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1. JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni aihe on Sisustustoimittajan työnkuvan esittely. Työni Avotakan 

avustajana vaikuttaa siihen, että monet toimintamallit tulevat esitellyiksi 

Avotakan toimintamallin mukaisesti. Sisustustoimittajan ja toimituksen välinen 

yhteistyömalli vaihtelee eri lehtien välillä.  

 

Tavoitteeni on esitellä sisustustoimittajan työtä käytännönläheisesti ja kerätä 

tietoa hyödylliseksi paketiksi alalle aikoville ja alasta kiinnostuneille sekä kehittyä 

omassa ammatissani. Tietolähteinä käytän sisustuskirjoja, sisustuslehtiä, alan 

messuja, lehdistötilaisuuksia, Avotakan omaa avustajien ohjeistusta, Internetiä 

sekä haastattelemalla alan ammattilaisia ja sisustustoimittajia. Työelämän 

projektiosuutena esittelen kaksi erilaista Avotakan palstaa; tyylikaappaus – ja 

asiantuntijasivujen tekemisen työvaiheet kuvineen. Teoriaosuudessa tutkin tämän 

päivän sisustustyylejä ja niiden linkkejä historiaan vahvistaen omaa tyylisuuntien 

tuntemustani tyylikaappaussivujen tekemisen ja opinnäytetyöprojektin pohjaksi. 

Käyn läpi kotimaisten sisustuslehtien yleisimpiä juttutyyppejä kuten kotijutut, 

tuote-esittelyt, hintavertailut, sisustusideat, lavastukset ja asiantuntijasivut. 

Kerron käytännönläheisesti sisustustoimittajantyön arjesta, kuvausjärjestelyistä, 

interiöörikuvauksista ja kotikuvauksista. Esittelen lyhyesti toimituksen erilaiset 

toimenkuvat ja yhteistyökumppanit, joiden tarkoitus on avata lukijalle lehden 

tekemiseen liittyvät vaiheet. Teoriaosuuteen kuuluu myös lyhyt katsaus alan 

työtilanteeseen, freelancetoimittajan ammatinharjoittamiseen liittyviin asioihin 

sekä pohdintaa freelancertyön tulevaisuudennäkymistä. Lopuksi käyn läpi 

opinnäytetyön tulokset ja siitä heränneet ajatukset.  
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2. AIHEEN ESITTELY  

 

Sisustamistrendi on jatkunut voimakkaana jo 2000 luvun alusta saakka. 

Sisustuslehdet ja sisustusaiheiset tv-ohjelmat esittelevät kilvan upeita, 

mielenkiintoisia luksuskoteja maailmalta, jotka inspiroivat kokeilemaan uusia 

tyylejä. Sisustuslehdillä on tärkeä asema uusien trendien luojina, sisustusoppaina, 

tuote-esittelijöinä ja elämysten antajina. Sisustustrendit seurasivat ennen muotia 

pienellä viiveellä, mutta nykyään trendit kulkevat tasatahdissa rinta rinnan. 

Monessa sisustuslehdessä on oma muotipalsta ja vastaavasti sisustustrendejä 

esitellään muotilehdessä. Värit, kuosit ja materiaalit kulkevat samoilla linjoilla. 

Tällä hetkellä vaateteollisuudessa pinnalla olevat: yksilöllisyys, ekologisuus ja 

eettisyys, näkyvät myös sisustustrendeissä. Vaateteollisuus otti kierrätyksen ja 

ekologisuuden omakseen ja keksi tuottaa mallistoja kierrätysmateriaaleista. Nyt 

tunnettujen muotoilijoitten käsissä syntyy viikoittain uniikkeja huonekaluja, 

käyttöesineitä ja designia kierrätys- tai ympäristöystävällisistä materiaaleista. 

Sisustustyylien juuret ovat syvällä historiassa, josta tämän päivän muotoilijat 

ammentavat inspiraationsa yhdistäen niitä tämän hetken pinnalla oleviin 

materiaaleihin.  

 

Takana on aika jolloin vain sisustussuunnittelijat ja arkkitehdit suunnittelivat 

tiloja. Ennen vain harvalla yksityishenkilöllä oli varaa palkata ammattisisustaja 

kotiaan, saatikka kesämökkiään sisustamaan. Pienet pintaremontit tehtiin itse, 

eikä se ollut kovin hohdokasta, vaan arkista pakon sanelemaa pintojen 

päivittämistä. Kodin ilmettä vaihdettiin sesonkien mukaan: Jouluna vaihdettiin 

keittiönikkunaan punainen kappa ja pääsiäisenä keltaiset ”tipuverhot”, keväällä 

olohuone sai vaaleat valoverhot ja talviverhot viikattiin odottamaan syksyä. 

Nykyään sisustaminen on koko kansan harrastus. Lukuisat sisustusohjelmat 

tv:ssä ovat syrjäyttäneet kokkausohjelmat. Nyt seurataan Tilaa ja Innoa ja 

opitaan Marko Paanaselta rohkeita, uusia ja ”Amerikan-tyylisiä” 

sisustusratkaisuja. Kotien muuttumisleikkien lopputulokset kuuluvat työpaikkojen 

suosittuihin kahvipöytäkeskusteluihin. Sisustamiseen liittyviltä kursseilta opitaan 

valaistuksesta, sommittelusta ja värien vaikutuksista ja tosissaan sisustusta 

harrastava käyttää apunaan wc-remonttia harkitessaan Laattapisteen 3-D 

tilasuunnitteluohjelmaa, keittiön seiniin hän kokeilee sävyvaihtoehtoja Tikkurilan 

suunnitteluohjelman avulla ja kun on aika päivittää lastenhuoneen ilme, hän 
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kokeilee vaihtoehtoja Värisilmän tapettistudiossa. Sisustuslehdet vastaavat 

samaan tarpeeseen kuin tv:n sisustusohjelmat. Molemmat esittelevät elämyksen 

kautta tarinan saattelemana inspiroivia koteja, remontteja, rakennusprojekteja, 

materiaaleja, uutuustuotteita, designesineitä, muotoilijoita ja erilaisia 

sisustustyylejä. Sisustuslehdet tarjoavat visuaalisia elämysmatkoja kaukomaiden 

kulttuureihin, erilaisiin koteihin ja niiden asukkaiden elämään. Yksi lehtien 

suosion salaisuus voikin olla, se ettei lukeminen ole sidoksissa aikaan tai 

paikkaan, vaan lukija päättää itse sopivan lukutuokion.  
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3.OPINNÄYTETYÖN VIITEKEHYS

Mitä on 
Sisustaminen? 

Sisustus-
toimittajan 

työ Avotakassa

Projektit: 
Tyylikaappaukset

&
Asiantuntjasivu

Freelance 
=

Yrittäjä

Sisustyylien 
määritelmät ja 

esimerkit

Sisustuslehtien
sisällön vertailua

ja 
juttutyyppejä

Sisustustoimittajan 
työnkuvan 

Esittely,
AVOTAKKA

                   Kuva 1. Opinnäytetyön viitekehys 

Esittelen sisustustoimittajan työkenttää, Avotakan toimituksen työntekijöiden toimenkuvat 
sekä tärkeät yhteistyökumppanit.  Käyn läpi sisustamisen eri osa-alueet, erilaiset 
sisustuslehtien juttutyypit ja työvaiheet. 
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4. OPINÄYTETYÖN RAKENNE 

AVOTAKKA

PROJEKTI 1. 
4 X 

TYYLIKAAPPAUS

PROJEKTI 2. 
ASIANTUNTIJASIVU

SISUSTUSTOIMIT-
TAJAN TYÖNKUVA, 

AVOTAKKA.

Mikä on Tyylikaappaus
ja miten se tehdään?

Mikä on Asiantuntija-
sivu ja miten se 
tehdään?

1. Käytäntö: 
Studiotyöskentely, 
kotikuvaukset ja 
stailaus

3. toimituksen työn-
kuvat
4. yhteistyökumppanit
6. Apuvälineet
7. Freelance-yrittäjä

2.Teoria: Sisustustyy-
lien määrittely, sisustus-
lehtien juttutyypit

Yhteenveto, pohdintaa
tulevaisuuden näkymistä

ja opinnäytetyön hedel-
mät

Palaute

                 Kuva 2. Opinnäytetyön rakenne. (Lue ylhäältä alaspäin). 
Opinnäytetyön käytäntö- ja teoriaosuudet yhdistyvät luontevasti toisiinsa. Sisustustyylien 
määrittely toimii pohjana Projektille: Avotakan Tyylikaappaussivuille.  
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5. YHTEISTYÖYRITYKSEN ESITTELY 

A-lehdet 

 

A-lehdet on Suomen kolmanneksi suurin aikakauslehtikustantamo. Yhtiön 

perustivat vuonna 1933 Aune ja Yrjö Lyytikäinen Avun julkaisijaksi. A-lehdet on 

edelleen perheyhtiö ja saman suvun hallussa. Konsernin (A-lehdet Oy, 

Markkinointiviestintä Dialogi ja Image Kustannus Oy) liikevaihto oli 96,4 

miljoonaa euroa vuonna 2007 ja henkilöstöä sen palveluksessa oli 458. 

A-lehdet kustantaa yli 20 aikakauslehteä ja asiakaslehteä, joista tunnetuimpia 

ovat Apu, Avotakka, Eeva, Kauneus ja terveys ja Tuulilasi.  

 

AVOTAKKA 

Avotakka on vuonna 1967 perustettu sisustamisen laadukas erikoislehti. Lehden 

sydämen muodostavat kodit, asiantuntevat sisustusideat ja -neuvot, 

trendikatsaukset ja sisustamisen tavarataivaan esittelyt. Avotakka pitää ajan 

tasalla myös muotoilun ja antiikin ilmiöistä. 

