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Teksti SUSANNA LEHMUSKOSKI

SEISKA-TUOLIT
Tanskalaisen Arne Jacobsenin

vuonna 1955 suunnittelemat
Seiska-tuolit ovat viime vuosina
olleet niin suosittuja, että niitä on
jopa haukuttu sisustusblogikli-
seiksi. Älä pelästy sitä: kaunis-
linjainen Seiska säilyttää arvonsa
ja kelpaa varmasti esikoisesi
city-kaksioon, jos itse olet valmis
tuolista luopumaan.
SECTON VALAISIMET
Secton valaisimissa on klassikko-
ainesta. Niissä on käytetty koti-
maista puuta, mikä tekee niistä
erityisiä. Persoonalliset valaisimet
ovat hienoja sisustuksen viimeis-
telijöitä ja katseenvangitsijoita.
SIIRTOLAPUUTARHA
Yhtenäinen kattaus ja juhlava
astiasto-ajattelu ovat jääneet
menneille vuosikymmenille. Nyt
astioita yhdistellään vapaasti
hauskoiksi kokonaisuuksiksi.
Konstailemattomat astiat innos-
tavat nauttimaan arjen kauneu-
desta. Marimekon Siirtolapuutar-
ha-sarjan graafinen, mustavalkoi-
nen kuvitus sopii monenlaisiin
kattauksiin ja koteihin.

Ammattilaisten 
suosikki
D Ammattisisustajat ja sisustus-
bloggaajat rakastavat wieniläistuole-
ja. Tavaroistaan tarkka tahtoo aidot,
boheemimpi sisustaja jahtaa näköis-
kappaleitakin tai kirppari-wieniläisiä
ja maalaa ne sopivan värisiksi. Aito
versio on tsekkiläisen Ton-merkin
Numero 14 -niminen pyökki-istuin
vuodelta 1859. Tuoli löysi nopeasti
tiensä Wienin kahviloihin, minkä
takia sitä ruvettiin kutsumaan wieni-
läistuoliksi. Klassikon suosio hiipui
vähitellen, mutta nyt kurvikas kauno-
kainen on taas himoittu.

Seuraavaksi 
ysäri ja viuhkat!
D ”1990-luku eli ysäri kuplii pinnan
alla vahvasti. Kirppareilla kiertäjien
kannattaa silmäillä, josko siellä näkyi-
si suuria viuhkoja, joita käytettiin
sisustuksessa 90-luvulla. Ne alkavat
olla juuri siinä rajalla, että ne näyttä-
vät jälleen trendikkäiltä – ainakin
huvittavan trendikkäiltä.”
Sisustusarkkitehti Laura Räihä

Hei, hei lastulevy
D ”Taidokas puusepäntyö ja mittati-
lauskalusteet nousevat jälleen suo-
sioon. Lastulevykalusteet kyllästyt-
tävät sisustajia, sillä nyt kiinnosta-
vat aidot materiaalit.”
Sisustussuunnittelija Maire Haarla

Karsi ja kierrätä
D Tavaraa kannattaa myös jättää
hankkimatta ja laittaa kiertoon.
Karsimisen trendi jyllää nyt voi-
makkaana. Ihmiset haluavat jättää
ympärilleen vain merkityksellisiä
esineitä. Sellaiset voivat olla perit-
tyjä tai designesineitä, halpoja tai
kalliita, ihan mitä vain itselle rak-
kaita. Kodin karsiminen selkiyttää
myös omaa päätä.
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muumimukit tekevät yhä kauppansa. keräilijä voi 
maksaa 1990-luvun mukista liki parisataa euroa.

Satsaa näihin!
D ”Kotimaisiin sohviin kannattaa
panostaa. Hyvän sohvan tunnis-
taa yleensä siitä, että se on paina-
va. Ikisuosikki Artek säilyttää
arvonsa tulevaisuudessakin ja
esimerkiksi Hakolan sohvat ja
muut kalusteet kestävät hyvin.
Suosittelen myös Lapuan Kanku-

reiden tekstiilejä, sillä ne ovat
laadukkaita ja tyyliltään ajatto-
mia. Suomalaisessa lasitaiteessa
Katriina Nuutisen työt ovat tule-
vaisuuden klassikkoita.”
Laura Räihä, sisustusarkkitehti

Ton-merkin
14-tuoli 
159 e, Forme.

Mihin kalusteisiin kannattaa satsata ja mitä jahdata kirppareilta?
Löytyykö kaapistasi aarre? Asiantuntijat vinkkaavat.

Pitkää ikää!
Nämä pohjoismaiset designesineet kestävät aikaa. 

Oivaltava, ajaton muotoilu takaa sen, että ne kelpaavat

vielä seuraavankin sukupolven koteihin. Pitkäikäisen

laatuhuonekalun hankkiminen on siis ekologinen valinta.

Siirtola-
puutarha-
kahvikuppi
15,50 e,
Marimekko.

Lippa-hyllyt
149–169 e, hakola-
huonekalu.fi. 

Katriina Nuutisen
Lyyli-rasia 248 e,
storekn.tictail.com.

Etsi näitä 
kirpputoreilta
1ROTTINKI JA RUUKUT. Rottin-

kiset ja puiset kukkapöydät ja
kuluneet saviruukut ovat tämän
kevään ja kesän sisustushittejä.
Tuskin kyllästyt niihin myöhem-
minkään. 

2VÄRIKÄS LASI. Suomalainen
värillinen vintagelasi säilyttää

arvonsa. Pieniä aarteita ovat muun
muassa Nanny Stillin 70-luvun
maljakot ja kulhot ja Timo Sarpa-

nevan 1950-luvun karahvit. 

3KERAMIIKKA. Astioiden ykkös-
materiaali on nyt rosoinen

keramiikka, joka sopii luonnon-
mukaisuuden trendiin. Edullisin
tapa hypätä villitykseen mukaan
on etsiä keramiikkaa kirppareilta.

4TALONPOIKAISANTIIKKI.
Ennen sotia tehdyt ruokailuryh-

mät tai liinavaatekaapit eivät juuri
käy kaupaksi vanhojen kalusteiden
liikkeissä. Siksi niiden hinnat ovat
tippuneet. Jossain vaiheessa ne taas
palaavat muotiin, joten kaukaa
viisas hankkii ne nyt.

Seiska-tuoli vihreäksi
kuultomaalattuna 
398 e, Vepsäläinen.

Secton Aspiro
8000 -valaisin
563 e, Kruunu-
kaluste.
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