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Kolme kerrosta, 
kolme tyylimaailmaa

Anitta Kiviranta         Mikko Ala-Peijari

Yrittäjäpariskunta Heidi Ekholm-Talaksen ja Jonni Talak-
sen upea kolmikerroksinen unelmakoti on niin häpeilemä-

tön ja pieteetillä toteutettu luksusasunto, että sellaiseen 
törmää Suomen olossa vain harvoin. Heidi ja Jonni ovat 
luoneet kotinsa eri kerroksiin ja tiloihin erilaisia tunnel-

mia, jotka vastaavat kunkin tilan käyttötarkoitusta. Yhdes-
sä eri tiloihin luodut tyylimaailmat kertovat tarinaa Hei-

din ja Jonnin elämästä ja  oniulotteisista persoonista.
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L oistelias olohuone kylpee valtavan 
ikkunaseinän läpi siivilöityvässä 
talvivalossa. Olohuoneen tunnelma 
on muutenkin avaruudellinen, sillä 
huonekorkeutta on kahden kerrok-

sen verran. Kakkoskerros kaartuu olohuoneen 
yläpuolelle avonaisena aulatilana, jolta on kul-
ku yrittäjäpariskunta Heidi Ekholm-Talaksen ja 
Jonni Talaksen makuuhuoneeseen, Miko-vauvan 
lastenhuoneeseen sekä työhuoneeseen.

Tyyliltään elegantisti lumista vaaleutta, mus-
taa puuta, kristallin kimmellystä ja hopean hoh-
toa yhdistelevässä keskikerroksessa sijaitsevat 
olohuoneen lisäksi ruokailutila, keittiö, takka-
huone ja pieni kylpyhuone. Takkanurkkaus, oles-
kelutila, ruokailuryhmä ja baaripöytämäisellä 
saarekkeella omaksi tilakseen erotettu ylellinen 
keittiö muodostavat seinättömän, koko kerrok-
sen läpäisevän soljuvan kokonaisuuden. 

Aulan ja keittiön kattoon sijoitettujen ”valoik-
kunoiden”, eli opaalimuovipaneelin taakse piilo-
tettujen väriä vaihtavien valaisinten avulla kes-
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Oleskelutilan ikkunan pinta-ala 
on huikeat 17 neliömetriä. 
Ikkuna verhoili helsinkiläinen 
Aletta Tailored Interiors. Hui-
kean korkeassa tilassa koru-
mainen kristallivalaisin pääsee 
todella oikeuksiinsa.

Heidi Ekholm-Talas 
kattaa vieraille pöytää 
ihanan kotinsa kes-
kikerroksessa, jossa 
oleskelutila, ruokai-
luryhmä, keittiö ja 
takkahuone limittyvät 
ilmavasti yhtenäiseksi 
tilaksi. Tunnelma on 
yhtä aikaa ylellinen 
ja kotoinen, hopean 
hohtoon ja kristal-
lin kimmellykseen 
yhdistyvät pehmeät ja 
rennot materiaalit.
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kikerroksen värityksen ja tunnelman voi illan 
hämärtyessä vaihtaa mielen mukaan lämpimän 
vaaleanpunaisesta syvän siniseen tai virkistä-
vään vihreään. Iltaisin värivalo hohtaakin kes-
kikerroksen suuresta ikkunasta valaisten pysäh-
dyttävästi koko talon julkisivun.

Rentoa luksusta
Korkeatasoiset materiaalit luovat kodin paraati-
tilaan luksuksen tuntua ja korumaiset kristalli-
valaisimet vievät mielen jopa ilottelevan pramei-
siin bling-bling-fiiliksiin. Samalla tunnelma on 
kuitenkin ihmeen kodikas ja rento. Chihuahuat 
Hans ja Jens saavat loikoilla valkoisella sohvalla, 
Jonni turauttaa vieraalle rennosti espresson, eikä 
sädehtivän iloinen ja puhelias Heidi varmasti 
hermostuisi, vaikka vieras läiskäyttäisikin pisa-
ran kahvia ruokapöytää suojaavalle, Etelä-Rans-
kan maaseudusta muistuttavalle tabletille. Lois-
tostaan huolimatta tämä on lapsiperheen koti, 
jossa saa elää, olla ja rentoutua.

