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on täynnä yksityiskohtia, vaikka yhtenäinen ja itse-
varma tyyli jääkin työstä uupumaan. Seinät on jätetty 
valkoisiksi, muutamaa kimmeltävää yksityiskohtaa lu-
kuun ottamatta, mutta seinien muodokkuus syntyykin 
persoonallisesta ikkunoitten sommittelusta, sekä isos-
ta näköalaikkunasta huoneen taaimmaisella seinällä. 
Takaseinää koristaa myös kimmeltävät seinäkoristeet, 
sekä seinän yläpuolella sijaitseva musta kaari, johon 
kiinnitetyt symbolit kertovat kenties jostain arkkiteh-
din henkilökohtaisesta elämänkatsomuksesta. Huo-
neen ehdottomasti hienoin yksityiskohta on kuitenkin 
takaseinän yläpuolelle kohoava “puu”, joka kaikessa 
kuolleisuudessaan tuo huoneeseen absurdisti rentout-
ta. Vähemmän kiinnostavia yksityiskohtia huoneessa 
ovat kalastusverkkoa muistuttava matto (jolla arkki-
tehti varmasti ajatteli ottavansa kantaa ylikalastuk-
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seen, muttei onnistunut tyydyttämään visuaalisesti), 
sekä huoneen sivuille kiinnitetyt aidanpätkät. Räi-
keän sininen hylly on koko huoneen ainoa selkeästi 
erottuva värillinen yksityiskohta, muttei muuten he-
rätä juurikaan huomiota. Säkkituoli laajan ikkunan 
edessä on kuitenkin kiehtova idea. Kaikki yksityis-
kohdat eivät tunnu tukevan toisiaan, johon arkkiteh-
ti ei sisustuksellaan ole selvästi pyrkinytkään. Onhan 
se vähän tönkkö, mutta mitään erityisen tyylikästä 
kalaverkkomatolla, tai sinisellä hyllyllä huoneeseen 
tuskin haluttiinkaan. Taka-alalle jäävä puu on silti 
hieno. 
       
       
   - Niilo Sipilä - 

Huoneen kokonaisvaltainen tunnelma on 
kevyt ja avara. Seiniin piirretyt mustaval-
koiset ikkunat tekevät huoneesta sarjaku-
vamaisen ja unenomaisen. Vaaleat värit 
olivat hyvä valinta tässä työssä, sillä ne 
tekevät pienikokoisesta huoneesta suuren 
oloisen ja saavat katsojan luulemaan huo-
neen valon tulevan piirretyistä ikkunois-
ta. Kokonaisuutena huone on mielestäni 
hyvin eheä, vaikkakin käpy hieman rik-
koo kyseistä vaikutelmaa. Käpy yhdistet-
tynä piirrettyihin ikkunoihin tekee huo-
neesta nukkekotimaisen. 

   - Aino Kapanen -
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Ritan työssä oli erinomaisen hyvin luotu tunnelma. Se oli merellinen ja vä-
rit ja kalusteet sopivat hyvin yhteen pitäen tyylin yhtenäisenä. Tilankäyttö 
oli oivallista merimiestunnelmaisessa huoneessa ja etenkin seinään yhdis-
tetty pöytä oli loistelias ratkaisu. Värit olivat yksi suuri tekijä, jotka herätti-
vät huoneessa kiinnostusta sekä loivat tunnelmaa, etenkin raidallinen seinä 
oli teemaan nerokas ratkaisu. Pidin henkilökohtaisesti erityisesti suunnitte-
lijan sisustuksellisista oivalluksista tuolien materiaaleissa sekä ikkunoiden 
muodossa ja vuorauksessa. Huoneen sisustuksessa designer oli käyttänyt 
roimasti mielikuvitusta, ja löytyi huoneesta pilkahdus leikkisyyttäkin, jota 
kuvasti erityisesti vihreä sammakko. Huoneesta löytyi paljon suunnittelijan 
omaa näkemystä, asennetta sekä miellyttäviä yksityiskohtia, kuten hopea-
palat lattialla. Kokonaisuudessaan huone on teemaltaan yhtenäisellä tavalla 
räiskyvä, josta löytyy pikkuisia yllätyksiäkin. 

