta, huo-
maa Villeroy & Bochin 
uutuus seinä-WC:n 
kapea teline. Seinät on 
maalattu Teknoksen 
antimikrobisella seinä-
maalilla.

I lo isuus jatkuu.. .
Lastenhuoneet suunniteltiin  
lasten toivomusten mukaan

Tyttöjen huoneissa keskeisenä elementtinä on 
perheen isän ideoima ja pystyttämä vuoteiden ja 
säilytystilan yhdistelmä. Vuoteet ovat 150 cm:n 
korkeudessa ja alle jäävä tila on hyödynnetty 
säilytykseen. Kaappien ovet toimivat myös mag-
neettitauluina.

Molemmilla tytöillä oli jo olemassa kirjoitus-
lipastot, jotka muuttivat mukana, samoin yksi 
vaatekaappi ja pojan sänky. Muilta osin kalustus 
on uutta. Lastenhuoneiden sisustus toteutettiin 
yhdessä Lastenhuone.fi –lasten huonekalujen ja 
sisustustuotteiden suurmyymälän kanssa, jonka 
tuotteisiin perheen äiti oli jo aikaisemmin ihas-
tunut.

Lastenhuone.fi –myymälässä on samasta pai-
kasta satavissa niin matot, tapetit, tekstiilit kuin 
valaisimetkin, joten asioiden yhdisteleminen 
on helppoa, kun voi verrata kaikkea siinä pai-
kan päällä, kiittelee myös sisustussuunnittelija. 
Lähdimme jokaisen huoneen kohdalla matosta, 
johon sitten valittiin sopivat muut tuotteet. 

- Pikkumiehen huoneeseen Art4U teki seinälle 
tarrojakin maton kuvioiden mukaan.

Laineet liplattavat  
rantakivissä

Myös yläkerran WC:n haluttiin kuvaavan leppoi-
saa kesäelämää, joten valokuvatapetin rantaki-
vikko jatkuu WC:n lattiassa ja rantavesi loiskuu 
ihanissa sinisissä lasilaatoissa. Asennusreikien 
tekeminen lasilaattoihin ei onnistu ihan koti-
konstein, huomauttaa perheen luottolaatoittaja 
Jouni Mikkonen, joka teki kaikki vedeneristys- ja 
laatoitustyöt.

Kaikki kodin maalatut pinnat on toteutettu 
Teknoksen tuotteilla, tässäkin on haluttu nostaa 
esiin lähellä tuotettua. WC:n seinissä on Timant-
ti Clean antimikrobinen seinä- ja kattopintojen 
maali. Maali sisältää hopeaa, joka estää baktee-
rien ja virusten lisääntymisen.
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Lastenhuoneiden matot, tapetit, valaisimet, verhot ja 
muut sisustustekstiilit ovat kaikki Lastenhuone.fi -suur-
myymälästä Espoon Suomenojalta. Seinät on maalattu 
TeknosPro10 -sisäseinämaalilla. Kuumailmapallot ja len-
tokoneet Art4U toteutti maton kuvioinnin mukaan. 





ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖÄ

Älykäs Gira

Meille oli rakentamisessa tärkeää energian järkevä käyttö, 
joten halusimme minimoida kaiken sähkön kulutuksen, 
asumismukavuudesta ja -helppoudesta kuitenkaan tin-
kimättä, totea rakentajapariskunta. Valitsimme kotiimme 
Älysähkö Finland Oy:n toimittaman, viimeisintä kehitystä 
edustavan Gira KNX-taloautomaatio-järjestelmän, jonka 
avulla säädetään kaikkia kodin toimintoja, kuten lämmi-
tystä, ilmastointia ja valaistusta yhdestä ohjauspaneelis-
ta. Voimme tallentaa myös valmiiksi haluttuja lämmitys- 
ja valaistussäätöjä, jolloin tunnelman muuttaminen on 
vain pieni napin painallus.

Älysähköstä saa kokonaispalvelupaketin: yritys vastaa 
niin suunnittelusta, toteutuksesta kuin myös käyttöön-
otosta. Monimutkaisten toimitusten kohdalla kokonais-
palvelu on aina varmin ratkaisu.