Yli 85 000:n levikillään ja yli 440 000 lukijallaan Avotakka on suomen vanhin ja 

suosituin sisustuslehti. Lehti muuttui konseptilehdeksi v. 2008 syksyllä. 
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6. AVOTAKAN TYYLIKAAPPAUS 

Tyylikaappaus on Avotakka – lehden vastine Sköna Hem –lehden tai Glorian 

kodin vastaavalle eri nimisille shoppailu- sivuille. Esimerkiksi Glorian kodissa on 

shopping –palsta, jonka idea on sama, mutta se toteutetaan luovasti 

sommiteltuna rakennelmana. Avotakan Tyylikaappaus sivu tehdään jokaisesta 

esitellyistä asunnoista eli niitä on neljä lehteä kohti. Yhteen tyylikaappaukseen 

tarvitaan noin 10–12 tuotetta. Tuotteiden tulee olla hintahaarukaltaan erilaisia, 

sivun sommittelun kannalta erikokoisia ja muotoisia ja värit ovat ennalta 

määrättyjä eli värikoodattuja. Vaihtelua sivulle tuodaan esimerkiksi tapetilla, 

laatoilla tai sisustuskivillä. Jutun tarkoitus on tarjota lukijalle 

näyteikkunaostostuokio. Tuotteiden tulisi ilmentää, korostaa tai esitellä edellä 

esitellyn asunnon tyyliä, niiden tulisi olla uutuuksia ja valinnan pitäisi olla 

perusteltua. Tuotteiden ei pidä olla yksi yhteen samoja kuin asunnon 

sisustustavarat, vaan niiden tarkoituksena antaa vaihtoehtoja, ideoita ja 

oivalluksia lukijalla. Jos tuotteet ovat täsmälleen samat kuin asunnossa, 

uskottavuus aidosta kodista kärsii ja paljastaa samalla, että koti on stailattu 

kuvauksia varten. Silloin lukija kokee, että koti on lavastus. Koko 

tyylikaappaussivu menettäisi tarkoituksensa ja tuotteiden hintatiedot voisi lisätä 

suoraan kotijuttuun. 

 

Tyylikaappaus tuotteiden kuvateksteissä tulee ilmetä tuotteen hinta, ostopaikka, 

valmistaja tai jokin käyttöön tai ulkonäköön liittyvä vinkki tai ohje, sekä 

ulkomitat. Tuotteita valitessa on muistettava varmistaa tuotteen saatavuus 

lehden ilmestymisen aikoihin. Perustuotteita tyylikaappauksissa ovat tuolit, 

ruokapöydät, lipastot, sivupöydät, senkit, arkut, pikkupöydät, nojatuolit, sohvat, 

matot, valaisimet, astiat, peilit, koristetyynyt, matkahuovat, tapetit, 

parketinpalaset ja laatat. Hankalimpia kuvattavia ovat lasivitriinien kiillot, 

kromatut ja korkeakiiltoiset esineet sekä peilit. Tuotekuvauksen ohjeistus on 

tiukka koska sivuilla halutaan säilyttää yhdenmukainen tyyli. Kaikki huonekalut 

kuvataan konseptin mukaisesti samasta kuvakulmasta suoraan edestäpäin.  

Suurimman osan tuotteista löydän kiertelemällä Helsingin keskustan liikkeissä, 

Petikon, Tammiston ja Vartaanportin sisustusliikkeissä, mutta käytän apuna myös 

edellä mainittuja kuvapankkeja sekä valmistajien kuvia. Jos olen tekemisissä  

maahantuojien kanssa, tiedustelen mahdolliset jälleenmyyjät eri maakunnista. 

Vaihtoehtoja kannattaa aina kysellä sillä, lukijat arvostavat pientä vaivannäköä.  
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Avotakan tyylikaappaukset kuvaa A-lehtien oma valokuvaaja tai freelance -

valokuvaaja. Ammattivalokuvaajan kanssa noin 40–60:een tuotteen kuvaaminen 

sujuu useimmiten 5-7 tunnissa. Valokuvaajalla on lisäksi uskomaton taito saada 

vaatimatonkin tuote näyttämään haluttavalta luksustuotteelta. Valokuvaajalla on 

usein oikea näkemys siitä miten tuote pääsee parhaiten oikeuksiinsa joten 

arvostan hänen ratkaisujaan. Kuvaukset ovat tiimityötä tiiviimmillään, mutta 

näkemyksistä ja tavoitteista pitää osata puhua. Valaistuksen ja kuvakulman 

säätöön menee rutinoituneelta valokuvaajalta tovi, mutta kokematon kuvaaja voi 

tuhertaa peilin kanssa helposti tunnin jos toisenkin.  

 

Kuvauspäivä on rankka ja sisältää paljon nostamista ja kantamista. Jokainen 

huonekalu ja esine on purettava studiolla pakkausmuoveista ja siirrettävä 

kuvauspaikalle. Studiolla saattaa kiireisinä päivinä olla 4-5:det isot kuvaukset 

yhtä aikaa, joten logistiikan on pelattava hyvin ja reippaassa tahdissa. Lavastajat 

ja studioemäntä auttavat toimittajaa huonekalujen siirtämisessä ja nostamisessa 

paikoilleen, purkavat ja pakkaavat suurimmat huonekalut kuljetusta varten. 

Studioemäntä varaa valokuvaajan ja kuvauspaikan studiolta. Hän tilaa 

kuljetuspalvelun noutamaan tavarat, purkaa pakkauksistaan kuvattavat tavarat ja 

silittää tekstiilit tarvittaessa. Hän pakkaa ja merkitsee tavarat palautusta varten ja 

huolehtii, että tuotteet lähtevät oikeisiin liikkeisiin samassa kunnossa kun ne 

olivat tullessaan.   

 

Kuvausten päätyttyä valokuvaaja lähettää sisustustoimittajalle pinnakkaiset, eli 

raakakopiot, joita ei vielä ole syvätty tai käsitelty. Pinnakkaiset saatuaan, 

toimittaja kirjoittaa kuvatekstit, otsikot, ingressit sekä liikkeiden yhteystiedot. 

Kuvissa ja kuvateksteissä kulkee sama numerokoodi, jotta taittaja osaa yhdistää 

kuvat ja tekstit toisiinsa. Valmiit tekstit toimitan sähköpostilla toimituspäällikölle 

sovittuun deadlineen mennessä. Jos mukana on valmiskuvia, ne ladataan 

nimettyinä Up Load – ohjelman kautta A-lehtien kuvapalveluun. Aikaa neljän 

erityylisen tavaramaailman tekemiseen menee kaikkiaan 4:stä 5 päivään. 

 

Tyylikaappausten tekeminen on mielestäni mielenkiintoista ja haasteellista, koska 

en ole lukenut asukkaista ja kodista kertovaa tekstiä etukäteen, vaan teen 

tuotevalinnat asunnon kuvien perusteella, tutkimalla ja lukemalla tyyliä. Eräs 

haasteellisuutta lisäävä tekijä ovat samalla kertaa kuvattavat samantyyliset 
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asunnot. Jotta sivun tavaramaailmaan saadaan tarpeeksi vaihtelua, 

tavaramaailma voidaan jakaa esimerkiksi värin, esineiden tai kalusteiden 

muotokielen tai materiaalien käytön perusteella omiksi ryhmikseen. Yhdessä voi 

keskittyä mustavalkoisuuteen, toisessa tartuttava asetelmiin tai taiteen 

sijoitteluun, toisen tyylissä voi olla enemmän luksusta ja toisen tyyli hivenen 

arkisempaa. Näiden vivahteiden ja pienten erojen tutkiminen ja löytäminen on 

mielenkiintoista salapoliisin työtä. Tämän jälkeen graafikko taittaa sivun, eli 

sommittelee sivun kuvat, kuvatekstit, otsikon ja ingressin. Editoijat tarkastavat 

vedokset ja tekevät tarvittavat korjaukset, tekstit oikoluetaan moneen kertaan ja 

lopuksi ennen painoon lähtöä, päätoimittaja hyväksyy ne.  

Seuraavaksi esittelen neljä erityylistä samaan Avotakka - lehteen tekemääni 

tyylikaappausta. 
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Kuva 3. Avotakan nro.3 Tyylikaappaus-sivun taitto. 
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Kuva 4. Avotakan nro. 3 Tyylikaappaus-sivun taitto. 
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               Kuva 5. Avotakan nro.3 Tyylikaappaus-sivun taitto. 
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     Kuva 6. Avotakan nro 3. Tyylikaappaus-sivun taitto. 
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7. AVOTAKAN ASIANTUNTIJASIVU 

 

Asiantuntijasivun tavoite on neuvoa lukijaa soveltamaan kotijutussa nähtyä 

sisustusratkaisua tai vinkkiä. Kotijutusta poimitaan ajankohtainen tai kiinnostava 

hyvin rajattu aihe tai idea. Sivulla voidaan esitellä erilaisia käyttötapoja, hoito-

ohjeita, tuunaus tai askarteluohjeita, joita lukija voi soveltaa helposti omassa 

kodissaan. Sivun sisältö on yksi kuva kotijutusta, tarvittaessa yksi miljöökuva, 1-2 

tuotekuvaa sekä käyttöohjeet tai käyttötapojen esittely. Tekstien tulee olla lyhyitä 

ja informatiivisia. Asiantuntijan sitaatti paljastaa omakohtaisen kokemuksen, 

kuuman vinkin tai huomion. Leipäteksti (1080 merkkiä) muodostuu yhdestä tai 

kahdesta listasta, jotka opastavat ja kertovat lukijalle, mitä saadaan aikaan ja 

mikä näyttää hyvältä ja mitä sisustajan on syytä ottaa huomioon. 

Asiantuntijasivujen aiheita on esimerkiksi: arkut sisustuksessa, putket esiin, 

vanhat mainosjulisteet, puu sisustuksessa ja koristetiilet sisustuksessa, 

räsymatot, irtohuput, valaistus ja peilit.  

 

Editointi ja tekstin muokkaaminen kuuluvat toimitussihteerien työhön, jonka 

tarkoitus on poimia olennaiset ja arvokkaimmat asiat annettujen merkkien 

rajoissa. Joskus aiheet inspiroivat toimittajaa kirjoittamaan ja rönsyilemään 

monenkin sivun verran, mutta koska palstalle mahtuu vain rajallinen määrä, on 

opittava sanomaan asia lyhyesti ja rajaamaan olennainen asia tiukkaan 

informatiiviseen pakettiin. Omaa tekstiä on joskus vaikea lyhentää ja kaikki asiat 

tuntuvat yhtä tärkeiltä. Silloin toimitussihteeri tarttuu tekstiin ja muokkaa sen 

oikeaan mittaan. 