– Mikon nimiäisjuhlissa meillä oli kylässä 60 

vierasta, joista noin 15 oli lapsia. Muksut kolu-
sivat kodin joka nurkan vaatekaapeista lähtien. 
Hissi oli erityinen hitti, Heidi muistelee hymyil-
len. Kolmen kerroksen väliä kulkevan tilavan 
hissin Jonni ja Heidi lisäsivät kotiin kaukonäköi-
sesti tulevaisuuden viihtyvyyttä ajatellen, vaikka 
tällä hetkellä kukaan perheessä ei olekaan liikun-
tarajoitteinen.

– Meillä on periaatteessa aikomuksena asua 
tässä kodissa ”loppuun asti” ja sitten vanhuuden 
päivinä hissi voi tulla tarpeeseen. Nostaahan se 
tietysti myös asunnon myyntiarvoa, Jonni tuu-
mii. Jonni on vastannut kodin rakennusprojek-
tista suunnittelusta käytännön raksahommiin 
asti. Toki apuna on ollut rakennusalan ammatti-
laisia, mutta Jonni on itsekin oppinut rakentami-
sesta ja työmaaprojektin johtamisesta valtavasti. 
Heidi kantoi vastuun sisustussuunnittelusta. 

Etelä-Ranskan värit
Hissin lisäksi yläkertaan ja kellarikerrokseen 
johtavat toki myös portaat. Olohuoneesta yläker-
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Alakerran ”jamaikalainen” wc-tila on 
iloinen väripilkku. Auringonkeltaisten 
käsipyyhkeiden pariksi etsitään vielä 
samanväristä mattoa. Laattapisteen mal-
listosta valitut värikkäät laattamosaiikit 
ja Alessi One -malliston kylpyhuone-
kalusteiden hauskat pyöreät muodot 
nostavat varmasti hymyn huulille.

Mikon huoneessa 
on iloinen ja lapsen 
mieltä stimuloiva 
väritys. Verhoissa 
ja sisustustyynyssä 
toistuvan räväkän 
Jaffa-printin on 
suunnitellut alku-
jaan mainosjulistetta 
varten vuonna 1959 
graafinen suunnitteli-
ja Erik Bruun.
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joka on tunnelmaltaan oikeastaan kuin pieni, yk-
sityinen elokuvateatteri. 

Alakerran värisävyt ovat lämpimän maanlähei-
siä ja pehmeän syviä: punatiiltä, kellastuneeksi 
sävytetty karttaseinä, punertavan tummaa puu-
ta, tummaa nahkaa. Historiahuoneen seinillä ko-
meilevat Heidin suvun historialliset dokumentit, 
muun muassa Heidin isoisän Mannerheimilta 
saama diplomi. Ikkunattoman kellarin valaistus 
on lämmin ja mukavan hämyisä. Lempeä tila suo-
rastaan sulkee syliinsä. 

Hauskan väripilkun kokonaisuuteen muo-
dostaa alakerran ”jamaikalainen” wc, jonka sei-
niä koristavat riemukkaan punaiset ja vihreät 
mosaiikkilaatat. Kokonaisuuden Jamaikan lipun 
väreihin täydellistävää kirkkaan keltaista mattoa 
etsitään vielä.

Ylellisten spa-tilojen väritys yhdistelee vihre-
än ja ruskean sävyistä laattamosaiikkia, jossa on 
ripaus aitoa kultaa, vaaleita ja ruskeita koristeel-
lisia laattoja sekä rusehtavien lasitiilien loistoa. 
Koko kodin kaikkien kosteatilojen laatat ja kalus-
teet on valittu Laattapisteen laajasta valikoimas-
ta. Komean vesihieronta-ammeen yllä aukeaa 
led-valokuidulla toteutettu tähtitaivas. Tässäkin 
tilassa on myös väriä vaihtava valoikkuna, jon-
ka avulla spa-tilan voi sovittaa kulloinkin halua-
maansa tunnelmaan. Tilava, lasiseinäinen sauna 
kylpee kauniisti valossa. 

ran parvelle johtavat lasikaiteiset portaat ovat 
myös viehättävä sisustuksellinen yksityiskohta. 
Hillityn vaaleaan yläkertaan verrattuna yläker-
ran sisustus yllättää väri-ilottelullaan. Täällä nä-
kyvät muun muassa Heidin lempivärin, turkoo-
sin, sävyt ja raikas vihreä. 