       - Karoliina Sorjonen - 
Rita Löytty

Susanna Hällsten

Dylan Kerfoot

The work is very minimalistic and there’s a lot of open space and 
big, clear shapes. This emphasizes the small, symmetrical de-
tails opposite the mirror and the chair. The patterns in the wall 
and in the floor are a bit different but they match well because 
of similar style and coloring. The light turquoise and white go 
well together so the atmosphere of the work is very calm and 
relaxed. It’s nice that the chair and the mirror are made of the 
same material and they create kind of a cottage-ish feeling.
     
     - Eeva Savolainen -



Annica Sivula

Nykyään sanotaan, että yksinkertainen 
on kaunista. Se myös näkyy huoneen ko-
konaistunnelmassa. Vaaleat laajat pinnat 
luovat suuren tilan tuntua, mutta suuret 
tummat huonekalut ja pienet hauskat 
yksityiskohdat luovat sopivaa kontras-
tia. Huoneen värimaailman on sopivan 
hillitty, eivätkä pintojen kuvioinnitkaan 
riitele toistensa kanssa. 

Myös tilankäytöllisesti huone on so-
pivasti suunniteltu, ja ylimääräiseen 
nurkkaukseen luotu pöytätila vaikuttaa 
ihanan rauhalliselta ja erilliseltä muus-
ta tilasta. Tila ei myöskään ole ahdas tai 
täyteen tungettu.

Ylipäätään työn toteutus on tehty todel-
la taidokkaasti materiaalit huomioon 
ottaen. Työn suunnitteluvaiheessa on 
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käytetty ihanasti mielikuvitusta varsin-
kin sohvan, tuolin ja kirjojen luomises-
sa. Lisäksi ympäri huonetta sijoitellut 
pikkuruiset kirjat ovat uskomattoman 
suloinen yksityiskohta, joka tuntuu ko-
koavan koko työn. 

Norsutaulun ja peilin sijoittelu on on-
nistunutta. Lisäksi norsutaulu on muu-
tenkin ihana. Naulakosta roikkuvien 
vaatteiden määrää tai pituutta olisi kui-
tenkin voinut vähentää, sillä ne tuovat 
hieman levottomuutta muuten niin 
rauhalliseen kokonaisuuteen. 

      
  - Saara Peltomäki -

”yksinkertainen on kaunista”

Tämä Unelmakoti -työ on yksinkertaisuudessaan 
oivaltavasti toteutettu. Mikä idea tehdä seinä jostain 
muusta kuin valmistapetista tai värjäämällä! Oikeis-
sakin taloissakin seiniä korostetaan mm. koristetiilillä. 
Tikkujen asetteluun olisi kuitenkin näin perfektionis-
tin silmin voinut kiinnittää enemmän huomiota.

Silmiin pistävät myös ikkunoiden kokoero ja lattian 
kolmiomaisuus. Ne ovat hyvä kontrasti huoneen hilli-
tylle värimaailmalle. Kokonaisuudessaan huone onkin 
hyvin yksinkertainen, mutta ei todellakaan huonolla 
tavalla – joskus yksinkertaisuus voi olla kaunista. 
Huoneen käyttötarkoitus jotenkin silti jää hahmot-
tumatta; pöydän ympärillä olevien istuintyynyjen ta-

kia olisin veikannut olohuonetta tai vapaamuotoista 
ruokailuhuonetta, mutta yksinäisen tuolin sijoitus ja 
tarkoitus jäi auki. Ehkä se on tarkoitettu istuttavaksi 
ulos katsellessa?