 

Asiantuntijasivujen tekeminen on mielestäni haastavaa, opettavaista ja 

innostavaa, koska silloin pääsen tekemään mielenkiintoista taustatyötä ja 

kaivamaan historiaa, esimerkkejä, vertaamaan tuotteita tai materiaalien 

käyttötapoja toisiinsa. Omaa tekstiä tuottaessani pääsen hyödyntämään 

opintojani ja elämänkokemustani. Näiden asiantuntijasivujen kirjoittamiseen 

sisältyy paljon henkilökohtaisia kokemuksia ja jokaisessa jutussa joudun 

laittamaan pienen palan itsestäni peliin. 
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    Kuva 7. Avotakka nro 3. Asiantuntijasivu. 
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8. SISUSTUSTYYLIEN KYMMENEN MÄÄRITELMÄÄ  

 

Tyylien sekoittaminen ja kierrättäminen mielenkiintoisella tavalla luo loputtomasti 

uusia jännitteitä joista syntyy omia tyylilajeja. Tusina erilaista sisustustyyliä 

voidaan helposti määritellä sisustuslehtiä selailemalla. Selkeästi tämän hetken 

suosituimpia sisustustyylejä ovat: englantilainen, pop, dramaattinen, klassinen, 

antiikki, maalaisromanttinen, skandinaavinen, retro, kantri, minimalistinen, 

moderni, valkoinen, Long Island, Shaker, Loft ja industrial. Opinnäytetyössä olen 

määritellyt kymmenen suosituinta sisustustyyliä. 

     

 Kuva 8. Englantilaistyyliset verhot, Osbourne & Little pressikuva.  

  

Kuva 9. Englantilainen sisustustyyli. Designers Guild pressikuva 
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8.1. ENGLANTILAINEN TYYLI 

Englantilainen sisustustyyli parhaimmillaan on kodikas runsas. Suomalaiseen 

makuun tyyli voi näyttää yliampuvan runsaalta ja ylettömän romanttiselta. Tyyli 

henkii englantilaisten maaseudun herraskartanoiden klassista kodikkuutta, joka 

syntyy muhkeilla tyynyillä, runsailla vuoratuilla verhoilla ja tupsuilla, hapsuilla ja 

ruseteilla. Kukkakuviot, maisematapetit, maalaisaiheet, ruudut ja raidat 

yhdistellään ennakkoluulottomasti toisiinsa. Englantilaisessa sisustustyyli ei 

turhaan pohdiskele sopivatko värit tai kuosit yhteen. Tyypilliseen Englantilaiseen 

kotiin kuuluvat lämpöiset kokolattiamatot ja paksut vuoratut verhot, jotka 

toimivat erinomaisina lämmön eristeinä.  Englantilainen väripaletti on lämmin: 

punaisen, keltaisen ja vihreän eri sävyt ovat suosittuja. Tunnetuin romanttisen 

tyylin edustaja on Laura Ashley jonka kukkakuosit, raidat, ruudut ja pilkut ovat 

raikkaita, herkkiä ja romanttisia. Valikoimaan kuuluu mm. tapetit, maalit, matot, 

tekstiilit, verhojen pidikkeet, nupit, kahvat, astiat, kodintuoksut, kynttilät, 

valaisimet, huonekalut, vaatteet ja asusteet. Toinen englantilainen vaikuttaja on 

Trishia Guild jonka käsissä on syntynyt Designer´s Guildin valloittava 

sisustustekstiili- ja tapettimallisto sekä laaja valikoima valloittavia sisustuskirjoja. 

Designer´s Guildille ominaista ovat kirkkaiden ja voimakkaiden värien taitava 

yhdistely toisiinsa yllättävällä tavalla, pursuilevat romanttiset kuosit, voimakkaat 

raidat ja vapaalla kädellä piirretyt luonnosmaiset muodot. Kuosien väriyhdistelmiä 

pidetään rohkeina ja dramaattisina, mutta kuviot ovat perinteisiä kukkakuoseja 

tai ikivanhoja ornamentteja joiden koko on jättimäisen suuri tai pelkistetty. 

Rönsylevän romanttisia sisustustuotteita löytyy Helsingistä esim.: Laura Ashley, 

White on White, Country White, Stockmann, Wallila Interior ja Designer´s Guild. 

  

Kuva 10. Trishia Guild, http://www.mtv3.fi/koti2006/tila2006/viikon.shtml?526068 
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Kuva nro 11. Habitat -pressikuva 

Kolmas englantilaisen tyylin edustaja, Sir Terence Conran on yksi maailman 

tunnetuimmista sisustussuunnittelijoista, jonka sisustuskirjojen nimeen 

kodinsisustajat vannovat ympäri maailmaa. Sir Tererence Conranin vuonna 1964 

perustama huonekalujen valmistaja: Habitat -ketju on levinnyt ympäri maailmaa 

ja nyt Habitat -myymälä löytyy myös Helsingin Stockmannilta. Habitat – 

tuotteissa yhdistyvät: laatu, tyylikkyys, ajattomuus ja omaleimaisuus. Hän on 

arvostettu bestseller-kirjailija, mutta tunnetaan myös laadukkaista ravintoloistaan 

ja keittokirjoistaan. Esimerkiksi Essential Housebookia (1994) pidetään alan 

mestariteoksena ja jokaisen kodinsisustajan aapisena.  Maailman ensimmäinen 

Design Museo on Sir Conradin perustama. ”Suuri sisustuskirja on vuosituhannen 

vaihteen kodinsisustajan ehtymätön ideoiden lähde ja luotettava neuvonantaja 

käytännön pulmissa. Kirja kattaa kaiken alkaen suunnittelusta ja 

rakennustekniikasta aina viimeistellyn pieniin yksityiskohtiin. Sen takana on 

Terence Conranin 40 vuoden kokemus sisustussuunnittelun johtavana hahmona 

maailmassa”. Lähde: (The Essential House Book, Conran Octopus Limited 

v.1994). 

  

Kuva 12. Sir Terence Conran, http://www.conran.com/conran/biography.html 
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Kuva 13. opinnäytetyö, minimalismi. A-Lehtien arkisto. 

8.2. MINIMALISMI 

Tuntomerkit: vähän on paljon, tunnetut design tuotteet suorat linjat, 

yksinkertaisuus, värittömyys, tiukka väriskaala. Musta, harmaa, valkoinen ja 

maanläheiset värit kuuluvat minimalistin palettiin. Minimalisti käyttää maltillisesti 

vain yhtä tehosteväriä. Muutamilla tarkoin harkituilla elementeillä muodostetaan 

yksinkertainen ja selkeä kokonaisuus joka pysyy uskollisena valitulle 

muotokielelle. Minimalismi nousi suosioon vasta 1900-luvulla kuvataiteiden ja 

funktionalistisen arkkitehtuurin kautta. ”Jo sana minimalismi antaa selkeän 

käsityksen siitä, mistä tyylissä on kyse: yksityiskohdat pyritään pitämään 

minimissä”. (Lainaus: http://www.kookas.fi/articles/read/5917.5.1.2009 nettiartikkeli). 

Tyylinä se on vaativa ja melko harvinainen, eikä sovi pienelle budjetille sillä 

minimalistille kelpaa yleensä vain paras palkittu design tai keräilijöiden 

arvostamat huippukalliit esineet. Aasialainen muotoilu pyrkii harmoniaan ja on 

hyvin usein minimalistista. 

Minimalistin suosikkiliikkeitä Helsingissä ovat: Zarro, Alessi, Funktio, Vepsäläinen 

ja Skanno. 
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Kuva 14. Shabby chic, Osbourne & Little. 

 

8.3. SHABBY CHIC JA TANSKLAISTYYLI  

”Shabby chic on englantilaisen Rachel Ashwellin kehittelemä sisustustyyli, 

jonka tuntomerkkejä ovat mm. kirpputorilöydöt ja vanhat kukkakuosit”.(Lainaus: 

http://www.kookas.fi/articles/read/5917,5.1.2009,nettiartikkeli). Shabby chic-

tyylissä käytetään paljon rentoja irtopäällisiä joiden pääväriin valkoiseen, 

yhdistellään pastellia ja puuterisia värejä. Vanhoja vuodevaatteita ja 

kukkakuoseja yhdistellään ja ommellaan sängynpeitteitä, tilkkutöitä, 

persoonallisia irtohuppuja nojatuoleille ja sohville, herttaisia essuja keittiöön ja 

kanttauksia pyyheliinoihin. Kaikki kauniit vanhat kangastilkut löytävät uuden 

elämän ja pääsevät esille.  

Tyylille tunnusomaista ovat kristallikruunut, pitsit ja röyhelöt, kuluneet ja 

patinoituneet pinnat, tuoreet kukka-asetelmat, vanhan ja uuden yhdistely ja 

kaikenlainen ”söpöily”. Shabby chic on romanttinen sisustustyyli, joka on yhtä 

aikaa tyylikäs, rento ja käytännöllinen. Se on halpa ja kaikille soveltuva tyyli, 

koska sen idea perustuu kirpputorilöytöihin ja vanhan tavaran entistämiseen. 

Tätä tyyliä edustavat myös romanttinen Tanskalaistyyli ja maalaistyyli jota 

valtaosa sisustuslehdistä esittelevät. Tanskalaisen tyylin tunnusmerkkejä ovat 

kuluneet lauta- tai lankkulattiat, joissa maali on lohkeillut ja pinta patinoitunut. 