Yläkerran sisustukseen Heidi on hakenut vai-
kutteita perheen Etelä-Ranskassa sijaitsevan 
kakkoskodin maisemista. Portaita noustaessa 
vastaan tulevat Ranskan lomista muistuttavat 
perhevalokuvat, ja yläaulan seiniä koristavat iloi-
set ranskalaiset retrojulisteet. Heidin ja Jonnin 
makuuhuoneen seinää koristaa printtitapetti, 
joka on tehty Etelä-Ranskan kodin maisemista 
napatusta valokuvasta. Yläkerrassa ovat lisäksi 
vanhempien kylpyhuone, vaatehuone, rauhalli-
nen työhuone ja alle vuoden vanhan Miko-vauvan 
lastenhuone. Mikon huone on riemastuttavan 
värikäs, siellä omenanvihreät seinät kohtaavat 
hauskat Jaffa-verhot.

Koti-spa, oma leffateatteri ja 
historiahuone
Kodin kellarikerroksessa aukeaa jälleen oma 
väri- ja tyylimaailmansa. Tässä rentoutumisel-
le ja viihteelle pyhitetyssä kerroksessa sijaitse-
vat ylellinen koti-spa saunoineen, rauhalliseksi 
lukunurkkaukseksi sisustettu historiahuone ja 
videotykillä varustettu tiiliseinäinen tv-huone, 

Kauniit Kodit  2/2013            107

Hissillä pääsee suo-
raan kodin kellariin, 
jossa sijaitsevat 
vierekkäin leffateat-
terimainen tv-huone 
sekä ylelliset spa-tilat. 
Tämä kerros on ar-
vatenkin valtava hitti, 
kun Ekholm-Talakset 
järjestävät kodissaan 
juhlia ystävilleen.

Kaikki kodin kosteatilojen laatat 
ja kalusteet valittiin Laattapisteen 
monipuolisesta valikoimasta. Ylellisen 
Aquasoul-vesihieronta-ammeen yllä 
tuikkii led-kuiduilla luotu tähtitaivas. 
Jonni vinkkaa, että kuituja ei kannata 
leikata aivan tasaiseksi, sillä hieman 
eripituisten kuitupätkien erikokoiset 
valopiirrot luovat kolmiulotteisemman 
vaikutelman – ikään kuin tähtiä olisi 
”taivaalla” monella etäisyydellä.
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1. Alakerran rouhea värimaailma eroaa sykähdyttävästi keskikerroksen talvisesta väriskaalasta ja yläkerran raikkaasta väri-ilottelus-
ta. Tunnelma muistuttaa lämminhenkistä keskieurooppalaista tavernaa. 2. Olohuoneen kristallivalaisin on muotokieleltään yhtä 
aikaa herkkä ja hauska. Heidi sanoo leikkisästi kristallivalaisimien tuovan tyyliltään muuten pelkistettyyn tilaan ”vähän bling-blingiä”, 
leikittelevää luksusfiilistä. Taustalla seisoo jykevästi musta Uuniseppien Halti-takka. 3. Scifistisen innovatiiviset ”valoikkunat” keskiker-
roksen katossa vaihtavat väriä kulloisenkin tunnelman mukaan. Illan hämärtyessä väriefekti on todella sykähdyttävä. Kuvan oikealla 
laidalla näkyvä Miko-vauvan muotokuva on itse asiassa näytönsäästäjä digipaneelissa, jonka avulla hallinnoidaan talotekniikkaa 
äänentoistosta asunnon lämpötilaan ja valaistukseen.

