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Tänään ja aina – iättömät kotimaiset designvalinnat
kantavat sisustajan silmin huomisen jälkeenkin
On aika antaa ajatuksen lentää – haaveiden täyttymyksiä ja selkeitä uusia suuntia
löydät Messukeskuksesta 7.–11.9.2022, Suomen suurimman huonekalu-, sisustusja designtapahtuma Habitaren klassisesti kodikkaimmalta osastolta 6e51.
Tapahtuman tämän vuoden teema Reimagine – Mielikuvituksen aika luo tilaa pohtia, mitkä
ovat uusia tapoja elää, asua ja työskennellä ja miten nähdä tulevaisuus uusina
mahdollisuuksina. Kiinnostavimmat designosaajat kuratoiva Dream Cozy tuo unelmat uudeksi
normaaliksi ja kepeät tunnelmat kantavat kotiin saakka. Luonnollisesti myös Cozy
Publishingin rakastetut lifestylejulkaisut ovat olennainen osa viihtymään kutsuvaa tilaa.
”Kotimaisuus, klassisuus ja kodikkuus olivat suunnittelutyön kantavat teemat. Yhteisosaston
suunnittelussa halusin tuoda jokaisen brändin ajankohtaisimmat ja ihanimmat tuotteet esille.
Sininen keittiö, ruudullinen sohva ja hulppea lasiseinä ovat minun näkemykseni kodin
sisustamisesta vuonna 2022”, kertoo kaikkiaan kahdeksan suomalaisen designtoimijan
uniikin kokonaisuuden lookin luonut sisustussuunnittelija Anna-Kaisa Melvas.
Virtanen
Virtasen maalitehtaan merellisyyden inspiroiman värikartan kanssa on vaikea tehdä huteja.
Muovittomista ja hajuttomista luonnonmaaleista messuosaston teemaväreiksi nostettiin
sopivan syvä ja harmaa sininen Dalskär, harmahtava luonnonvalkoinen Kuutsalo ja kepeän
vehreä Vårlax. Näillä sävyvalinnoilla kotikaan ei pääse vanhenemaan aivan hetkessä, vaan voit
luottaa sävyjen kestävän useammankin tyylikauden.
Blau
Messukeittiön ydinajatus syntyi sinisen värin ja Blaun modernin viimeistellyn ovimallin
ympärille. Vaaleansininen luo helposti mielikuvan pikkusievästä karamellista, mutta
yksinkertaiset rimavetimet ja teräksen näkyvä läsnäolo keittiössä pitävät söpöyden loitolla.
Blaun taitavan suunnittelutiimin kanssa toteutetut avohyllyköt kirjoille ja astioille ovat nekin
tärkeä osa ilmavaa kokonaisuutta.
Stala
Teräksen hohto, helppohoitoisuus ja tyylillinen ajattomuus ovat vertaansa vailla Stalan
klassikkotasoissa. Moderniutta kokonaisuuteen tuo kuvioitu teräs, joka persoonallisuutensa
ohella edustaa tuoreinta vastuullista ja ympäristöystävällistä teknologiaa. Käytön
huolettomuutta messukeittiöön on tuotu teräksisen takalistan, mikä nostaa tasot vielä astetta
näkyvämpään rooliin.

Interface
Modernien sohvien ja nojatuolien hillitty tyyli pistettiin vaivatta uusiksi perinteisen pikantilla
sinivalkoisella keittiöruutukankaalla ja silkalla sametilla. Suunnittelija Juho Pasilan
vähäeleiselle Paarre-nojatuolille pääsimme kokeilemaan Alvar Aallonkin kovassa suosiossa
ollutta oljenkeltaista niinikangasta, jonka elävä tekstuuri suorastaan kutsuu katseita ja janoaa
kosketuksia.
Innolux
Kotimaisen valaisinsuunnittelun edelläkävijä Lisa Johansson-Papen perinnöstä ammennetut
Carin-valaisimet löytyivät uudistuotantoon vanhoja arkistoja selailemalla. Vaivaton eleganssi
kestää sesongista ja sukupolvesta toiseen. Tätä hienostunutta arkkitehtivalaisinta voi huoletta
viljellä niin yksityisiin kuin julkisiinkin kohteisiin vähäeleisyytensä ja ajattomuutensa
ansiosta.
Essis by Lasilinkki
Osaston rakenteellisesti näyttäväksi vetonaulaksi piirretty lasiseinä edustaa sellaista lasilla
sisustamista, joka hyödyntää materiaalin monipuolisuutta. Tilaa voidaan rajata kevyemmin
kuin umpinaisilla elementeillä ja samalla se antaa aavistuksen kuistimaista tunnelmaa
sisätiloihin. Peili- ja lasiosaaja Essis by Lasilinkki lasiseinien kehyksiä on ihana esitellä myös
väreissä, paljon käytetyn mustan rinnalla.
Timberwise
Harvalla puulajilla on yhtä ajatonta asemaa laatulattiana kuin tammella. Timberwisen
luonnonvärinen tammiparketti perinteisellä koripunosladonnalla on klassikko jo syntyessään.
Osastomme lattian sävy ja pintakäsittely on myös valittu aikaa kestäviksi. Käytännöllisyyden
ja kodikkuuden nimiin vannova ”mahdollisimman tavallinen” puhuttelee monissa
sisustuksellisissa valinnoissa juuri nyt.
E.Ahlström
Viiden tähden tunnelma osastolla viimeisteltiin. E.Ahlströmin astioilla ja keittiötarvikkeilla..
Onneksi poimintoja rajasivat luonnolliset sävyt ja materiaalit, jottei runsaudenpula päässyt
yllättämään huikean laajan valikoiman hurmatessa. Seraxin upea keramiikka ja
suurkeittiöiden työskentelyvälineet muodostavat eheän kokonaisuuden yksityiskohtien
hienovireisessä paletissa.

