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Älä ajattele parveketta 
huoneena, vaan palasena 
luontoa kotonasi.
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Hanki tai tee itse parvekkeelle 
kasvihuonevitriini, jossa saat 
kasvatettua arimmatkin taimet  
ja joka on myös kaunis katsella.
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Istuta varhaisperunaa 
parvekkeelle ämpäriin ja 
papuja, salaattia, tomaattia 
ja kurkkuja laatikoihin. Saat 
nauttia itse kasvatettuja 
‘primööreitä’ omassa 
puutarhassasi. Parveke-
laatikon voit tehdä itse tai 
hankkia valmiina. 
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Täytä vanha juuttisäkki 
mullalla ja laita siihen 
kasvamaan lipstikkaa.  
Saat syksyllä maailman 
parhaan mausteen, kun 
kuivatat lehdet ja hierot 
ne suolan kanssa 
mausteeksi.
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Hanki parvekkeelle mukavin mahdollinen riippukeinu. 
Siinä voit nauttia puutarhasi tuoksuista ja linnun 
liverryksestä, vaikka kesken kiireisen siivouspäivän.
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Hanki parvekkeelle vanha kulunut puutarhatuoli. 
Se tuo mukanaan puutarhan hengen menneiltä ajoilta.
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Kutsu parhaat ystäväsi parvekkeen 
avajaisiin ja pyydä jokaista tuomaan 
mukanaan lempiyrttinsä. Istuta ne sitten 
purkkeihin, joissa lukee ystävän nimi. 
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Kuivata syksyllä yrttisato, 
pakkaa se pieniin pusseihin 
ja anna ystäville joululahjaksi 
reseptin kera.



Tee puutarhastasi 
kuvakertomus sen eri vaiheissa. 
Ota valokuvia, piirrä piirroksia ja 
prässää mukaan vielä jokunen 
kukkanen. Kirjaa ylös tuokio-
kuvia, runonpätkiä tai muita 
huomioita. Saat ihanan 
muiston talvea varten ja 
seuraavana kesänä tiedät,  
mikä kasvoi hyvin ja mikä  
ehkä onnistui huonommin.
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Järjestä parvekkeellesi pieni kirjahylly, 
jossa odottaa muutama lukemista 
odottava kirja. Mikä voisikaan olla 
ihanampi paikka lukea kuin oma 
puutarhasi. 10
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10 IDEAA, JOILLA 
LUOT OMIN KÄSIN 
PERSOONALLISEN 
SISUSTUKSEN.
 Paola Suhonen + Ivana Helsinki & Lemminkäinen.