4. Heidin ja Jonnin makuuhuoneessa on ”näköala Rivieralle”. Printtitapetin kuva on etelä-ranskalaisesta Ezen pikkukylästä, jonka 
lähellä Cannesissa Ekholm-Talaksen perheellä on kakkoskoti. Näyttävästä kuvasuurennoksesta ei arvaisi, että kuva on napattu iPho-
nella. 5. Kellarikerrokseen sisustettu ”historiahuone” on rauhallinen lukunurkkaus, johon voi vetäytyä arjen keskellä ottamaan hieman 
omaa aikaa. 6. Keskikerroksen mustavalkoinen kylpyhuoneen kaunein yksityiskohta ovat valkohopeisten EV Nacare Blanco Deco sekä 
kiiltomustien EV Cubita Negro komea vastakkain asettelu. 7. Heidin ja Jonnin vuoteen päälle ripustettu hellä yhteispotretti on kuvattu 
aikoinaan erään aikakausilehden juttua varten Heidin ja Jonnin seurusteluaikana. 8. Tilavassa saunassa on kotimainen IKI-kiuas, jonka 
tavallista suurempi kivimäärä ja kookas tulipesä tekevät löylyistä savusaunamaisen pehmeät. 
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Tässä kodissa on tilaa, millä leikkiä! Niinpä sisustustyy-
lejäkin on oikeastaan peräti kolme, jokaisella kerroksella 

omansa. Ne sointuvat kuitenkin huolellisen suunnitte-
lun ja yhteisten pohjavärien ansiosta hyvin yhteen.

Lastenhuone

”Olen aiemmalta koulutukseltani graafikko. Suunnittelin 
oman ison kotini sisustuksen alusta loppuun itse ja puolisoni 
Jonni Talas rakennutti talon ja toteutti sisustussuunnitelmani. 
Oman kodin rakennus- ja sisustusprojektin jäljiltä minulle jäi 
polte opiskella sisustussuunnittelemista ja tehdä siitä itselleni 
uusi ammatti. Jonni taas kaipailee jo uutta rakennusprojektia, 
johon uppoutua. Niinpä perustimme yhdessä uuden yrityk-
sen, Kipaisu Sisustussuunnittelu- ja Remonttipalvelut, joiden 
kautta voit palkata meidät hoitamaan monipuolisesti sisus-
tus- ja remonttihommia niin kotiisi kuin yritystiloihisikin!”

Tämän kodin suunnitteli
HEIDI EKHOLM-TALAS  

Kodin pohjapiirros

KIpAISu SISuSTuS-
SuunnITTELu- jA 
REMOnTTIpALvELuT

Puhelin 010 424 0603
sisustussuunnittelu@kipasu.fiwww.kipasu.fi

!

Idea-
kirja

yläkerta

keskikerros

alakerta

Koonnut Laura Ala-Peijari 
teksti Anitta Kiviranta
kuvat valmistajien
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Villa Hipun kolmella kerroksella on 
kullakin oma tyylinsä. Tällä sivulla näet, 
että nämä tyylit sointuvat yhteen niin 
hyvin, että voisit mahduttaa ne vaikka 
yksiöön. Nappaa ripaus kristallin kirk-
kautta, sävähdyst välimeren raikkaitasä-
vyjä ja vielä häivähdys vahvaa taverna-
tunnelmaa, hämmennä ja tarjoile!

Kopioi 
tyyli kotiisi

Sinivihreä Seireeni-kangas, Marimekko. Heracleum-kattokruunu, Moooi. Rustiikkinen Paris-seinäkello, Hobby Hall. Puhvelin-
nahkaiset säilytysarkut, Balmuir. Ruskea, mikrokuituinen nojatuoli, Ellos. Sininen pallorahi, Ellos. Matto, Nani Marquina. Munan-
mallinen White Shell -sivupöytä, Zanotta. Vihreät bambu-kulhot, Ekolo. Kristallimaiset Caboche-pöytävalaisimet, Foscarini.


