muodonmuutos

Makuuhuoneen valaisin on
Innoluxin Modern Art. Taulun
asukas on maalannut itse.

Vinon katon alla nähdään kauniita unia.
Remontissa poistettiin ympäri huonetta
kiertäneet kaapistot, korvattiin marmori
jäljitelmälaatat valkolakatulla tammi
parketilla ja laitettiin seinälle koiranputki
tapetti. Sänky, Isku. Vuodevaatteet, Ikea
ja Stockmann Casa.

Fengshuin oppien mukaan makuuhuoneessa
ei ole mitään ylimääräistä. Leevi vahtii kotia
asemapaikkanaan Artekin tuoli 611. Peitto
on Heidin miehen isoisän virkkaama.

Kauniita unia, koiranputken kuvia

V

uonna 2013 Heidi Purola ei vielä ollut ammatiltaan sisustussuunnittelija, mutta silmää
asumisen mahdollisuuksille hänellä oli jo tuolloin. Kun hän meni katsomaan 1990-luvun lopulla
rakennettua rivitaloasuntoa merenrannalla Espoossa,
hän osasi nähdä läpi ysärivärien, kellastuneiden paneeli
kattojen ja marmorijäljitelmäisen klinkkerilattian ja
tajusi, että kodista tulisi kaunis ja valoisa.
Remontista tuli Heidin ensimmäinen koko asunnon
kattava sisustussuunnittelutyö. Sen jälkeen viestintäalan
ihminen kouluttautui uudelleen ja pyörittää nyt omaa
suunnittelutoimistoaan.
Kun Heidi puolisoineen tulee työpäivän
ENNEN
jälkeen kotiin, makuuhuone kutsuu lepäämään.
Viistokattoisesta
makuutilasta suunniteltiin pehmeä ja
lämmin. Se on omistettu rauhoittumiselle
ja hyville unille. Siksi
siellä on vain sänky,
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yöpöydät ja tuoli – ei mitään ylimääräistä.
Varsinainen tunnelmanmäärittäjä on englantilaisen
Hannah Nunnin harmaapohjainen tapetti nimeltä Cow
Parsley eli koiranputki. Tapetin Heidi löysi pari vuotta
sitten opiskellessaan sisustuskoulussa. Hannah Nunn
on suunnittelija ja yrittäjä, joka asuu pikkukaupungissa
Yorkshiressa ja myy tapettejaan ja valaisimiaan omassa
verkkokaupassaan. Työntekijöinä hänellä on isänsä ja
tyttärensä.
Heidistä oli ihanaa tilata pienyrittäjältä tapetti, jota
ei muissa suomalaiskodeissa juuri näe.
Makuuhuoneessa on esillä vihkikuva ja Heidin omaa
abstraktia maalaustaidetta. Heidi luotti tilan suunnittelussa fengshui-oppeihin, joiden mukaan makuusopessa
ei kannata pitää muiden ihmisten kuin siellä nukkuvien
kuvia.
Muita huoneessa noudatettuja fengshui-oppeja ovat:
Vähemmän on enemmän. Sijoita sänky siten, että sen
takana on ehjä eli ovi- ja ikkuna-aukoton seinä. Lepääjällä tulee olla hyvä näkyvyys niin ovelle kuin ikkunaan.
Molemmille puolille sänkyä menee oma kulkureittinsä ja
molemmilla puolilla on oma yöpöytänsä ja valaisimensa.
Tänne ei saa tuoda töitä eikä elektroniikkaa.
SUSANNA LEHMUSKOSKI

kuvat heli blåfield

Makuuhuone muuttui täysin, kun räikeä ysäriväri vaihtui levollisiin sävyihin.
Uusi hyvien unien huone noudattaa fengshui-oppeja.
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