Lattian kuvioisuutta ei aluksi huomaa, mutta kiin-
nittäessä huomiota muihin yksityiskohtiin sekin 
tulee nähdyksi. Kiva idea tehdä lattiallekin jotain 
– kuin huoneessa olisi laminaattilattia. Ehkä tämän 
seikan huomioon ottaen huone todella voisi olla 
syömistä varten. Eikä sitä koskaan tiedä miten 
huone jatkuu tämän pienen työn reunojen tullessa 
vastaan.
   - Annica Sivula -
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Niilo Sipilä

Vesta Burman

Upea lämpimien värien käyttö liu-
kuvasti alleviivasi tilan korkeutta. 
Pienet yksityiskohdat, kuten huo-
nekaluja muistuttavat hahmotel-
mat loivat yhtenäisen kokonaisuu-
den räiskyvän seinän kanssa. Avara 
arkkitehtuuri ja ikkunat loivat tilan 
tuntua. Seinän upea tekniikka teki 
tilasta lämpimän ja kotoisen. Mus-
tan ja harmaan sävyt punaisen ja 
oranssin kanssa kontrastin lämpi-
mästä kohdusta ja kylmästä teol-
lisuushallista, vastakohtien käyttö 
oli nerokasta. Pyöreiden muotojen 
käyttö sopii hyvin kokonaisuuteen.

            - Rebecca Mattsoff -Iida Roivas

Iidan huoneessa 

on romanttinen tunnelma, jonka 
aikaansaavat mm. vaaleanpunai-
nen väri, kukalliset silkkityynyt 
ja pitsiverhot. Toisaalta “tornin” 
shokkipinkki ja kimaltavat yksi-
tyiskohdat tuovat kaivattua ytyä, 
eikä tunnelmasta tule liian sii-
rappinen. Eri vaaleanpunaisia on 
käytetty taidokkaasti, ja niin väri-
maailma kuin kalusteetkin tukevat 
huoneen käyttötarkoitusta, joka on 
oleskelu. Huoneessa on myös tie-
tynlaista glamouria, ja olen varma 
että monet naiset viihtyisivät täl-
laisessa huoneessa (kirjoittaja mu-
kaan lukien). Huoneen sommitel-
ma on hyvä, mutta lattiapinta-alaa 
tuntuu olevan turhan vähän. Tällä 
on ehkä haettu majesteettisen kor-
keuden tuntua.

Huone on pehmeä, lämmin ja ro-
manttinen, jokaisen tytön hatta-
rantuoksuinen prinsessaunelma 
muutettuna fyysiseen muotoon.

  - Rita Löytty -

Saara Peltomäki
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Julia Paajasen unelmien koti teos on 
ensisilmäykseltä luonnonläheinen ja 
lämmin makuuhuone. Sivuseinää ko-
ristavat bambunoksat, sängyn peiton 
iso lehti ja takaseinän tummapuun 
sävy saavat huoneeseen sademetsä-
maisen tunnelman. Bambunoksissa 
oleva vihreys raikastaa huoneen sä-
vymaailmaa. Lattia on huoneen kiin-
nostavin osa. Ruskeat laatan palaset 
heijastavat kauniisti valoa ja niiden 
sileät lasiset pinnat tuovat kirkkautta 
huoneeseen, joka olisi ehkä muuten 
kaivannut hieman enemmän valoa, 
ainoa ikkuna on sängyn päädyssä ole-
va aukko. Huoneen takaseinän pieni 

taulu on ihana yksityiskohta. Taulun näyttä-
vät valkoiset kehykset nostavat sen esiin ja 
luovat kontrastia ja ryhdikkyyttä. Makuuhuo-
neen onnistunut sommittelu ja huolellinen ja 
viimeistelty kokonaisuus saavat aikaan us-
kottavuutta ja realistisuutta. Vaikka huoneen 
ainoa huonekalu on sänky, kokonaisuus on 
eheä ja täyteläinen, eikä sänky siis vaikuta 
yksinäiseltä. Yleisvaikutus huoneesta on siis-
ti ja huoliteltu, mutta samalla mukava ja ren-
to. Kaikin puolin siis onnistunut ja hieno huo-
ne, josta on vaikea löytää parannettavaa. 