Kerää merenrannalta lasinpalasia 
(samalla puhdistat rantaa) ja käytä 
aaltojen hiomia lasinkappaleita taulu-
materiaalina upottamalla ne pehmeään 
koristesavimassaan. Samanlaisesta 
sommitelmasta voit tehdä myös 
esimerkiksi koristeellisia pannunalusia 
tai isossa mittakaavassa kaakeloida 
vaikkapa kokonaisen seinän! Meren-
rantalasien lisäksi voit käyttää 
urbaanista maisemasta löydettyjä 
lasinsirpaleita ja peilinpalasia. Yllätyt, 
kuinka nopeasti kokoelmasi karttuu.
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Kerää rannalta ajopuita tai käytä 
esimerkiksi vanhoja kuormalavoja 
sängyn rakentamiseen. Anna 
ajan patinan näkyä tai maalaa 
puumateriaali valkoiseksi.
Rakenna sängyn alle vetolaatikot, 
joissa on ihanteellisesti säilytys-
tilaa. Saat mittatilaussängyn 
kierrätysmateriaaleista.
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Osta paksua vaahtomuovia ja leikkaa  
se ankkurin muotoon. Leikkaa trikoo-
kankaasta tai vanhoista trikoovaat-
teista paksua nauhaa ja virkkaa siitä 
tyynynpäällinen. Tyyny on samalla 
taideteos ja katseenvangitsija. 
Klassinen ankkuri toimii jokaisessa 
sisustuksessa.
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Kerää metsästä suoria 
koivupuurimoja ja paksumpia 
oksia. Kiinnitä oksat ja rimat 
liimaamalla tai pienikantaisilla 
nauloilla tavallisiin kaapinoviin. 
Saat elävän, orgaanisen kauniin 
seinän tuomaan vaihtelua 
valkoisiin, kliinisiin pintoihin. 
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Painata itse ottamiasi valokuvia canvas-kankaalle. 
Tee haluamasi muotoiset ja kokoiset kehykset ja 
pingota kankaat raamien yli. Paksureunaiset, 
palkkimaiset taulut ovat nyt ajankohtaisia. Lakkaa 
taulut kiiltäviksi venelakalla. Lakkauksen yhteydessä 
voit kiinnittää valokuvatauluihin yksityiskohtia 
korostavia strasseja, nappeja, helmiä tai muita 
koristeita. Leikittele koolla - voit tehdä pieniä 
koristetauluja tai peitä taululla koko seinä. 
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Käytä remonteista ylijääneet pienemmät kaakelien palat 
pöydän pinnan koristeluun. Saat kuluneestakin pöydän 
pinnasta kiinnostavan, uudennäköisen tekemällä siihen 
kaakelikollaasin liimaamalla. Kuka myöskään on 
määritellyt, että kylpyhuoneen tai keittiön kaakelointi 
täytyisi olla aina samaa kaakelia. Käytä mielikuvitustasi  
ja tee mielenkiintoisia väriyhdistelmiä ja pintoja. 
Kierrätysliikkeistä löytyy paljon vanhoja vintage-laattoja, 
joiden pintaratkaisuja ja värejä ei enää muualta löydäkään.
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Kollaasiajatusta voi käyttää 
myös huonekaluissa. Kerää 
mieluisen muotoisia keittiön-
tuoleja kierrätyksestä ja omista 
vanhoista kätköistä. Puutuolit 
on helppo hioa ja saada 
yhtenäiseksi keittiöryhmäksi 
maalaamalla ne samalla sävyllä.  
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Vanhat astiat erilaisine 
kuvioineen, ruusuineen ja 
koristeineen ovat nyt erityisen 
muodikkaita. Unohda ajatus 
kliinisistä, yhtenäisistä 
ruokailusarjoista ja kerää 
mielenkiintoinen lajitelma 
astioita ja tee itse oma 
tusinasi. 
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Vanhat nukkaryijyt toimivat myös 
mattoina. Jos niiden aika seinälle 
kiinnitettynä tuntuu olevan jo 
auttamattomasti ohi, puhdista ne 
menneisyyden pölyistä ja anna 
niille uusi elämä kauniina, käsin 
solmittuina mattoina. Muutama 
ryijy yhdessä tuo mielenkiintoisen 
palamattokokonaisuuden.  
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Myrskylyhtykruunuvalaisin 
vaatii hiukan kädentaitoja, 
mutta on ajan ja vaivan 
arvoinen. Sujauta huoltamolta 
ostettuihin halpislyhtyihin tai 
kierrätysmyrskylyhtyihin johto 
ja hehkulamppukanta, jolloin 
saat ne sähköistettyä. Kiinnitä 
lyhdyt toisiinsa rautalangalla. 
Kolmen muodostelma toimii 
minimaalisena kruununa, 
parikymmentä alkaa olla jo 
näyttävää.
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Tämä kirja syntyi, kun pyysimme Sikke Sumaria sekä Ivana 
Helsingin Paola Suhosta kehittämään ideoita, joilla jokainen voi 
tehdä kodistaan entistäkin persoonallisemman ja viihtyisämmän.
 
Kaikki ideat on toteutettu Kokkolan Asuntomessuilla, jonne 
rakensimme kerrostalon täynnä omia ideoitamme siitä, kuinka 
talon sijaan rakennetaan viihtyisiä koteja.

Inspiroidu ja nauti.

Ideoissa mukana: Kekkilä Oy ja Huiskula Oy


