
Suurin osa keittiön 
yläkaappien päällä 
olevista pannuista 
on Katjan mummun 
käytössä olleita 
kahvipannuja.

Sateenkaaren  
värit

Helsingin Puistolasta löytyy koti, jossa 
enemmän on enemmän, mitä tulee 

väreihin. Niitä ei tässä talossa säästellä.

KOTI
TEKSTI JAANA MERTAMA
KUVAT ULLAMAIJA HÄNNINEN
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OMAKOTITALON VÄRIMAAILMA on leikkisä kuin 
Peppi Pitkätossun Huvikummussa: keltaista, pu-
naista ja sinistä. Siinä väripaletti, joita sekoitta-
malla syntyy Katja Kuusiston, Sami Kupari-
sen sekä Iriksen, Vuokon ja Vilin koti Helsingin  
Vanhassa Puistolassa. 

–  Tarvitsimme lisää tilaa ja halusimme oman ta-
lon, pihan ja kodin, jossa kaikki tilat olisivat yh-
dessä tasossa. Harva suomalainen pitää niin roh-
keista väreistä kuin perheemme, joten emme edes 
haaveilleet löytävämme mitään muuttovalmista 
taloa. Etsimme taloa, josta pintaremontilla saisim-
me näköisemme kodin, muistelee perheen äiti.

Parin vuoden etsimisen jälkeen unelmien koti 
löytyi läheltä vanhaa kotia. Hyväkuntoinen talo 
on rakennettu vuonna 1981. Sisätilojen väritys oli 
alkuperäinen, kovin ruskeavoittoinen. Katja työs-
kentelee Nykytaiteen museo Kiasmassa.

– Olen itse hyvin visuaalinen, mutta vuoropu-
helu Valoisan Arjen sisustussuunnittelijan kanssa  
auttoi peilaamaan omia toiveitani. En olisi itse löy-
tänyt näitä värejä ja  materiaaleja, kertoo Katja.

ENEMMÄN
VÄRIÄ
ASUKKAAT

Katja Kuusisto ja  
Sami Kuparinen sekä  

perheen lapset Iiris, 11,  
Vuokko, 9, ja Vili, 6.

KOTI
Omakotitalo rakennettu  
1981, Helsingin Vanhassa  

Puistolassa. Asunnossa on  
noin 180 m2  kokonais- 

pinta-alan ollessa 240 m2

Arne Jacobsenin suunnit-
telemat Seiska-tuolit ovat 

Katjan äitienpäivälahja. 
Jokaisella lapsella on  

oma Trip trap-tuoli.

Keinutuoli on kirpputorilöytö. Tirolilaisryijy on  
Itävallasta. Turkoosi matto on lahja Samin siskolta.

Sateenkaaren  

”Harva suomalainen pitää niin rohkeista 
väreistä kuin perheemme.”

»
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LISÄÄ AVARUUTTA
– Asuntoa avarrettiin siten, että asunnon keskeltä  
poistettiin apukeittiö, jotta saimme isomman keit-
tiö-olohuoneen. Myös seinämä eteisen ja olohuo-
neen väliltä purettiin. Myös ahdas eteiskäytävä  
hävitettiin ja tilalle hankittiin kirjahyllyjä, Katja  
luettelee.

Uusi kodinhoitohuone rakennettiin yhdistämäl-
lä vanha siivouskaappi ja varastotila. Samalla per-
heen äiti sai oman ompelunurkkauksen. Vanhem-
pien makuuhuone puolestaan tehtiin talon isoon 
takkahuoneeseen. Tila on niin iso, että pelkkänä 
takkahuoneena se olisi jäänyt vähälle käytölle.

– On luksusta maata sängyllä ja katsoa takkatu-
len loimotusta, aivan kuin elokuvissa, kertoo Katja.

Uusi olohuone on perheen lempipaikka, siellä 
vietetään yhdessä paljon aikaa.

– Halusimme avokeittiön, jotta kokkaajakin  
voi osallistua seurusteluun perheen ja vieraiden 

1

1

2

3

Pianon päällä on kokoelma  
Neuvostoliitosta aikanaan tuotuja 
erilaisia matkamuistomaatuskoja. 

Makuuhuoneen seinä on tapetoitu 
Eiffingerin Stripes Only -tapetilla. 
Se muistuttaa hauskasti tv:n  
virityskuvaa. Vihreä lipasto oli 
Katjan äidin mummon. Lipaston  
päällä istuu Katjan isänäidin nukke,  
joka on yksi kolmesta mummon 
evakkomatkalle mukaan ottamista  
asioista.

– Pyrin sisustamaan ekologisesti. 
Kierrätän klausteita ja tavaroita. 
Sanaa virheostos minä en tunne 
ollenkaan, Katja sanoo.

3

2

»

kanssa. Pelaamme usein lautapelejä, joten emme 
halunneet olohuoneeseen hallitsevaa tv-tasoa.

Television katselu on ratkaistu kattoon kiinni-
tetyillä videotykillä ja valkokankaalla. 

VÄRIÄIDIN TALOSSA
Lapset saivat valita huoneisiinsa itselleen mieluisia 
värejä, jotka huomioitiin kokonaissuunnitelmassa. 

