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Rakastu
luottoväriin
uudestaan

Harmaan, ruskean ja mustan jälkeen kodit saavat nyt väriä.

Suomalaisten
perinteinen
suosikkiväri
sininen on
palannut
sisustukseen,
ja näillä
vinkeillä vanha
suola alkaa
janottaan.

Pirjo Tiihonen
Sisustuksen värikartalle palaavasta
sinisestä muistuu monella mieleen
1990-luvun voimakas koboltinsininen tai kylpyhuoneen vaaleansiniset, koukeroiset kaakeliboordit.
Tänä keväänä sinisen sävyjä on kuitenkin tarjolla lähes loputtomiin.
Tekstiileissä, sisustusesineisssä ja
huonekaluissa esiintyy niin utuista
harmaansinistä, pastellisia karkkisävyjä, turkoosia, Suomen lipun
sinistä kuin koboltinsinistäkin.
– Sinisen paluusta kertoo muun
muassa se, että monia klassikkotuotteita, kuten Ilmari Tapiovaaran Mademoiselle -tuolin, saa nyt
sinisenä, mainitsee kuopiolainen
sisustussuunnittelija Tiina Ruotsi.
Sininen on kulkenut mukana Tiina Ruotsin kaikissa kodeissa tavalla tai toisella. 1990-luvulla hänen
kodissaan oli siniset keittiönkaapit
ja koboltinsininen lankapuhelin.
Tiina Ruotsi näkee, että väri on ollut riittävän kauan poissa kodeista
saadakseen uuden tilaisuuden palata takaisin. Kun 1990-luvun pysyteltiin kenties yhdessä sinisen sävyssä, nyt on trendikästä yhdistellä
monia erilaisia sinisiä keskenään.
Muutenkin väreillä ja sisustuksella leikitään rohkeasti. Esimerkiksi lastenhuoneesta tuttu vaaleansininen onkin nyt salonkikelpoinen väri vaikka sohvapöytään.
Keittiössä yksi kaapinovi voi
erottua valkoisista tai ruskeista ovista villinä turkoosina väripilkkuna.
Luova kattaus taas syntyy käyttämällä erilaisia, sinisävyisiä astioita. Jos kaappien kätköissä lojuu
vanhoja sinisiä astioita, ne kannattaa ottaa esille.
– Kodista nautitaan usein vasta
sitten, kun kaikki on valmista. Nyt
sisustus saa reilusti näyttää vähän
keskeneräiseltä, ihan kuin jotain
olisi koko ajan tapahtumassa.

Sisustussuunnittelija Tiina Ruotsin koti stailattiin sinisiin ja keltaisiin sävyihin. Ruotsi on ollut sinisen ystävä jo kauan, muttta ihastui väriin uudelleen.

Sisustussuunnittelijan mielestä valko-sininen kaipaa rinnalleen jonkin muun värin. Varsinkin keltainen ja sen sinappiset, sävyt natsaavat hyvin siniseen. Sininen on hyvä vastapaino myös kaikille puun sävyille.
Tiina Ruotsi ennustaa, että sininen löytää takaisin suomalaisten kylpyhuoneisiinkin. Ruotsin
mukaan väri tulee pesutiloihin ehkä kuitenkin moderneina veden,
jään ja lasin sävyinä. Värin paluu
alkaa näkyä hiljalleen myös sisustussuunnittelijan työssä.
– Jos ehdotan asiakkailleni sinistä väriä kotiin, ehdotus otetaan usein positiivisesti vastaan.
Uusintana pyörivästä T.i.l.a.-ohjelmasta tuttu sisustussuunnittelija
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Yksi värillinen kaapinovi tuo keittiöön pilkettä.

Sinisen paluusta
kertoo muun
muassa se, että
monia klassikkotuotteita, kuten Ilmari
Tapiovaaran Mademoiselle -tuolin, saa
nyt sinisenä.

”

Supisuomalaista –
pärekori ja villasukat.

Sisustus hulluttelee muodoilla ja väreillä.

Ruokapöytä uudistui jämälaatoilla ja vanerilevyllä.
Henna Ahonen vertaa sinisen paluuta muotimaailman trendeihin,
jotka tulevat ja menevät, ja palaavat aika ajoin taas takaisin. Sinistä on nyt niin tapeteissa, tekstiileissä, verhoilukankaissa, astioissa
kuin seinämaaleissakin.
Ahonen sanoo, että sininen on
varsinkin suomalaisille helppo väri
yhdistää muuhun sisustukseen, sillä se sopii parhaiten suomalaisten
suosimiin luonnonläheisiin harmaan, ruskean ja pellavan sävyihin. Sininen on viileä ja rauhoittava väri, ja siksi se käy luonteensa vuoksi tiloihin, joissa halutaan
rentoutua. Se sopiikin esimerkiksi makuuhuoneeseen ja kylpyhuo-

Artekin klassikkotuotekin hohtaa sinisen sävyissä.

neeseen.
Murretut sinisen sävyt käyvät
isoihin pintoihin, voimakkaat siniset taas toimivat paremmin tehosteväreinä.
– Sininen ja valkoinen on raikas
väriyhdistelmä, ja siniruutuiset ja
-raitaiset tekstiilit käyvät esimerkiksi kesämökille, vinkkaa Ahonen.
Kuvauksissa käytettyjen tuotteiden tuotetiedot: Iso kuva: Mademoiselle -tuoli
819e, Vepsäläinen; Ray-sohvapöytä 165 e,
nettikauppa ROOM21; Bo Consept -matto 849 e, Vepsäläinen; Artekin jakkarat
170e ja 180e, Huonekalukeskus; Artekin tarjoiluvaunu 2 700 e, Huonekalu-

keskus, tyynynpäälliset: isot siniset 5 e,
Kodin1; vaaleansiniset 28 e, kukalliset
38 e, vaalea raitatyyny 30 e, tummansininen raitatyyny 32 e; Sisustus Picaso,
värikäs valaisin 617e, Huonekalukeskus.
Säilytysarkun stailaus: Keltainen tyyny
49 e, Vepsäläinen; sininen tyyny 3,90 e,
Kodin1, Hay-matto 249e, Sisustus Picaso. Keittiön ruokapöydällä: Laatat: Kuopion Uuni ja Kaakeli sekä Pukkila. Keittiökuvat: Verhoina Annon tabletit, 3,90/
kpl, Kodin1, Tripp Trapp -syöttötuoli 179e,
Vepsäläinen, Woodnotes-matto, 529e,
Sisustus Picaso.

a.fi

Katso kaikki kuvat stailauskohteesta verkossa.

Sinisen eri sävyt leikkivät tuoleissa, Hippu-koira odottaa makupalaa.

Sisustusoppaan vinkit

Näin sininen toimii kodissa
■■Sininen on kodin moniottelija, joka toimii eri tiloissa. Se ei ole päällekäyvä, kuten esimerkiksi punainen
voi olla.
■■Sininen toimii yhdistelminä.
■■Kirkkaat turkoosit tasapainottavat
tummansinisiä sävyjä.
■■Vaaleat sinisen sävyt korostavat

siniharmaita sävyjä.

■■Koboltinsininen toimii hyvin utuis-

ten sinisten kumppanina.
■■Valkoinen ja sininen luovat kotiin
merellisen tunnelman.
■■Pellavan ja kauran sävyihin yhdistettynä sininen luo hienostuneen
vaikutelman.
■■Sininen sopii erinomaisesti purppuran ja vihreän pariksi. Myös pinkin
sinertävät sävyt ovat siniselle sopivia kumppaneita.
Lähde: Shannon Fricke: Väreillä kodikasta, WSOY

