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Finlayson Tampereen Asuntomessuilla 13.7−12.8.:  

Finlaysonin sisustamassa loft-talossa kohtaavat 
modernit tekstiilit ja pala historiaa 
 
Finlaysonin suunnittelijat Anu Kanervo ja Sami Vulli ovat sisustaneet Tampereen 
Asuntomessuille Jämerän kivitaloon luovan ihmisen hauskan ja inspiroivan ateljeekodin. 
Modernissa kohteessa ilahduttavat painotekstiilien monikäyttöisyys ja sisustukseen yhdistetyt 
pienet tarinat Finlaysonin historiasta. Messutalon sisustus toteutetaan Finlaysonin syksyn 
upeimmilla uutuustekstiileillä, tunnetuilla klassikkokuoseilla ja valikoitujen 
yhteistyökumppaneiden tuotteilla. 
 
Finlaysonin sisustustekstiilit ovat näyttävästi esillä Tampereen 
Asuntomessuilla kohteessa Jämerä-Loft 1 (kohdenumero 31). 
Jämerän valoisan loft-kivitalon sisustuksesta ovat vastanneet 
Finlaysonin suunnittelijat Anu Kanervo ja Sami Vulli.   
 
− Otimme Asuntomessujen ainutlaatuisen sisustusprojektin innolla 
vastaan. Tavoitteenamme oli sisustaa Jämerän modernista loft-talosta 
hauska ja erilainen koti, jossa itsekin viihtyisimme. Halusimme 
mukaan myös jotakin normaalista kodista poikkeavaa sekä yllättäviä 
ja trendikkäitä sisustusratkaisuja. Sisustuksemme on harkittu, raikas ja 
skandinaavinen kokonaisuus, Anu Kanervo ja Sami Vulli kertovat. 
 
Finlaysonin sisustaman kohteen ehdottomia vetonauloja ovat 
leikkimielinen avaruushuone ja inspiroiva ateljeetila yläkerrassa. 
Sisustuksessa ilahduttavat myös pienet, oivaltavat yksityiskohdat, 
jotka ilmentävät hauskalla tavalla Finlaysonin tamperelaista historiaa. 
 
Maanläheinen ja raikas alakerta 
 
Finlaysonin sisustama kohde on Jämerä-kivitalot Oy:n rakennuttama 147 neliömetrin kaksikerroksinen 
loft-omakotitalo. Talon alakerrassa on keittiö ja ruokailutila, olohuone, kodinhoitohuone ja wc. 
Yläkerrassa on kolme makuuhuonetta sekä saunaosasto. Molemmista kerroksista on käynti 
ulkoterasseille.  
 
Alakerran sisustus on värimaailmaltaan maanläheinen. Keittiöön tuo vehreyttä muun muassa syksyn 
raikkain uutuuskuosi Kubis. Lounge-henkisen olohuoneen katseenvangitsija on ylväs Keisari. 
Alakerrassa näkyvät hauskalla tavalla myös Finlaysonin klassikkokuosit Taimi ja Coronna. Alakerran 
wc:ssä esitellään Finlaysonin uuden pyyhemalliston biohajoavat Polku-pyyhkeet.  
 

Yläkerrassa uniikkeja sisustusratkaisuja 
 
Yläkerran kolmeen makuuhuoneeseen on kaikkiin luotu erilaiset ja uniikit 
ilmeet. Ensimmäinen on hauska avaruushuone, joka on saanut inspiraationsa 
Avaruus-Aappa-uutuuskuosista. Familon Pellava -joustinsänky on pedattu 
veikeillä Avaruus-Aappa-pussilakanoilla. Viereinen makuuhuone saa 
värikkyytensä Familon Muoto -jenkkisängyn näyttävästä Keisari-
petauksesta. Iloinen teema jatkuu myös yläkerran saunaosastolla, jonka 
sisustuselementteinä ovat Reilu- ja Hauska-froteepyyhkeet. 
 
Kolmas makuuhuone on sisustettu suunnittelijoiden ateljeetilaksi, jonka 
täyttävät kangasrullat, mallinuket, kirjat ja muut inspiraation lähteet.  
 