Huonekaluissa yhdistellään perintökalusteita, kirpputorilöytöjä ja itse 

rakennettuja puisia huonekaluja jotka hiotaan puun värisiksi tai maalataan 
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valkoisiksi. Usein uuden kalusteen pinta karhennetaan hiekkapaperilla sopivan 

kuluneeksi, jotta maali ei kavalla niitä juuri hankituiksi. Tanskalainen sisustus on 

Shabby chiciä paljaampaa ja aidompaa. Usein kodit ovat alun perin olleet 

navettoja, kanaloita, yksinäisiä merenranta huviloita joista joku onnekas on 

tehnyt vapaa-ajan asunnon vastapainoksi hektiselle kaupunkielämälle. Kuvissa 

voi haistaa meren ja kalastajien verkkojen tuoksun, kalkkikiven pölyn ja kylmän 

lankkulattian. Tunnelmaltaan tanskalaiset kodit ovat persoonallisia, lämpimiä, 

huolettomia ja kadehdittavan tyylipuhtaita. Niissä on kekseliäitä käytännöllisiä 

ratkaisuja jotka jäävät lukijan mieleen rauhallisina seesteisinä unen omaisina 

tunnelmina. Tanskalaistyyliseen sisustukseen sopivia liikkeitä ovat: Papagena, 

White on White, Benico, Cobello.  

Tämä tyyli on luonut Internetiin ilmiön, jota muutamien tätä kyseistä ilmiötä 

seuranneiden kesken nimitämme ”Jean `Darc” -tyyliksi. Nimi tulee ranskalaisesta 

sisustuslehdestä joka on tämän tyylin harrastajien ”raamattu”. Ryhmä muodostuu 

noin kolmekymppisistä pienten lasten äideistä jotka rakastavat sisustamista ja 

kotiaskareita. Heillä on ”lifestyle” tyyliset kotisivut, jota he päivittävät 

säännöllisesti ja josta näkee, että harrastukseen ylläpitoon uppoaa hyvin paljon 

aikaa. He jakavat keskenään kodin askareisiin liittyviä tietoja: ruokaohjeita, 

leivontaohjeita, ompelu- ja käsityöohjeita, sisustusvinkkejä, ostosvinkkejä ja 

lastenhoitoon liittyviä asioita ja he päivittävät ”nettiblogejaan” aina tehtyään 

kotiinsa jotain sisustukseen liittyvää. He dokumentoivat digikuvin elämäänsä, 

sisustustaan ja kotiaan ja odottavat siihen palautetta ja kommentteja 

samanhenkisiltä ihmisiltä. Mallia sisältöön on otettu amerikkalaisesta 

porvarikotirouvien elämäntyylistä. Tämän hetken sisustusbuumi, internet ja rento 

”tee se itse” – tyyli ovat yhdessä synnyttäneet tämän mielenkiintoisen ilmiön 

internetiin. Nykyään on muotia olla avoin, pitää ”nettipäiväkirjaa” ja jakaa 

mielipiteitä erilaisilla keskustelupalstoilla. Jokin on synnyttänyt tämän minusta 

omituisen oman elämäntavan esittelyn tarpeen. Onko taustalla 

elämäntilanteeseen liittyvä turhautuminen ja yksinäisyys, vai onko syynä 

yksinkertaisesti tekemisen ja tulosten esittelyn tarve?  
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Kuva 15. Retro, A-Lehtien arkisto. 

8.4. RETROTYYLI 

Viime vuosisadanpuolivälin huonekalut, lasi, keramiikka ja tekstiilit ovat nousseet 

suosituiksi keräilykohteiksi. Ne sopivat mutkattomasti nykysisustukseen antaen 

menneen ajan mausteita ja tuoden mieliimme lähihistorian niukat ja sirot 

mummolan kalusteet mustavalkoisista perhealbumeistamme. Retrotyyli on 

mielenkiintoinen intohimoja herättävä tyylilaji. Usein siihen yhdistyy kokonainen 

elämäntapa. Tämän tyylin harrastajilla on tyylinsä pohjalla palava rakkaus koko 

vuosikymmentä kohtaan, esim. 50-luku on innoittanut hankkimaan 50 – 

lukulaiset huonekalut, sohvaryhmä, tv-pöydän, astiat ja savikiekot. Pukeutuminen 

ja tekstiilit noudattelevat samaa tyyliä. ”Retrotyyli on vaatelias ja elegantti 

suuntaus, jonka tunteminen edellyttää jonkinasteista modernismin trendeihin, 

tyylisuuntauksiin ja esineisiin perehtyneisyyttä. Saattaisi luulla että vain 

alkuperäiset esineet luovat oikeanlaisen tyylin, mutta keräilyn kohteena voivat 

olla yhtä hyvin uustuotanto kuin alkuperäiskappaleet. ja useimmiten harrastajat 

keräilevät klassikoita tietoisesti”. (N. Bingham & A. Weaving, Retrotyyli, 9 Otava). 

”Modernismi voidaan vapaasti määritellä tyyliksi, joka koostuu 1900 – luvun 

taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun aikaansa edellä olleista saavutuksista. 

Asiantuntijat uskaltavat valita rajapyykeiksi vuodet 1920–1970, jonka väliin jäävä 

aika muodostaa loogisen ajanjakson. Se alkaa vuosikymmenellä jolloin syntyivät 
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Art Deco, joka merkitsi siirtymistä koristeellisista kierrätystyyleistä koruttomaan –

kuin De Stilljin ja Bauhausin kaltaiset hätkähdyttävät innovatiiviset tyylit. 

Ajanjakso päättyy 1970-luvun taitteeseen jolloin syntyivät antimodernistiset 

trendit sekä postmodernismi. Punainen lanka yhdisti kaikkea muotoilua 

ajanjaksona, joka osui suurin piirtein vuosine 1920 ja 1970 välille. Näinä viitenä 

vuosikymmenenä vuotena tyylit seurasivat nopeasti toisiaan. Aikakautta 

luonnehditaan usein ”moderniksi”, jota tänä päivänä arvostamme eniten”. (N. 

Bingham & A. Weaving, Retrotyyli: 7, Otava). 

Retrotyylien herättämän kiinnostuksen vuoksi suosittuja tai aikakaudelleen 

ominaisia esineitä ja huonekaluja on alettu valmistaa uudelleen. Mainittakoon 

Antti Nurmesniemen vuonna 1957 suunnittelema emalinen Pehtoori- pannu, josta 

valmistettiin 250 kappaleen erä 50 v. päivänsä kunniaksi. Ilmari Tapiovaaran 40 

ja 50 – luvuilla suunnittelemia tämän päivän klassikkoja on myös otettu 

uutuustuotantoon. Esimerkkinä Pirkka – sarja, Domus, Domus –Lounge ja 

Trienna. 

 

Kuva 16. Ilmari Tapiovaara, 1950-luku, Pirkka ryhmä. (Lainaus: 
http://www.ilmaritapiovaara.fi, nettiartikkeli). 
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Kuva 17. Moderni koti. 
Kodeissa on satsattu laitteisiin ja erilliseen viihdekeskukseen josta löytyvät: kotiteatterit, 
taulutelevisiot, kaiuttimet, projektorit ja valkokangas. (Lainaus: Ulla Koskisen sisustus, 
asuntomessut, Hämeenlinna- 5.1.2009 nettiartikkeli). 
 

8.5. MODERNI TYYLI 

 

”Modernissa tyylissä kiteytyvät pelkistetty ja ajaton tyyli. Tyyli on innovatiivista, 

suoraviivaista ja selkeää jolla usein viitataan pohjoismaalaiseen eli 

skandinaaviseen sisustustyyliin”. (Lainaus: sisustustyylit - 5.1.2009 nettiartikkeli). 

Kotimaisissa sisustusalan lehdissä moderni tyyli on eniten esitelty tyylilaji. 

Valtaosa lehdissä esitellyistä kodeista pitää esikuvanaan modernia valkoista 

tyyliä. Tunnusmerkkejä ovat valoisat avarat tilat jotka luovat oivalliset puitteet 

valkoiselle nykyaikaiselle sisustukselle johon istuvat mutkattomasti myös vuosien 

1940–60-lukujen design kalusteet. 

Moderni sisustaja suosii vaaleita värejä, ruostumatonta terästä, puuta, lasia ja 

kromia. Valaistuksessa käytetään paljon kattoon upotettuja kohdevaloja. Verhot 

ovat huomaamattomat tai ne jätetään pois kokonaan. Asunnossa on vain 

muutamia harkittuja katseenvangitsijoita. Moderni tyyli vaati paljon säilytystilaa, 

sillä käyttötavarat on kätkettävä ovien taakse. Olohuoneen seesteistä tunnelmaa 

hallitsee näyttävän kokoinen suoralinjainen sohvaryhmä. Kaikkialla vallitsee 

värien harmonia ja rauha. On mielenkiintoista ajatella, että luonnolla ja 

vuodenajoilla voi olla tämän tyyliin syntymiseen niin voimakas vaikutus kun alla 

olevassa tekstissä väitetään. ”Kun modernin sisustuksen lähtökohta on 
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nykyaikaisuuden ohella pelkistetty yksinkertaisuus, yhtymäkohtia voidaan helposti 

hakea vaikka paikallisesta luonnosta. Onhan kesä ainoa tuhlailevan runsas 

vuodenaikamme, muun ajan näkymiä leimaavat selkeän koruttomat linjat. Avarat 

ja valoisat, konstailemattomat huoneet ovat modernin tyylin tunnusmerkkejä. 

Hallitsevat värit ovat luonnonvaalea, harmaa ja beige tehostettuina ripauksella 

vahvempia värejä siellä täällä. Kaikki värit kuitenkin löytyvät luonnosta. 

Huonekalujen muodot ovat selkeitä ja puhdaslinjaisia, ja kalusteiden 

käyttötarkoitus on aina selkeä”. (Internet haku: sisustustyylit - 5.1.2009 

nettiartikkeli). Keittiössä suositaan terästä, lasia, aitoa puuta, korkeakiiltoisia 

sileitä pintoja. Moderni tekniikkaa ja laitteita suositaan, vaikka todellisuudessa 

perhe ei kotona ruokaa laittaisikaan. Varustukseen kuuluvat Integroidut 

pistorasiat, induktioliedet, huuvat, erikoiset kohdevalot, jääkoneet, 

espressokeittimet, musiikkilaitteet ja muut säädettävät laitteet. Astiastot ja 

säilytysastiat puhuvat samaa kieltä muun sisutuksen kanssa. Ruokapöytä ja tuolit 

kuuluvat ehdottomasti samaan tuotesarjaan ja puun väri on mieluiten sama kuin 

keittiön kaapistoissa ja tasoissa. Kaapinovet ovat aitoa puuta, pinnat sileitä ja 

pelkistettyjä, vetimet huomaamattomia, kalliita ja tyylikkäitä.  

