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Teolliseen 
tyyliin
Rantatalossa suositaan rouheita 
pintoja ja selkeitä muotoja.

Pirjo Tiihonen

Kuopiolaisten Marja Majavan ja Ja-
ni Oivan olohuoneen suurista ik-
kunoista avautuva järvimaisema 
on huikaiseva. Taloon haluttiin-
kin ilme, joka ei varasta huomio-
ta säiden ja vuodenajan mukaan 
muuttuvalta taideteokselta. 

Kun pariskunta esitti talon suun-
nitelleelle arkkitehti Reijo Mitru-
selle toiveensa uuden kodin suh-
teen, he pyysivät hyödyntämään 
maiseman sekä mäkisen rantaton-
tin muodot. 

Lopputuloksena on talo, joka 
on sekä ulkomuodoltaan että si-
sätiloiltaan selkeä, ja muodot ovat 
suoria. 

Keväällä valmistuneen talon 
sisustuksessa on vaikutteita loft-
hengestä ja teollisuustyylistä. Niis-
tä kertovat muun muassa betoni-
set portaat, keittiön betonitasot ja 
olohuoneen ja alakerran struktuu-
ripinnoitteiset, suorakulmaiset ta-
kat. 

– Karheus viehättää, ja aidot 
luonnonmateriaalit kiinnostavat 
minua, sanoo Marja Majava.   

AAke Roininen

Kahden kerroksen välinen betoniportaikko halutaan säilyttää arkkitehtonisen puhtaana, eikä seinille laiteta tauluja.  Portaat on käsitelty silikonipohjai-
sella betonipinnoitteella.

Makuuhuoneessa on italialaisen 
Artemiden lasikupuinen lamppu.

Makuuhuoneen liukuoven metalli-
kiskot saavat näkyä reilusti.

Penkki on rakennusjätteeksi jää-
neistä leveistä kertopuulankuista.
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Talon rakentaminen onnistui il-
man yllätyksiä. Vain yläkerrasta ala-
kertaan vievien betoniportaiden te-
ko aiheutti kirvesmiehille jännitys-
tä. Portaiden valu paikan päällä pi-
ti onnistua kerralla. Kirvesmiehet 
rakensivat portaikkoon ensin pui-
sen muotin, johon betoni valettiin. 

Kuivunut betonipinta hiottiin ja 
käsiteltiin silikonipohjaisella be-
tonipinnoitteella. Myös ylä- ja ala-
kerran seinäpinnoissa on vaikut-
teita teollisista rakennuksista. Sei-
nissä on liitutaulupintaa, karheaa 
betonin tuntua, tummaksi käsitel-
tyä vaneria sekä erilaisia harmaan 
ja ruskean sävyjä.

Selkeälinjaisen saunan puku-
huoneen penkki on tehty raken-
nusjätteeksi jääneistä leveistä ker-
topuulankuista. 

Marja Majava suunnitteli itse olo-
huoneen suorakulmaisen takan. 
Näin hän sai sille juuri haluaman-
sa suorat, lattiasta kattoon ulottu-
vat muodot. Hän kysyi ensin mie-
heltään, minkä mittaisia halkoja 
tämä oli pilkkonut ja piirsi niille 
sopivan tulisijan. 

Hormi oli jo valettu ja sisustus-
suunnittelija Tiina Mielonen oli va-
linnut takkaluukun. Kiertoilma-
takka muurattiin takkasydänten 
kuorirakenteeksi tarkoitetuista ra-
kennuselementeistä. Takan pinta 
on talojen ulkorappauksessa käy-
tettävää pinnoitetta.  

Keittiön betonitasot on valmis-
tettu mittojen mukaan valamal-
la. Harmaissa työtasoissa on likaa 
hylkivä pinnoite. 

Puun sävyt pehmentävät olo-
huoneessa lähes ankaran selkeää 
sisustusta. Ruokailutilan puutuolit 
ovat teollisuustyyliin sopivia suo-

malaisia ikiklassikoita. Ilmari Ta-
piovaara suunnitteli Domus-tuolit 
alun perin helsinkiläisen opiskeli-
ja-asuntolan lukutuoleiksi. Niissä 
on Majavan mukaan erittäin hyvä 
istua. Myös olohuoneen kaunis Carl 
Hansenin nojatuoli kuuluu sisus-
tusklassikoihin. 