− Innostava ateljeehuone on suunnittelijoiden unelmatila, jonka sisustuksessa 
yhdistyvät nykyinen työtilamme ja entisajan Finlayson-ateljee. 

http://www.finlayson.fi/tuote/51301-4540-02-20/Keisari-puuvillakangas
http://www.finlayson.fi/tuote/51322-3966-08-20/Taimi-%20paksumpi%20puuvillakangas
http://www.finlayson.fi/tuote/51322-3435-01-30/Coronna-%20paksumpi%20puuvillakangas?openGroup=975
http://www.finlayson.fi/tuotteet/Finlayson-tuotteet/Kylpyhuonetekstiilit/Yksiv%C3%A4riset%20pyyhkeet/Polku-pyyhkeet?openGroup=1045)
http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4563-01-06/Avaruus-Aappa%20-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuotteet/Familon-tuotteet/Joustins%C3%A4ngyt%20ja%20-patjat/Familon%20Pellava/Joustins%C3%A4ngyt?openGroup=859
http://www.finlayson.fi/tuotteet/Familon-tuotteet/Joustins%C3%A4ngyt%20ja%20-patjat/Familon%20Muoto/Jenkkivuoteet?openGroup=868
http://www.finlayson.fi/tuote/60650-4540-01-06/Keisari-pussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuotteet/Finlayson-tuotteet/Kylpyhuonetekstiilit/Yksiv%C3%A4riset%20pyyhkeet/Reilu-pyyhkeet?openGroup=1046
http://www.finlayson.fi/tuote/70079-1377-01-06/Hauska-kylpypyyhe%20Reilun%20kaupan%20puuvillaa
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Ateljeehuoneessa nähdään hauskoja sisustusratkaisuja ja vanhoja aarteita, Kanervo ja Vulli paljastavat. 
 
Kekseliäitä sisustusideoita saa myös kohteen terasseilta, joissa painokankaita on hyödynnetty hauskalla 
tavalla. Terasseille on valmistettu muun muassa näyttävät aurinkovarjot Finlaysonin Sointu- ja Elefantti-
kernikankaista.  
 
Sisustuksen yhteistyökumppanit 
 
Jämerä-Loft 1 -kohteen kaikki sisustustekstiilit ovat Finlaysonin mallistosta. Myös vuoteet ovat 
Finlaysonin Familon-mallistosta. Muut sisustustuotteet on hankittu valituilta yhteistyökumppaneilta. 
Kohteen matot on toimittanut VM-Carpet. Valaisimet, astiat ja muut sisustustavarat ovat Lumenor Oy:n 
valikoimista. Kohteen huonekalut on suunniteltu ja toteutettu erityisesti tätä messutaloa varten. Osa 
kalusteista on aarteita Finlaysonin arkistosta ja Tampereen Museokeskus Vapriikista.  
 
Finlayson muualla messualueella 
 
Finlaysonin tekstiilejä on esillä myös Asuntomessujen kohteissa Kastelli Woodpecker (kohdenumero 
24), TERCA-tiilitalo Mustikka (kohdenumero 12) ja passiivikivitalo Koti@mutteri (numero 13).  
 
Lisäksi Finlayson on mukana Asuntomessujen uudenlaisessa sisustustavaratalossa. Sisustus- ja 
Rakennushallissa sijaitseva sisustustavaratalo tarjoaa Finlaysonin syksyn upeimpia uutuustekstiilejä 
sekä Familonin tyynyjä ja peitteitä kesäisin messuhinnoin. 
 
Tervetuloa tutustumaan Finlaysonin sisustamaan Jämerä-Loft 1 -messutaloon sekä sisustustavaratalon 
Finlayson-myymälään Tampereen Asuntomessuille 13.7−12.8.! Tampereen seudulla palvelevat 
Tampereen keskustan historiallinen Finlayson-myymälä, Lempäälän Ideaparkin myymälä sekä kellon 
ympäri palveleva Finlayson-verkkokauppa. 
 
Lisätiedot:  

 
Mailis Linnola, tuotesuunnittelujohtaja, Finlayson Oy 
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi 
 
Johanna Widomski, markkinointipäällikkö (Verkko & PR), Finlayson Oy 
p. 020 721 3581 tai sähköposti johanna.widomski@finlayson.fi  
 
www.finlayson.fi 
www.asuntomessut.fi/tampere  
www.jamera.fi  
www.lumenor.fi  
www.vm-carpet.fi  
 
Kuva-, kuvauslaina- ja haastattelupyynnöt: 

 
Hanna Pätilä, Viestintätoimisto Manifesto 
p. 0400 998 133 tai sähköposti hanna.patila@manifesto.fi 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 
http://media.digtator.fi/digtator/public/4327aa713842ca818e3a0cd84440e49f/  
 
Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja valmistaa 
korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita Finlayson- ja Familon-brändin alla. 
Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, Venäjällä ja 
Baltiassa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. 
Finlaysonin palveluksessa vuonna 2011 oli noin 300 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa. 

 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 
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