 

 

 

 

 



   

 

26

       
Kuva 18. Esimerkki Long Island –tyyli. 
(Lainaus:http://www.gant.com/www/northset.html, 15.2.09,nettiartikkeli). 
 
8.6. LONG ISLAND -TYYLI 

 

Long Island tyyli on syntynyt Amerikan itärannikolla. Valkoiset perinteiset 

puutalot painivat tyylillisesti klassisen ja romanttisen välimaastossa. Talot ovat 

suuria, avaria ja valoisia. Niissä on avoin suuri kuisti tai veranta sekä paljon 

näyttäviä pylväikköjä ja erkkereitä. Sisustuksessa suositaan puhtaan valkoista, 

veden ja meren sinisen sävyjä, harmaata, mustaa ja puun sävyjä. Tyyliin 

kuuluvat muhkeat ”Howard”-nojatuolit, sohvaryhmät, miehekkäät kaukoputket ja 

suuret jalkalamput ja näyttävät kromatut pöytävalaisimet, meriaiheiset taulut, 

valokuvat, kalliit matot ja pienesineet. Terasseja koristavat suuret lasilyhdyt eli 

hurrikaanit, puiset Adiron Duck puutarhakalusteet, keinutuolit tai korituolit. 

Vuodevaatteissa käytetään raikkaita raitoja ja ruutuja, tilkkupeittoja, 

matkahuopia. Värit löytyvät hiekkarannoilta ja ovat hillittyjä ja puhtaita sinisen, 

beigen ja valkoisen ja harmaan eri sävyjä. Olohuoneissa valkoinen on pääväri 

jota ryhdittää beige, musta ja harmaa. Vaikka tyyli onkin klassinen ja hyvin 

esteettinen, siinä on ryhtiä, kevyttä maskuliinisuutta, hienostunutta eleganssia, 

mutta ei rönsyilyjä tai romanttisia viitteitä.  
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Suomalainen talonvalmistaja Kannustalo on luonut Long Island tyylisen malliston 

joka on huomioinut talopaketeissaan Suomalaisen elämäntyylin ja tarpeet. Nämä 

”Amerikan unelmatalot” ovat vuotuisten asuntomessujen suosikkitalojen 

joukossa. Upeita Long Island-tyylisiä merenrantahuviloita näkee amerikkalaisissa 

elokuvissa. Täydellisen tyylipuhdas Long Island sisustus on tärkeässä osassa, on 

Jack Nicholsonin ja Diane Keatonin elokuvassa ”Something´s gotta give”.  Toiset 

kaksi ”Oscarin” arvoista, mutta erityyppistä elokuvasisustusta loistaa elokuvassa 

”Holiday”, jossa näyttelevät Jude Law, Cameron Diaz ja Kate Winstlett. 

 

Long Island tyyliä tavoitteleva löytää shoppailtavaa seuraavista liikkeistä: White 

on White, Zaza, Pentik, Stockmann, Benico, Boknäs, Papagena. Suosittuja 

merkkejä ovat esimerkiksi Gant Home, Lexington, Linum.   
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Kuva 19. Klassinen tyyli. (Lainaus: http://www.lauritzon.fi). 
 

 

8.7. KLASSINEN TYYLI 

 

Klassisesti sisustettu koti on tyypillisesti isohko kantakaupunkiasunto, uusi kivitalo 

tai kartano maalla. Talon alkuperäinen tyyli ja henki on haluttu säilyttää 

remontoinnin jälkeenkin kalustamalla jonkun tietyn tyylisuunnan kalusteilla tai 

yhdistelemällä niitä moderneihin tai kokonaan toisen tyylisiin kalusteisiin. 

Perintökalleuksien esillepano ja antiikin keräily luovat arvokasta ja tyylikästä 

tunnelmaa. Koska esineet ja kalusteet ovat usein osia suuremmista 

kokonaisuuksista niiden asettelu ja ripottelu sinne tänne huoneistoon tekee 

kodista mielenkiintoisen ja omaleimaisen. Klassinen tyylin peruspilarit ovatkin 

antiikki, tyylihuonekalut, arvoesineet ja taide. Antiikki on kansainvälistä. 

Esimerkiksi Kiinalaista, Ranskalaista, Intialaista tai kotimaista. Tekstiilit ovat 

runsaita ja laadukkaista, samettia, taftia, vuorattua silkkiä. Kodissa kävellään 

kengät jalassa kiiltävällä parketilla, mutta siellä täällä on pehmeitä suuria 

Itämaisia mattoja tai aitoja taljoja. Näissä kodeissa voi törmätä harvinaisuuksiin 

kuten villieläinten taljoihin tai norsun syöksyhampaisiin. Afrikkalainen esineistö on 

hyvin haluttua vaikkakin se aiheuttaa kylmiä väreitä. Esineistössä on paljon 

hopeaa, lasia ja fajassia, kiinalaista posliinia, kynttelikköjä, peilejä, veistoksia ja 

patsaita. Huoneistossa vallitsee jokin tietty suuntaus kuten esimerkiksi: 

Biedermeyer, Barokki, Rokokoo, Art Deco, Jugend tai tyyliä maustaa 
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talonpoikaisantiikki tai etniset esineet. Klassisen tyylin edustaja on esteetikko, 

asiantuntija, keräilijä ja omistautunut ihailemalleen tyylille. Hän kiertää 

huutokaupoissa ja antiikkimessuilla odottaen uusia mahdollisuuksia täydentää 

kotiaan. Hän on mieleltään seikkailija ja maailmanmatkaaja, jonka tyyssija on 

kaunis harmoninen koti. Hän osaa sekoittaa tyylejä ja poimia jyvät akanoista. 

Hänellä on hyvä yleiskäsitys maailman historiasta ja kulttuureista. Klassisen tyylin 

kodeissa voi olla museomainen tunnelma, vaikka sitä ei olisi tavoiteltu. 

Parhaimmillaan uuden ja vanhan vuoropuhelu kertoo värikästä ja mielenkiintoista 

tarinaa suvun historiasta ja menneisyydestä.  
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Kuva 20. Maalaisromanttinen tyyli. (Lainaus: http://4.bp.blogspot.com, 15.2.09, 

nettiartikkeli). 

 

8.8. ROMANTTINEN TYYLI 

 

Maalaisromantiikka on tällä hetkellä suosittu trendi. Tyyli voidaan jakaa 

esimerkiksi ranskalaiseen provance –tyyliin, tanskalaiseen ja suomalaiseen 

maalaistyyliin. Kunkin maan omat perinteet, kulttuuri, käsityöt ja puuseppien 

taidot ovat yhdistäviä tekijöitä. Huonekalut ovat yksinkertaisia, vaatimattomia, 

raskaita, massiivipuisia ja rustiikkisia. Talonpoikaiskalusteissa näkyy oman kylän 

puusepän kädenjälki, joka on imenyt vaikutteita ja uusia trendejä säätyläisten ja 

aatelisten tyyleistä. 

Tavaramaailman suosikkeja ovat käyttöesineet kuten puukauhat, padat, 

pirttipöydät, talonpoikaistuolit ja pitkät penkit, sängyt, renginkaapit, kapioarkut, 

vaatekaapit ja heinäseipäät, puiset kehdot ja työkalut.  

Tekstiileissä loistavat käsityöperinteet, taidokkaat pitsit, brodeeratut 

vuodevaatteet, kirjotut ja koristeommellut tekstiilit, värjäämättömät pellavat, 

valkoiset paksut puuvillat. Maalaisromantiikanystävä arvostaa jopa vanhoja 

jauhosäkkejä, kauhtuneita pellavia, patjaraitakuoseja ja haalistuneita värejä. 

Tyyliin sopivia sisustustekstiilejä on helppo ommella itse. Tyyli on luovaa, 

huoletonta ja sallivaa. Rispaantuneet reunat ja pikkuiset reiät paikataan reilusti 

esim. kukallisella kangaspaikalla. Erilaisten materiaalien ja kuosien yhdistely on 
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vapaata ja rentoa. Korit ja punostyöt kuuluvat esille, kuivakukista tehdään 

asetelmia ja parittomat kukalliset kahvikupit ovat haluttuja. Maalaisromanttinen 

koti pursuilee herkullisia yksityiskohtia, pieniä söpöjä itse tehtyjä asioita.  

 

Ranskalaista maalaisromanttista tyyliä edustaa hyvin provance – tyyli. Tekstiilit 

ovat tyypillisesti pienikuvioisia, kukikkaita, pikkukuviollisia ja värikkäitä. Puuvilla 

on paksua ja kestävää. Provance – sana tuo mieleen myös laventelin tuoksun 

saippuoissa, tuoksupusseissa, Extra-Vergine oliiviöljyn ja maustesekoituksen. 

Erilaisia provance-tuotteita myy esim. sisustusliike Oliva.  

 

                                              

Kuvat 21. ja 22. Romanttisia huoneita. A-lehtien arkisto. 

 

 

Tanskalainen maalaistyyli on huolettoman auringon valkaisemaa, kevyttä ja 

kulunutta. Kaikki on valkoiseksi maalattua, mutta lohkeillutta tai hiottua, lattioissa 

näkyy kaikki elämän jäljet ja niitä jopa korostetaan. Tyyliä ei yritetä siistiä ja 

silotella, vaan kaikki kekseliäät viritykset ja ideat ovat tervetulleita. Asetelmat 

vaihtuvat usein, ruostuneet ja patinoituneet puutarhakalusteet muuttavat välillä 

ulkoa sisälle, sänky vastaavasti ulos puutarhaan. Rönsyilevää romantiikkaa tuovat 

kristallikruunut, kyntteliköt ja pitsit, runsaat asetelmat ja koriste-esineet ovat 

kauniita kodin yksityiskohtia. Tyylissä on ripaus yksinkertaista karheutta ja toinen 

romukristallin kimallusta. 