Makuuhuoneen ja kylpyhuo-
neen välissä on kiskoilla kulkeva 
liukuovi. Tavallinen, kääntyvä ovi 
olisi vienyt turhaa tilaa vanhempi-
en makuutilasta. Reilusti näkyvil-
lä olevat kiskot ovat kuin tehdas-
ympäristöstä. Makkarin yhteydes-
sä on käteväksi suunniteltu vaate-
huone, jossa on molemmille aikui-
sille omat, liukuovien taakse jää-
vät puolensa. 

Pariskunta haluaa säilyttää talon-
sa sisustuksen puhtaan selkeänä. 
Siksi kaikkiin ikkunoihin ei haluta 
verhoja, eikä seiniä täytetä tauluil-
la. Kallavesi-näkymä saa sille kuu-
luvan huomionsa aina, välkkyypä 
se kesäaamun auringossa tai peit-
tyy sateisena syysiltana pehmeään, 
harmaaseen sumuun.  

”
Karheus 
viehättää, ja aidot 

luonnonmateriaalit 
kiinnostavat minua.

Tehtaista koteihin
Pirjo Tiihonen

Teollisuustyyli, eli industrial style, 
on saanut vaikutteensa vanhojen 
tehtaiden kestävistä metallilam-
puista ja -tuoleista sekä kuluneis-
ta, ruosteisista ja betonisista sei-
nistä ja lattioista.

Kodin sisustustuotevalikoimis-
sa on nyt runsaasti valmiiksi kulu-
neen näköisiä metallisia valaisimia 
ja istuimia sekä karheita, lankku-
maisia penkkejä ja pöytiä. 

Keittiön tasoihin tai huoneiden 
seiniin voi valita harmaita, beto-
nisia pintoja tai suuria laattoja ja 
lattiaan lankkumaisia parketteja 
ja laminaatteja. 

Tyyli ei hienostele, vaan edus-
taa ronskia sisustamista, josta on 
koristeellisuus kaukana. Teolli-
suustyyli lähentelee toista suosit-
tua trendiä, loft-henkeä, johon se 
onkin helppo yhdistää. 

Sisustussuunnittelija Hanna Tol-

vasen mukaan teollisuustyylillä 
tarkoitetaan myös isoja ikkunoi-
ta, korkeita huoneita sekä tiilisei-
niä ja -laatoituksia. 

– Teollisuustyyli sopii mausteeksi 
mihin tahansa sisustukseen.

Esimerkiksi vanhoilla sairaa-
lasängyillä, isoilla seinäkelloilla, 
puu- ja metallilaatikoilla, suuta-
reiden käyttämillä vanhoilla ken-
kälesteillä, metallijalkaisilla huo-
nekaluilla ja muilla ajan patinoi-
milla esineillä voi höystää kotia 
kuin kotia. 

Niillä saa elämänmakua klii-
nisen valkoiseen huoneistoon 
ja rouheutta romanttiseen si-
sustukseen.

Käsistään kätevä käyttää ra-
kennusjätteet hyödyksi ja tekee 
itse pöydänjalat tai naulakon ku-
luneista putkenpätkistä tai nik-
karoi tv-tason jämälankuista tai 
kuormalavoista. 

Teollisuustyyli antaa luovuudel-
le sijaa sisustuksessa. 

a.fi
Lue Kappale kauneinta -blogista, 
mitä teollishenkistä Soili Väisänen 
suunnittelee kotinsa terassille. 

Kylpyhuone tulvii luonnonvaloa.

Eteisen seinän kivimäinen pinta.

Makuuhuoneen ja kylppärin välillä 
on suurilla kiskoilla kulkeva ovi.

Marja Majava suunnitteli suoralinjaisen takan itse. Halot ovat kaunis sisustuselementti.

Ilmari Tapiovaaran puiset klassikkotuolit sopivat teolliseen tyyliin. Suuret 
ikkunat paljastavat  upean järvimaiseman.

Puun ja nahan sävyt pehmentävät selkeää sisustusta. Olohuoneen lattiaan 
valittiin lankkumainen tammiparketti.
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