Montaa valoa

Myös valaistuksen osalta meillä oli omia ajatuksia, joita 
halusimme toteuttaa, toteaa perheen isä. Halusimme 
kotiimme monipuolista valoa, erilaisia tunnelmia mah-
dollistavia ratkaisuja jne. Onneksi ymmärsimme ottaa 
valaistussuunnittelijan mukaan riittävän ajoissa, jotta 
asennussyvyydet ym. tuli otettua huomioon. Riittäväl-
lä ennakoinnilla pystyimme toteuttamaan esimerkiksi 
ruokapöydän päälle tulleen epäsuoraa valoa antavan 
ratkaisun. Jos katto olisi tehty valmiiksi ennen tätä ideaa, 
toteutus ei olisi enää onnistunut.

- Laatuvalo teki ensin valaistuksen perussuunnitelman, 
jota sitten tarkennettiin sisustuksen suunnittelun edetes-
sä.

Puzer Aino

Siivoamisen pitää aktiivisessa ja isossa perheessä olla 
helppoa ja siistiä, toteavat perheen vanhemmat. Sen 
tähden toivelistallamme oli myös keskuspölynimuri. 
Tiedämme, että keskuspölynimurin avulla saa myös 
puhtaamman lopputuloksen, koska pölypunkit ja pien-
hiukkaset johdetaan poistoilman mukana ulos. Puzer 
Aino-mallissa oleelliset asiat ovat tehokkuus, helppo 
huollettavuus, hiljaisuus, kotimaisuus ja 5 vuoden takuu.

PÖLYTÖNTÄ SI IVOUSTA
MONIPUOLISTA VALOA

Nykytaloissa on pal jon tekni ikkaa, jonka 
avul la pystytään optimoimaan esimerkiksi 
energian käyttöä ja l isäämään monipuol isest i 
asumismukavuutta. Eri laiset tekniset ratkaisut 
on tarpeen suunnitel la jo hyvin aikaisessa 
vaiheessa, jotta ni iden vaatima tekni ikka 
pystytään pi i lottamaan rakenteisi in.

Valaistussuunnittelu pitää 
tehdä pääosin ennen rakentei-
den peittämistä, jotta halu-
tut ratkaisut voidaan toteuttaa. 
Tässä Laatuvalon ideoimassa 
ruokapöydän päällä olevassa 
“valokotelossa” on hyödynnetty 
välipohjan korkeutta. Riippuva-
laisimena Secton Victo.

Puzer Aino 
on uuden su-
kupolven kes-
kuspölynimuri. 
Siinä on iso, 
15 l pölypussi, 
joka riittää jopa 
vuoden käyt-
töön ja LCD-
näyttö, joka 
kertoo pussin 
vaihtotarpeen. 
Ainon äänitaso 
on huomattavan 
hiljainen, alle 
60 dB.

Älysähkö toteutettuna Gira Control 9 ohjausyksiköllä on kodin kokonaisvaltai-
nen automaatioratkaisu, jolla voidaan ohjata kodin kaikkia sähköisiä toiminto-
ja helposti yhdellä laitteella, joka on kaiken lisäksi hyvin moderni ja tyylikäs.



T
ässä aktiivisesti liikkuvan perheen kodissa 
on satsattu saunaan, sillä tavallisen säh-
kösaunan lisäksi siinä on myös infrapuna-

toiminto. Infrapunalämmön monista terveyteen 
positiivisesti vaikuttavista ominaisuuksista on 
saatu jo paljon näyttöjä ja infrapuna- eli syvä-
lämpösaunat ovat yleistymässä myös yksityisko-
deissa. Tähän asti niitä on ollut pääasiassa vain 
kuntosaleilla ja erilaisissa hoitolaitoksissa.

Tähtisaunat suunnitteli saunan lauderaken-
teet, mallina Vellamo-lauteiden Moderni. Vella-
mo-lauteiden mitoitus tehdään aina asiakkaan 
saunasuunnitelman tai pohjapiirroksen mukaan. 
Lauteiden materiaalina on lämpökäsitelty haapa. 
Lämpökäsittelyssä puun ominaisuudet parane-
vat, esim. puun kuumeneminen vähenee, kes-
tävyys paranee ja lauteet eivät vääntyile. Käsi-
telyssä puun väri muuttuu lämpimän ruskeaksi.