 



   

 

32

Suomalaista maalaisromantiikkaa edustavat, maatilat, kesämökit, huvilat, 

vanhat kansakoulut ja puutalot. Tähän tyyliin kuuluu myös niin kutsuttu 

”mummolaromantiikka”. Lähimenneisyyden esineet kuten, isovanhempien 

käsityöt, räsymatot, lapuista virkatut peitteet, kirjaillut koristetyynyt, 

heinäseipäät, maitotonkat, talonpoikaiset huonekalut, putkiradiot, keinutuolit ja 

parittomat Arabian kaatimet ja kahvikupit, tukevat tätä tyyliä. Suomalaisen 

maalaisromantiikan värit löytyvät räsymatoista. Siinä on järvien sinistä, lumen 

valkoista, punamullan punaista ja oljenkeltaista. 
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Kuva 23. Etnotyyli. (Lainaus: http://www.onsafari.com, 15.2.09, nettiartikkeli). 
 

 

8.9. ETNOTYYLI 

 

Etnotyyli sisustuksessa viittaa tummaan puuhun astioissa, esineissä ja 

huonekaluissa. Koristeelliset puuleikkaukset, ornamentit ja kuvioinnit ovat yleisiä 

aasialaisissa ja afrikkalaisissa kulttuureissa. Erilaiset jumalhahmot, Buddhat ovat 

suosittuja esineitä. Kuoseissa näkyy eläimiä ja symboleita, värit ovat 

maanläheisiä ja niiden värjäämisessä on käytetty kasvivärejä tai perinteisiä käsin 

värjäämisen tekniikoita. Taidokkaat kirjailut, paljetit ja peilit koristavat Intialaisia 

tyynyjä ja seinävaatteita. Usein materiaali on puuvillaa, pellavaa tai silkkiä. 

Kiinakalusteista suosituimpia sisustajien keskuudessa ovat kaapit, sisustustikkaat, 

lipastot senkit ja jakkarat. Thaimaan tuliaisina tuodaan astioita, sisustustekstiilejä 

ja patsaita. Afrikka tyylisessä sisustuksessa taljat, luusta tehdyt esineet, 

kalebassit, koristeelliset saviastiat, eläinaiheiset kuviot ja seepra tai gepardikuosit 

ja punotut korit maustavat kotia. Väreissä suositaan mausteisia ruskeita ja 

mustaa, mutta myös kirkkaita värejä.  

Etnotyylin ystävät piipahtavat mielellään näissä liikkeissä: Batavia, Moko, 

Casuarina, Pineapple, Boknäs, Jia, Indiska ja Indig Living. 
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Kuva nro 24. Pop-tyyli.  
Lainaus: http://www.momoy.info, 15.2.09, nettiartikkeli). 
 

8.10. POPTYYLI 

 

Kevään 2009 sisustus- ja tekstiilialanmessuilla on nähtävissä, että poptyyli sykkii 

voimakkaana tälläkin hetkellä, mutta 1960-Luvulla tapahtui ällistyttävän paljon. 

Se oli provokatiivinen, vallankumousten ja äärimmäisyysilmiöiden vuosikymmen. 

Vastustettiin ydinsotaa ja Vietnaminsotaa paheksuttiin, Beatlesit muuttivat 

tyyliään psykedeelisemmäksi, Lontoosta tuli muodin uusi pääkaupunki, Sir 

Terence Conranin Habitat – liikkeet levisivät ympäri Britanniaa. Muotoilussa 

hallitsi optinen taide, geometriset kuviot ja linjat joilla oli selvääkin selvempi linkki 

psykedeeliseen huumekulttuuriin. Sisustuksissa tavoiteltiin LSD-trippiä suosimalla 

pään pyörälle pistäviä suuria optisia kuvioita tekstiileissä, seinissä, tapeteissa ja 

julisteissa. Värikäs ja aggressiivinen Poptyyli nosti esiin art nouveaun ja art deco 

tyylin. Italia ja pohjoismaat alkoivat muotoilla korkeatasoisia villisti muotoiltuja 

muovituotteita joilla luotiin sisustuskokonaisuuksia. Esimerkkinä Verner Pantonin 

Panton tuoli. Tässä vuosikymmenessä on jotain ainutlaatuista. Pop tyyliin kuuluu 

erilaiset Kitsch-esineet, vuosien 1960–1970 lukujen muovituotteet ja kalusteet. 

Pop-tyylin muodot ovat pyöreitä ja kuviot suuria ja optisia.  Värimaailma suosii 

voimakkaita vastavärejä, puhtaita ja kirkkaita väriyhdistelmiä tai mustavalkoista.  
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Kuva 25. Sisustustoimittaja Kaija Sarha ja Meidän Mökki – lehden interiöörikuvaukset. 

 

9. INTERIÖÖRIKUVAUKSET 

 

Vaativimpia sisustusjuttutyyppejä ovat interiöörikuvaukset, joissa kuva 

suunnitellaan ja luonnostellaan yksityiskohtia myöten ja toteutetaan studiolla. 

Hyvissä ajoin ennen kuvauspäivää suunnitellaan toteutus yhdessä lavastajan 

kanssa, joka on usein ammatiltaan puuseppä tai lavastaja. Tarkat suunnitelmat, 

luonnokset, värimallit, tapettikoodit ja lavasteiden mitat takaavat parhaan 

lopputuloksen.  Aikataulussa on muistettava huomioida, että tapetin ja 

maalattujen pintojen on ehdittävä kuivua rauhassa ennen kuvauspäivää. 

Taitavien lavastajien käsissä syntyvät esimerkiksi herraskartanon olohuoneet, 

mummonmökin tupa, hiekkaranta, kukkaniitty, juoksurata tai kokonainen 

kylpyläosasto. A-lehtien studiolla näkee yhden päivän aikana monenlaisia 

maailmoja. Tapetti, lavasteet ja lattiat vaihtuvat tiuhaan. 

 

Vasta kun kulissit ovat koossa; listat, ovenkarmit ja ikkunat ovat paikoillaan, 

pääsee sisustustoimittaja toteuttamaan visioitaan. Sisustustoimittaja asettelee 

esineet, huonekalut paikoilleen. Lavastajat kiinnittävät verhotangot ja toimittaja 

ripustaa verhot, petaa, kattaa ja somistaa tavoittelee aitoa tunnelmaa. 
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Kuvauspäivään on varattava reippaasti aikaa sillä oikean kuvakulman, 

valaistuksen ja tunnelman säätämiseen ja etsimiseen valokuvaajan kanssa menee 

yllättävän paljon aikaa. Vaikka lähestulkoon kaikki onkin ennalta päätetty ja 

suunniteltu, monta kymmentä kuvaa on otettu ja melkein kaikkia kuvassa 

näkyviä esineitä siirretty ennen kuin lopullinen kuva on valmis. Päivään voi 

mahtua odottamattomia yllätyksiä joiden kanssa on pakko elää. Kuvausten on 

jatkuttava vaikka yksi kassillinen astioita puuttuisi ja vaikka verhot olisivat liian 

lyhyet. Näissä tilanteissa pitää säilyttää pää kylmänä otettava b ja c – 

vaihtoehdot käyttöön. On hyvä muistaa, että lukijalla ei ole tietoa millaisen 

”layoutin” mukaan kuva on rakennettu. Yhden tyynyn puuttuminen ei näy 

ulospäin. Sisustustoimittajan työnkuva on hyvin monipuolinen ja vaihteleva. 

Erityyppisissä jutuissa tehdään erilainen pohjatyö. Interiöörikuvaukset vaativat 

esivalmisteluja, aikataulutusta, junailua, lavastamista, rakentamista, askartelua 

monta työpäivää enemmän kuin esimerkiksi tuotekuvien ottaminen sujuu 

muutamassa tunnissa. 
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Kuva 26. Kotikuvaukset, stailattu makuuhuone. Valokuvaaja Tommy Selin. 

 

9.1. KOTIKUVAUKSET 

 

Sisustuslehden kotikuvauksiin etsitään aitoja, mielenkiintoisia, persoonallisia 

koteja joissa on jokin selkeä tyyli, ideologia, hienoja ideoita, erikoisia ratkaisuja, 

merkittävä arkkitehtuuri, uusia materiaaleja tai rohkeita värejä. Kotijutussa pitää 

olla tarina ja kodissa historia. Kotijuttua kirjoittava toimittaja kokoaa näkemänsä 

ja haastattelunsa pohjalta tarinan joka vie lukijansa kodin sydämeen ja totuuden 

äärelle. Jutussa pyritään välittämään sama tunnelma kuin lukija olisi itse kylässä 

kodissa eikä vain tirkistelisi lehden sivuilla. Kotien eri aikakausien kerrostumat 

ovat mielenkiintoisia ja ne herättävät lukijassa samaistumisen tunteita. Kodit 

eivät saisi olla lavastuksia joissa kaikki kalusteet, tekstiilit ja pinnat ovat varta 

vasten hankittuja. Kuvien tulisi olla elämän makuisia eivätkä ne saisi näyttää 

huonekaluliikkeiden tuotekuvastoilta tai asuntomessuluettelolta. Lukijaa 

kiinnostaa persoonallinen koti josta voi poimia vinkkejä, joka puhuttelee 

tunnelmallaan, esteettisyydellään. Lukija haluaa elämyksiä ja unelmia, mutta 

haluaa myös samaistua ja poimia vinkkejä omaan kotiinsa. 

 

Juttujen hedelmällinen tarkoitus on inspiroida sisustajaa, antaa virikkeitä, 

rohkaista yhdistelemään erityylejä, rikkomaan rajoja ja rakentamaan omaa 

kodikasta tyyliä.  Lukija poimii kuvista ideoita soveltaakseen niitä omaan 

maailmaansa: muuttamalla järjestystä, päivittämällä tekstiilejä tai hankkimalla 

jotain uutta. Harva tavoittelee täydellistä tyyliä vaan sekoittelee huolettomasti 
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uutta ja vanhaa. Jotkut kalusteet ja esineet voivat muiden mielestä olla outoja ja 

eri aikakausilta, mutta niin rakkaita, että ne löytävät paikan aina vaan uudelleen 

kodista toiseen. Juuri tällaiset pienet erikoiset yksityiskohdat ovat mauste, joka 

luo persoonallisen tyylin. Nämä yksityiskohdat ovat herkkuja jotka puhaltavat 

kuviin aitoa elämää. 

