erheen pitkään haaveilema laadukas omakotitalo on
nyt sisustusta myöten valmis. Tiåssä rakennusprojektissa Suvi Melender-Lågland ja Magnus Lågland toteuttivat myös kaikki ne unelmat, mitä edelliseen kotiin ei ollut mahdollista saada.
Yhdessä tasossa oleva, täysin omien toiveiden mukaisesti muokattu, pohjaratkaisu jakautuu yhteisiin
oleskelutiloihin sekä lasten ja vanhempien tiloihin. Yh-

teiset avarat oleskeluti lat, suuri avokeittiö saarekkeineen, ruokailutila
ja olohuone ovat kodin keskellä.
Ulko-ovelta tullaan suoraan valoisaan ja avaraan eteiseen. Lastenhuoneet ovat lähellå eteistä, ja lapsille on myös oma pieni kylpyhuone.
Vanhempien päädyssä on makuuhuone, josta on käynti oleskelutiloihin ja takapihan terassille, sekä vaatteiden säilytystilat, kylpyhuone ja
kodinhoitotilat. Makuuhuoneista haluttiin kohtuukokoiset, näin saatiin
neliöitä oleskelutiloihin.
Myös saunajätettiin pois päätalosta, se sijaitsee pihalla omana sauna-ja
spa-rakennuksenaan. Saunarakennus on vähän kuin kesämökki ja vierasmaja omassa rauhassaan, mutta kuitenkin lähellä omalla pihalla.
Kodin erilaiset näkymät ovat Suville tärkeitä. Kaikki huoneet on sisustettu kauniisti, mitään ei ole jätetty huomioimatta tai pidetty liian
vähäpätöisenä asiana mietittäväksi.
Väljissä huoneissa on miellyttävää liikkua ja olla. Huoneet täyttyvät
valosta, ja lattianrajasta alkavat ikkunat ovat yksi toteutuneista haaveista. lsoissa ikkunoissa on huomaamattomat rullakaihtimet.
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Olohuoneeseen on jätetty myös väljyyttä, joka nurkkaa ei ole täytetty tavaralla. Keskeinen tila on perheen yhteinen paikka, jossa vietetään
eniten aikaa. Suvi luo olohuoneeseen erilaisia tunnelmia vuodenaikojen
mukaan vaihtamalla maton ja sohvatyynyjen päälliset.
Keittiösuunnittelussa oli suurena apuna Suvin sisko, Turussa Sisustuksen Koodi -liikettä pyörittävä Anne Melender. Annen avulla koko
keittiö vaihtoi paikkaansa ja avautui enemmän olohuoneeseen päin.
Kaapiston välitila on normaalia korkeampi, ja siihen asennettiin valkoinen struktuuripintainen laatta. Saarekkeen suunta on herättänyt
hämmästystä, mutta tässä ratkaisussa kulkuväylät pysyvät väljinä ja

keittiön toimivuus parantui.
Arkea helpottaa lasten oma kylpyhuone, jonka väreiksi perhe valitsi
mustan ja valkoisen, sillä niihin on helppo yhdistellä erivärisiä tekstiilejä.

Suvi kertoo halunneensa jo rakentamisen alkuvaiheessa johonkin suorakaiteen muotoisia laattoja tiililadonnalla, ja tämä idea toteutui lasten
kylpyhuoneessa.
Pariskunta teki yhdessä paljon omia, itse toteutettuja ratkaisuja. Eteisessä vaatehuoneen liukuovija olohuoneen kaapisto ovat omaa suunnit-

telua. Perheen pää, Magnus, on innokas ja taitava tekijä, jonka sormet
syyhyäisivät jopa jo seuraavaan projektiin!
Sisustuksesta ja sen trendeistä kiinnostuneen Suvin kädenjälki näkyy
kodissa paitsi kauniina kokonaissisustuksena myös hetkellisinä asetelmina lipastojen päällä, taulu- ja korttikollaaseina seinillä ja muina yksittäisinä omina elementteinään, jotka piristävät kotia ja joita on helppo
vaihtaa innostuksen mentyä ohi.
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OLOHUONE on

kalustettir kau-

niistija nykyaikaisesti

isolla /

Adean sohvalla, riittävän isolla
matolla ja muutamalla pienellä
pöydällä. Artekin nojatuolit gt'at
kulkeneet Suvin vanhempien
--lpe ri ntönä jo edelliedstä kodista.
Kokonaisuuteen sopii hyvin iso
Tolomeo Mega -lattiavalaisin,
pitkäaikainen toteutunut haave

KOONNUT ULLA KOSKINEN

rtal la
uutuuksia, ilmiöitä, ihmisiä,
kiinnostavia tiloja.

Tukholman messurlta!
pohjoisen kalpeat puulajit, sorvatut tai
sekä hienostuneet, himmeät pintakäsittelyt.

palanneet realistisiin, pieniinkin koteihin sopiviin
iin. Kokonaisuuksissa on paljon lainaa
issa moderneissa sovelluksissa on muistumia

ja tanskalaisten klassikkoistuimista; silti
tuoreita tulkintoja menneestä

Tuula Falckin
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kuus, sirousja
keveys, Adea.