Suomen Saunakeskus suunnitteli infrapuna-
toiminnon. Infrapunakalvot ovat ohuet ja ne on 
asennettu seinä- ja kattopaneelien alle. Paneeli 

ei saa olla 12 mm paksumpaa. Saunakeskuksella 
on erilaisia vaihtoehtoja infrapunamahdollisuu-
den lisäämsiseksi myös vanhoihin saunoihin.

Valitse saunan ja pesutilojen 
lattiamateriaali huolella!

Halusimme saunasta ja pesuhuoneesta joka 
tavalla turvalliset, toteavat perheen vanhemmat. 
Lapsillahan tunnetusti on vauhtia myös saunas-
sa ja suihkussa. Siksi saunan ja pesuhuoneen 
lattiamateriaaliksi valittiin vuolukivi, joka ei ole 
märkänäkään liukas. Se kestää hyvin myös eri-
laisia kemikaaleja.

Tulikiven vuolukivimosaiikissa on juuri sitä 
ajattomuutta ja tyylikkyytä, jota kotiin etsittiin. 
Aidossa kivessä on lisäksi ripaus ylellisyyttä, jota 
sitäkin kaivattiin. Koska kodin pihalla on paljon 
kiveä, haluttiin kiveä käyttää jonkun verran myös 
sisätilojen materiaalina ja saunassa se tuntui hy-
vin luonnolliselta.

HYBRIDISAUNA!

Hybridisaunan lau-
teet ja kius Tähtisaunat 
Oy, paneeleitten alle 
kätketyt infrapunakal-
vot Suomen Saunakes-
kus Oy. Kuva ei tästä 
kodista.

Tulikiven vuoluki-
vinen mosaiikkilaatta 
nousee lattiasta suihku-
kulmissa myös upeaksi 
ja tyylikkääksi seinäma-
teriaaliksi. Suihkukalus-
teet Gustavsbergin.

Sähkösauna + infrapunasauna
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Rakennus:
Talopaketti: Passiivikivitalot Oy, 020 778 0444, www.passiivikivitalot.fi 
Vesikattopaketti: Metehe Oy, 020 763 9640, myynti@metehe.fi, www.metehe.fi
Ilmanvaihdon päätelaitteet: SK Tuote Oy, 020 123 3233, www.sktuote.fi, www.vilpe.com
Viherhuoneen lasitus: Avodea Oy, 044 329 5583, www.avodea.fi
Vedeneristys-ja laatoitustyöt: Johacon oy, 0400 851108, www.johacon.fi
Taloautomaatio: Älysähkö Finland Oy, 020 779 2130, info@alysahko.fi, www.älysähkö.fi
Valaistussuunnittelu: Laatuvalo Oy, 010 839 3300, info@laatuvalo.fi, www.laatuvalo.fi
Keskuspölynimuri: KP-Tekno Oy, 09 296 50 725, www.puzer.fi
Saunapaketti: Tähtisaunat, www.tahtisaunat.fi
Infrapunasauna: Suomen Saunakeskus Oy, 040 312 3221, www.suomensaunakeskus.fi

Pinnat ja kiintokalusteet:
Keittiö ja muut kiintokalusteet: Puustelli, 010 227 7306, www.puustelli.fi
Laatat: Kaakelikeskus, 09 512 3470, www.kaakelikeskus.fi ja Tulikivi, www.tulikivi.fi
Maalit: Teknos Oy, 09 506 091, www.teknos.fi
Sisustusmaalit ja –laastit: Decos Oy, 09 853 1941, www.decos.fi
Yläkerran kattopaneeli: Lopen Rakennuspuu Oy, 019 448 103, www.lopella.fi
Valokuvatapetti ja sisustustustarrat: Art4U, 0500 705 409, www.art4u.fi
Lastenhuoneiden tapetit: Lastenhuone, 046 810 6235, www.lastenhuone.fi