 

Toimittajan etsivät aktiivisesti kuvattavia koteja, mutta myös asukkaan ottavat 

itse yhteyttä lehtiin. Kanavia voi olla monia. Joskus sisustusliikkeiden myyjät 

antajat toimittajille vinkkejä hyvistä kuvauskohteista, toisinaan laattavalmistaja 

vinkkaa vasta remontoidusta hulppeasta kylpyhuoneesta. Avotakan 

kuvauskohteista päättää päätoimittaja. Jos koti on kiinnostava, toimittaja tai käy 

valokuvaajan kanssa ottamassa ns. ”työkuvat” ja selvittämässä ilmansuunnat ja 

mahdollisen kuvausaikataulun. Niin sanottujen ”työkuvien” perusteella valitaan 

herkullisimmat kuvauksen kohteet asunnosta, päätetään kuvakulmat ja valaistus 

ja stailauksen tyyli, määrä sekä värikoodit.  

 

Kuvausjärjestelijä tai sisustustoimittaja valitsee ja hankkii tarvittavat tuotteet, 

jotka korostavat tai maustavat asunnon omaa aitoa tyyliä. Mikäli asukkaat 

esiintyvät itse kuvissa, voidaan päättää esimerkiksi vaatteiden värikoodi. Joskus 

asukkaille hankitaan myös kuvauksiin sopivan tyyliset vaatteet, jolloin toimittajan 

on selvitettävä myös heidän vaatekokonsa. Sisustustoimittaja tuo myös 

mukanaan tuoreita leikkokukkia, tyyliin sopivan marjaoksan tai keittiöön 

pussillisen sitruunoita.  

 

Kuvat rakentuvat kerroksista niin kuin maalaus ja sieltä on osattava poimia 

mielenkiintoisimmat ja hätkähdyttävimmät ideat tai asetelmat, löydettävä 

kaunein valaistus ja asukkaiden persoona ja sielu. Kotijutut ovat lehden sydän ja 

tärkein sisältö. Kotijuttujen tulee olla kiinnostavia ja koskettavia elämyksellisiä 

tarinoita. Yleensä sisustustoimittaja kirjoittaa itse kotijutun ja hoitaa myös 

kuvausjärjestelyt, mutta Avotakassa jutun tekee kirjoittava toimittaja. Hän voi 

olla paikalla kuvauspäivänä tai sopia rauhallisemman ajankohdan.  
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9.2. STAILAUS 

Stailaus on lukijalle näkymätöntä työtä jonka voi valmiista kuvista lukea vain 

rivien välistä.  Kuvauspaikalla joudutaan lähes poikkeuksetta siivoamaan ja 

poistamaan kaikki henkilökohtaiset tavarat pois näkyvistä. Esimerkiksi normaalin 

nelihenkisen perheen eteisessä on helposti parikymmentä paria kenkiä ja saman 

verran päällystakkeja. Jokainen voi kuvitella, ettei toppatakkeja ja kumisaappaita 

pursuileva eteinen imartele kotia eikä innosta lukijoita. Keittiön tasot siivotaan 

turhista esineistä, leipäkoreista ja hyllyjen päällä pölyttyneet viherkasvit, joille 

asukas on itse ”sokeutunut” piilotetaan hienovaraisesti. Vaikka kodissa tyyli 

olisikin kohdallaan, järjestystä ja asetelmia voidaan joutua muuttamaan, jotta 

kuvan sommittelu saavuttaa toimivan ja harmonisen kokonaisuuden. 

Valokuvaajalla on tarkat ohjeet siitä minkä kokoinen kuva tulee olemaan 

lehdessä, onko kyseessä pysty tai vaakakuva ja tuleeko otsikko tai ingressi kuvan 

päälle, jolloin kuva on rakennettava niin, että tekstille jää tilaa.  

 

Asukkaan kanssa on sovittava etukäteen jos tavaroita tai huonekaluja siirrellään. 

On myös kerrottava jos kotia sisustetaan jonkun teeman mukaisesti, jolloin tyyli 

muuttuu, eikä ole enää asukkaan ominta. Kodit aito tunnelma säilyy, vaikka 

jotain pientä stailausta jouduttaisi tekemään. Kuvauspaikka on saatettava 

samaan kuntoon kuin se oli ennen kuvauksia. Jäljet on siivottava ja lainatavarat 

organisoitava pois paikalta heti kuvausten päätyttyä niin, ettei asukkaalle koidu 

vaivaa. Jos asukas haluaa lunastaa tuotteita kuvauksista, hänelle annetaan 

ostopaikan tiedot ja hinta. Tavallinen lukija ei vaivaa päätään sillä missä määrin 

koteja on ”stailattu” tai kuinka aitoja kuvauspaikat ovat. Harva lukija ymmärtää, 

että valokuvissa tila näyttää erilaiselta kuin todellisuudessa. Jotta tietty 

kerroksellisuus ja oikeanlainen kuvan sommittelu toteutuu, joudutaan esineitä 

siirtämään, ottamaan lähemmäksi tai niitä on vietävä kauemmaksi, erilleen, 

harvennettava tai tiivistettävä. Joskus jokin muoto, kiilto tai väri voi olla 

häiritsevä kokonaisuuden kannalta. Toisinaan taas kuva näyttä autiolta ja 

kylmältä jolloin siihen joudutaan lisäämään esimerkiksi tekstiilejä, sanomalehtiä, 

kahvikuppeja, kyniä tai avaimia. Kun tarkastellaan sisustuslehtien kuvia voi 

huomata miten sänky on otettu ulos seinästä ja sen suuntaa on käännetty. 

Harvoin joka huoneessa on tuoreita kukka-asetelmia tai keittiön kulhossa 

muovikassillinen sitruunoita. Sängyt on pedattu taitavan huolettomasti 

näyttämään siltä kuin joku olisi juuri herännyt, lakanat ovat kauniisti rypistyneet, 
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sopivan sävyinen matkahuopa on laskostettu jalkopäätyyn vaikka todellisuudessa 

se olisi mytyssä lattialla. Eräs oleellinen asia kuvauksissa onkin vuorokauden aika 

ja ilmansuunnat. Aamun kajo ja iltahämärä ovat tunnelmaltaan kuin yö ja päivä. 

Paras kuvausvalo on luonnonvalo jota valokuvaaja käyttää hyväkseen. Silti 

joudutaan käyttämään myös muuta valaistusta tukena. Valaistuksen avulla 

tunnelmaa voidaan säätää haluttuun suuntaan.  

 

Seuraavaksi esittelen erään kotijutun kuvia asunnosta ennen ja jälkeen 

stailausta. Tähän stailaamaani moderniin ja mustavalkoiseen kaupunkikotiin 

haettiin nuorekasta raikkautta, valoisaa tunnelmaa mausteena etniset esineet ja 

sitruunan keltainen.  Kotijuttu esiteltiin Avotakan numerossa 11/2008.  

  

Kuva 27. makuuhuone ennen stailausta, kuvaus Kaisa Järvinen 
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Kuva 28. Olohuone ennen stailausta, kuvaus Kaisa järvinen 

 

 
Kuva 29. Eteinen ennen stailausta, kuvaus Kaisa Järvinen. 
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Kuva 30. Ruokailutila ennen stailausta, kuvaus Kaisa Järvinen. 

 

Kuva 31. Lastenhuone ennen stailausta, kuvaus Kaisa Järvinen. 
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Kuvat 32. ja 33. Stailattu olohuone ja ruokailutila, valokuvaaja Tommy Selin, A-Lehtien 

arkisto. 

    

Kuvat 34. ja 35. Stailattu eteinen ja lastenhuone, valokuvaaja Tommy Selin, A-Lehtien 

arkisto. 
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10. KATSAUS SISUSTUSLEHTIEN VALIKOIMAAN   

 

Kuva 36. Glorian koti – lehti, kansikuva. www.gloriankoti.fi 

 

Sisustustoimittajan yksi tärkeimmistä työkaluista ovat sisustuslehdet. Niiden 

sisältöä ja tyyliä tulee vertailtua ja tutkittua hyvinkin tarkkaan. Sisustuslehtien 

suurkuluttajana olen tehnyt seuraavanlaisia huomioita: Kokonaan sisustukseen 

keskittyviä kotimaisia lehtiä ovat Avotakka, Koti ja keittiö, Glorian koti, Divaani, 

Deco ja Plaza.  

Glorian koti tekee vaikutuksen hienoilla näyttävillä kotijutuilla, kiinnostavilla 

tarinoilla, hallituilla studiossa kuvatuilla interiöörikuvilla sekä ajankohtaisilla 

aiheilla. Lehden vahvuus ovat upeat kuvat, ulkomaiset kodit ja hulppeat huvilat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Avotakan kansikuva, www.avotakka.fi 
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 Samankaltaista näyttävää tyyliä edustaa Avotakka, jonka parasta antia ovat kuusi 

kotijuttua joiden tarinat ovat mielenkiintoisia ja kuvat laadukkaita ja näyttäviä. 

Lehden konseptiuudistaminen toi mukanaan raikkaan ja nuorekkaan ilmeen ja se 

onnistui pitämään ”suomen suurimman ja kauneimman” maineensa alun 

vastustuksesta huolimatta. Lehdessä esitellään yleensä neljä erityylistä kotia, 

suomalaisia ja ulkomaalaisia. Mukana on asunnon pohjapiirros, ”shoppailusivut” 

ja asiantuntijasivut. Kuvat ovat laadukkaita ja kotien tarinat elämyksellisiä. Esiin 

nousevat ajankohtaiset teemat kuten ekologisuus, design ja erilaiset ilmiöt, ja 

antiikki. Vakiona ovat tavarataivaan hintavertailut ja esittelyt ja sisustusvinkit ja 

trendikatsaukset. Yli 85 000:n levikillään ja yli 440 000 lukijallaan Avotakka on 

Suomen suosituin sisustuslehti.  

 Koti ja Keittiö – lehti on monipuolinen ja paksu paketti kaikkea käytännöllistä 

kodin ja keittiön väliltä. Läkähdyttävän paljon luettavaa, aiheita ja tutkittavaa, 

mutta kuvat eivät ole kovin puhuttelevia. Kannessa on vanhanaikainen leima, 

joka vaikuttaa omaan ostopäätökseeni.  