    - Taru Utriainen -
Julia Paajanen

Työssä näkyy maltilla tehdyt mittauk-
set ja tarkka päämäärä. Lopputulok-
sessa se näkyy akateemisena koti-
na, jossa viheriöi nuoruuden muistot, 
matkustelu ja eksoottisuus. Värjätyt 
bambut ovat loistavasti sommiteltu 
sängyn vierelle.

Seinä, joka on selvästi puupintainen 
tai pinnoitettu, näyttää silotetulta 
ja sen muoto on modernin pehmeä. 
Seinälle laitettu taulu, joka on nerok-
kaasti koottu vanhoista diakehyksistä, 
ei jätä seinää tyhjäksi vaan juuri se 
korostaa pienoismallin kokonaisuutta 
hienosti.

Julia Paajanen

Makuuhuone on valoisa, lämmin ja 
siinä on rauhallinen tunnelma. Se so-
piii nuorelle naiselle, joka pitää luon-
nossa liikkumisesta ja selkeistä mo-
derneista tyyleistä. Valo siivilöityy 
kauniisti sängyn päädystä tulevasta 
ikkunasta ja lämmin ruskea seinä 
tuo kontrastia lattiaan ja toiseen sei-
nään.  Teknisesti huone on taitavasti 
toteutettu.  Eri materiaalien käyttö 
on hienoa.

  - Taru Rutanen -

Huoneiston lattialle liimatut kivetykset tuovat 
mieleen vähän kreikkalaistyylisen kylpylän. 
Vanhaa keramiikkaa on käytetty erinomaisesti 
koristeluun, sen sävyt kulkevat seinän kanssa 
kauniisti yhteen. Suurehko ikkuna sängyn pää-
typuolessa tuo mieleen korkealla pilvenpiirtä-
jässä sijaitsevan asunnon. Ikkunasta kuvittelen 
näkeväni alas keskustan kaduille.

Hienot ja harkitut värit, sekä erittäin käyttökel-
poinen kokonaisuus laittavat minut sanomaan, 
että haluaisin ostaa tämän asunnon itselleni! 
Elegantti teos, jossa yhdistyy hienosti nykyai-
ka ja rauhanomaisuus.

    - Wenla Reimaluoto -

Julia Paajasen 
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Kattonurkka, joka muistuttaa myös tähtitai-
vasta, on todella unelmien näköinen. Katon 
ylärajassa on taikapölyä tai tähtien säteilyä 
tummaa seinää vasten. Tämä luo taianomai-
sen, jopa unimaisen tunnelman. 

Kuumaliimasta tehty ohut verkko peittää 
katon nerokkaasti. Tavallisesti huolimatto-
muuden takia jääneitä kuumaliimaseittejä 
on käytetty toimivasti. Katossa on kulmassa 
aukko ja vähän siitä sivummalla pyöreä rei-
kä. Kattoikkunoita, luulisin. Toisen ikkunan 
ympäristö on koristeltu paljeten, mutta toi-
nen on pelkkä aukko. Tämä saa miettimään, 
onko koristelu jäänyt kesken, vai onko työn 
tarkoitus olla tällainen. 

Nurkkauksessa on ihana, mystinen tunnel-
ma, joka on luotu hienolla värimaailmalla, 
yhdistämällä tummaa ja pieniä määriä vaa-
leaa. Voisin haluta samanlaisen nurkkauk-
sen omaan kotiini. 

  - Susanna Hällsten - Karoliina Sorjonen

Unelmien 
kattonurkka

Eeva Savolainen

Wenla Reimaluoto