Perheen isä Sami antoi vaimolleen vapaat kädet 
värivalinnoissa. Hänen ainoa toiveensa oli, että 
keittiön välitilaan ei tulisi kaakeleita. Katja suun-
nitteli välitilaan hauskan värikollaasin papereista 
ja lakkasi ne niin, että seinän voi myös pyyhkiä.

Uuden kodin sisustusta voi kuvailla sanoilla  
värikäs, leikkisä, iloinen ja rohkea. Vanha ja mo-
derni ovat sulassa sovussa keskenään. 

– Meillä käy paljon lasten kavereita leikkimäs-
sä. Heidän kaverinsa sanovatkin, että mennään 
sinne värikkääseen kotiin.

VINKKI!

Kerää rohkeasti erilaisia ja eriparisia 
kynttilänjalkoja kaapeista ja kirppu- 
toreilta yhteen ja esille. Saat näyttävän 
kokonaisuuden helposti ja huokeasti.

KOTI



Eteisen kaapin ovet ovat pirteän  
punaiset. Keraamiset vetimet on 

hankittu yksitellen, kun kivoja  
on tullut vastaan. Löytöjä  

Tigerista, Indiskasta ja Mokosta.  
Roikkuva koriste nupissa  
on matkamuisto Intiasta. 
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olohuone

keittiö
makuu- 
huone

makuu- 
huone

makuu- 
huone

makuu- 
huone

eteinen

wc

autotalli

wc

sauna
kylpy- 
huone

patio
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Vuokko ja Vuokon ystävät  
Aada ja Sara tykkäävät koirista 
ja hevosista. Pulpetti on ostettu 
vanhan koulun huutokaupasta. 
Nappimatto Ikeasta.

KOTI

Vinkki: 

Pikkuprinsessojen 

huoneeseen kuuluu totta 

kai vuoteen päälle  

oikea prinsessakatos.  

Nämä katokset,  

Ikea.
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Lapset ovat antaneet Katjalle uuden lempi- 
nimenkin, Väriäiti.

– Uskaltauduin lopulta pitkän miettimisen jäl-
keen tekemään taululiidulla olohuoneen seinään 
pilkut – ja onnistuihan se. Samoin maalasin ulko- 
oven itse turkoosiksi. Minusta tuntuu usein, että 
mitä hurjempi idea, sitä parempi lopputulos.

Talon parkettilattiat olivat hyvässä kunnossa, 
mutta niiden sävy ei miellyttänyt. Parketti maalat-
tiin valkoiseksi, ja keittiöön asennettiin luumun-
sävyinen linoleumi. Lattioiden valkoinen väri an-
taa muille väreille hyvän kontrastin. 

KALUSTEET JOSTAKIN KOTOISIN
– En ole koskaan ollut ”kaikki kerralla uusiksi” 
-tyyppiä, eikä sisustusmakuni ole ajan saatossa 
muuttunut. Kaikki kalusteet ovat peräisin aiem-
mista kodeistani. Tähän asuntoon on ostettu vain 
lisää kirjahyllyjä ja joitain kiintokalusteita, kuten 
uudet vaatekaapit. Kodin sisustusratkaisut toimi-

1

2

3

Heti eteisestä alkaa ihana  
värimaailma. Eiffingerin Amore 
colorie -sarjan tapetti saa hyvälle  
tuulelle. Punasävyinen tilkku- 
matto on säilynyt 70-luvulta. 
Seinänaulakko Kodin 1:stä.

Yksi wc:n seinistä tapetoitiin 
vihreällä, helmiäisen hohteisella 
tapetilla. Koska wc:ssä ei ole  
lattiakaivoa, tila ei ole märkätila. 

Kylpyhuoneen takaseinä on 
laatoitettu Kaakelikeskuksen 
Vogue TR Centro -laatoin

2

3

1

vat varmasti monta vuotta. Koetan nauttia tästä 
hetkestä, kertoo Katja. 

– Asuimme lähimenneisyydessä kolme vuot-
ta Itävallassa. Siellä tein hyviä kirpputorilöytöjä. 
Saksalainen sisustuslehti Living & More tuli tutuk-
si, ja sieltä löydän vinkkejä sisustukseen.

– Monet huonekaluistamme ovat lapsuuden-
kodistani. Esimerkiksi Iiriksen sänky ja työpöytä 
ovat minun lapsena käyttämiäni. Iiriksen työpöy-
tää käytimme aikoinaan myös vauvanhoitopöytä-
nä. Vuokolla hoitopöytänä taas toimi ruokapöy-
dän pääty ja nuorimmaisella Vilillä ei ollut enää 
hoitopöytää ollenkaan. 

– Tämä kertoo paljon sisustusfilosofiastani.
Ensimmäinen kesä meni tutustuessa talon puu-

tarhaan. Vähitellen on selvinnyt mitä kasveja puu-
tarhassa on. Ensi kesänä Katja aikoo istuttaa lisää 
hedelmäpuita, mangnoliapuun ja talon etupihalle  
lisää kukkia. Tavoitteena on saada talon pihasta 
ja puutarhasta oikea kukkameri. ■

VINKKI!

Sisustustarroilla on helppo luoda lasten- 
huoneeseen kulloiseenkin ikäkauteen sopiva  
tunnelma. Kun on aika vaihtaa teemaa,  
tarrat on helppo irrottaa ja korvata uudella.