Vesikalusteet:
Altaat ja hanat: Gustavsberg, 09 3291 8811, www.gustavsberg.com
WC-istuimet: Villeroy & Boch/Gustavsberg, 09 3291 8811, www.villeroy-boch.com
Hyvinkään Hanavalinta Oy, 019 451 145, info@hanavalinta.fi, www.hanavalinta.fi

Huonekalut:
Säilytyskalusteratkaisut: Muunto/ TJT-Kaluste Oy, 09 2252 820, www.muunto.fi
Sohvat ja nojatuolit: Interface Oy, 020 757 1830, www.interface.fi
Ruokapöytä, sohvapöydät, TV-tasot, senkit: Regatta Design
Syöttötuolit: Stokke, www.stokke.com
Vuoteet: Unikulma Oy, 020 728 0280, www.unikulma.fi

Valaisimet:
Olotilojen valaisimet: Secto, www.secto.fi 
Kohdevalaisimet: Out Of The Dark, www.oot-drk.com, 020 752 9580
  
Tekstiilit:
Olohuoneen matto: HannaKorvela, 017 2886 688, www.hannakorvela.fi
Olohuoneen verhot: Sisustustiimi, 040 559 8458, www.sisustustiimi.com
Vanhempien makuuhuoneen verhot: Lyhtytalo, 040 5910 569, www.lyhtytalo.fi
Vanhempien vuodetekstiilit: Balmuir Oy, 040 705 63 53, www.balmuir.com
Lastenhuoneiden matot ja tekstiilit: Lastenhuone, 046 810 6235, www.lastenhuone.fi
Gantin tyynyt, shaali, saunatekstiilit: Pro Fashion Oy, 020 754 5030, www.gant.com
Yläolohuoneen verhot: Eurokangas, www.eurokangas.fi

Muut tuotteet:
Kaiuttimet: Uploud Audio, 040 545 2706, www.uploudaudio.com
Taulut: Jouni Tsutsunen, jouni.tsutsunen@hyvinkaa.fi, 0400 625 484
Vaatehuoneen hyllyjärjestelmä: Elfa, www.elfa.com
Kylpyhuoneen ja wc:n peilit: Lasitusliike V Aalto, 09 868 9990

Somistustuotteita: 
Lyhtytalo Oy, 040 5910 569, www.lyhtytalo.fi
Astiat: Amfora, Valanti Shop, 09 727 95 767, www.valanti.fi, www.amfora.fi
Lasit, aterimet ym: Iittala, www.iittala.fi
Musta puinen vati, BEdesign, 040 549 4246, www.bedesign.fi
Yrttiherb:ie, Indoor Garden, www.indoorgarden.fi
Jakkara: Artek, www.artek.fi

YHTEISTYÖKUMPPANEITA:

Poikkea Hyvinkääl lä:

KI ITOS TUTUSTUMISESTA!

Jouni Tsutsusen akvarelli-näyttely  
Rantasipi Hyvinkään Sveitsin aulassa,  

os. Härkävehmaankatu 4

Sisustuksen  
ammattilainen  
ajoissa avuksenne!

Keskustellaan lisää!

Marja-Leena Kajander

P.S. Katso lisää talon sisustuksesta 
www.meenak.fi

MEENA K.
Tila- ja sisustussuunnittelua

0400 447 884
meena@meenak.fi

Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 Helsinki

www.meenak.fi

On kysymys sitten uuden kodin raken-
tamisesta tai vanhan remontoinnista, 
kannattaa sisustuksen suunnittelija 
ottaa ajoissa mukaan. Uudisrakennuk-
sissa olen mielelläni mukana jo ennen 
lopullista päätöstä varmistamassa tilo-
jen toimivuuden tarpeidenne mukaan.

Isot pinnat eli lattia, seinät ja katto 
ovat perusta halutulle sisustukselle 
ja tunnelmalle. Myös kiintokalusteet 
ovat merkittävä hankinta, niin rahalli-
sesti kuin tyylillisesti. Nämä ovat siis 
seuraava suunnittelun lähtökohta.

Sisustuksen ammattilaisen käyttä-
minen säästää useimmiten kustan-
nuksissa. Lisäksi saatte helppoutta ja 
mielenrauhaa!