 

Divaani ja Plaza painivat yhdessä kevyemmässä sarjassa. Näissä pääpaino tuntuu 

olevan ulkomaisissa ostojutuissa ja niiden toistamisessa. Molemmat tarjoavat 

raikkaita uusia tuotekatsauksia ja tyyli puhutteleekin kiireisempiä lukijoita. Deco 

on selkeästi luovan ja nuorekkaan lukijakunnan mieleen. Ajankohtaisuus ja 

räväkkyys ovat plussaa, mutta aiheet suunnattu melko kapealle lukijakunnalle, 

kuvien eteen on nähty vaivaa ja niissä on paljon tutkittavaa.  Osaksi sisustusta 

käsitteleviä lehtiä ovat Kotivinkki, Meidän talo, Meidän Mökki, Kodin kuvalehti, 

Koti ja keittiö, Sisustusvinkki. Lehtien tyyli ja sisältö poikkeavat toisistaan 

huomattavasti. Kodinkuvalehden sydän on elämänläheisissä koskettavissa 

henkilöjutuissa. Ruoka, muoti, sisustus ja henkilöjutut muodostavat tasapainoisen 

ja nautinnollisen lukuelämyksen poikkeuksetta. Kodinkuvalehdessä on paljon 

kiinnostavaa luettavaa, upeita ruokakuvia resepteineen, tuunausvinkkejä ja yksi 

selkeä isompi sisustusjuttu joka esitellään asukkaan kautta. Lehti on julkaissut 

myös kirjan sisustusjuttujen parhaista paloista.  
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Kuva 38. Kodinkuvalehti, kansikuva, www.kodinkuvalehti.fi 

Kotivinkin aiheet on pilkottu samaan tapaan kuin edellinen, mutta tyyli on 

sekavampi valmistusohjeineen ja reseptisivuineen. Kotivinkki on kevyttä ja 

sopivaa luettavaa esimerkiksi työmatkoille. Kotivinkki-lehti sisältää nimensä 

mukaisesti, reseptejä, askarteluohjeita, paljon käytännönläheisiä vinkkejä 

sisustamiseen, erilaisiin kodinaskareisiin ja jopa puutarhanhoitoon. Lehdestä 

löytyy luettavaa perheenäideille ja kädentaitoja harrastaville ihmisille. 

  Meidän talon kohderyhmä on selkeästi omakotitalojen asukkaat, omaa taloa 

rakentavat tai kunnostavat. Palstat ovat asiapitoisia ammattimaisia ja pitkiä. 

Meidän talo tarjoaa käytännönläheistä faktaa, valmistajien esittelyjä, tietoa 

talopaketeista, remonttikokemuksia, nikkarointi ja tekniikka oppaita, materiaali 

esittelyjä ja hintavertailuja ammattilaisten kirjoittamana.  Meidän Mökki – lehti 

pitää mökkiläisen ajan tasalla uusista materiaaleista, jakaa tietoa ja 

sisustusvinkkejä, antaa lukuelämyksiä esittelemällä persoonallisia suomalaisia 

kesämökkejä ja niiden asukkaita. Koti ja keittiö sekä Sisustusvinkki keskittyvät 

sisustamiseen ja käsittelevät eri teemoja vaihtelevasti.  

Suosittuja tutustumisen arvoisia ulkomaalaisia lehtiä ovat Sköna Hem, Lant och 

Liv, House and garden, Brava Casa, Elle Interior, Elle Decor, Marie Claire, Abitare 

ja Mason Francais. 
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SISUSTUSLEHDISSÄ TOISTUVIA JUTTUTYYPPEJÄ 

Uusia sisustuslehtiä ilmestyy tiuhaan tahtiin ja vanhat markkinajohtajat joutuvat 

vastaamaan haasteeseen uudistamalla sisältöä, tyyliä ja ulkonäköä. Kilpailu 

lukijoista ja jutun aiheista on kovaa. On helposti nähtävissä miten lehdissä 

toistuvatkin samankaltaiset juttutyypit. Lehdissä toistuvat vakiona kotiesittelyt: 

navetasta kodiksi remontoitu asunto, taiteilijan kansakoulu- koti tai nuorenparin 

kartano, lapsiperheen pieni koti ja julkkisten kodit, suurperheen tilaihme tai 

kuuluisan muotoilijan design koti. Trendikkäät teemat putkahtavat esiin lehdissä 

peräjälkeen kuten itämainen makuuhuone, Loft-asunto New Yorkissa, 

Verkatehtaasta kodiksi, sisusta skandinaaviseen tapaan tai japanilaisittain. 

Artikkeli voidaan rakentaa myös kokonaan jonkun värin ympärille esimerkiksi 

punainen tai valkoinen väri sisustuksessa. 

Tyypillisiä palstoja ovat sisustusvinkit ja sisustusoppaat. Miten valita oikeanlaiset 

verhot makuuhuoneeseen, kuinka luodaan tunnelmavalaistus, oikeanlainen 

työvalo, ratkaistaan vaatehuoneen säilytysongelmat ja kuinka luodaan 

ruukkupuutarha parvekkeelle Amsterdamilaiseen tapaan. Tavaramaailman 

esittelyt toistuvat myös lähes jokaisessa sisustuslehdessä. Lukijat arvostavat 

näyteikkunoita joista voi poimia helposti omaan kotiin esineitä. Ostospalstat 

tarjoavat lukijoille valmiina hyödylliset tiedot ostopaikasta, hinnan, 

värivaihtoehdot ja mittatiedot. Se mahdollistaa myös tuotteen tilaamisen suoraan 

liikkeestä. Ulkopaikkakuntalainen saa vinkkiä hyvistä ostopaikoista ja liikkeet 

ilmaista mainosta ja lisämyyntiä. Tuotteiden vertailusivut säästävät lukijan aikaa 

koska hänen ei tarvitse juosta esimerkiksi itse liikkeestä toiseen löytääkseen 

parhaan vaihtoehdon sänkyuutuuksista. Pahimmillaan tuotejutut ovat tylsiä, 

halpoja ja kylmiä aukeamia, täynnä ilmaisia valmistajien kuvia eli ”puffikuvia”. 

Kuvapankeista tietynlaisen kuvan etsiminen on työlästä ja aikaa vievää. Monesti 

samassa ajassa ehtisi järjestää kuvauspäivän tuotteille. Niiden käyttöä puoltaa 

kuitenkin se, että ne ovat ilmaisia ja ettei tuotteita tarvitse kuljettaa studiolle. 

Säästetään aikaa, vältytään pakkaamiselta, kuljettamiselta ja kuvaamiselta.  

Jokaisessa sisustuslehdessä on tällä hetkellä näkyvillä kiitettävästi 

ympäristöystävällisyys. Materiaaleista esimerkiksi bambu on lyömässä itseään läpi 

lattiamateriaaleissa huonekaluissa, astioissa ja tekstiileissä. Pitkäkestoisuus 

syrjäyttää kulutuskulttuurin ja tietoa erilaisista ekologisista vaihtoehdoista 
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tarjotaankin hämmästyttävän usein. Trendin kiihtyessä on vaarana, että oikeat 

ekologisuuden täyttävät rajat unohdetaan ja moni saa ekoleiman väärin 

perustein. Asioiden liika toisto myös kyllästyttää ja saa aikaan vastareaktioita 

joten toistossa pitäisikin säilyttää maltti. 

 

11. TOIMITUKSEN TYÖNTEKIJÄT JA TEHTÄVÄT 

 

Jokaisen lehden toimituksella on erilainen rakenne. Työtehtävien kuvaukset ja 

tehtävänimikkeet vaihtelevat lehdittäin. Tässä esimerkki toimituksessa on viitteitä 

kahteen eri toimitukseen jossa olen työskennellyt, Avotakkaan ja 

Kodinkuvalehteen. 

 

Päätoimittaja 

Päätoimittaja vastaa lehden päälinjasta, tyylistä, teemoista ja sisällöstä. 

Suunnittelee sisältöä ja päättää teemoista ja niiden tekijöistä. 

 

Toimituspäällikkö tai tuottaja 

Toimituspäällikkö suunnittelee lehden sisältöjä yhdessä päätoimittajan ja 

toimittajien kanssa. Hänen vastuullaan ovat yhteydenpito tekijöihin ja 

tuotantoaikataulu sekä sen toteutuminen. Toimituspäällikkö tilaa jutut ja 

ohjeistaa niiden tekoon, ottaa jutut valmiina vastaan ja seuraa deadlinejen 

toteutumista. Hän tarkistaa jutun saatuaan, että juttu on sovitun näkökulman ja 

merkkimäärän mukainen, ennen kuin siirtää sen editoitavaksi. Toimituspäällikkö 

on monissa toimituksissa lisäksi "ylieditori", joka lukee kaikki jutut läpi ennen 

painoon menoa ja tarkistaa niiden virheettömyyden. 

 

Toimitussihteeri 

Toimitussihteeri editoi tekstit eli muokkaa toimittajilta tulleet jutut oikeakielisiksi 

ja määrämittaan. Toimitussihteeri laittaa jutut eteenpäin taittoon ja on vastuussa 

siitä, että taittajalle saapuessa jutussa on kaikki siihen kuuluvat osaset, kuten 

kuvat, kuvatekstit, tekijöiden nimet.  
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Toimittaja 

Toimittaja ideoi juttuaiheita, suunnittelee ja toteuttaa juttuja yhteistyössä 

toimituspäällikön ja päätoimittajan kanssa. Toimittajan vastuulla on 

kirjoittaminen, haastateltavan etsiminen, haastattelut, tuotejutun tuotteiden 

etsiminen, kuvausjärjestelyt ja kuvausten suunnittelu ja toteuttaminen. 

Erikoistoimittajat tekevät erikoisosaamista vaativat aiheet kuten antiikki, tekniikka 

ja rakentaminen. Erikoistoimittajat pystyvät tuottamaan tietyn materiaalin 

nopeammin ja ammattitaitoisemmin kuin yleistoimittajat. Yleensä 

sisustustoimittajat kirjoittavat itse kotijutut, mutta Avotakassa kirjoittavat 

sisustustoimittajat ovat erikseen. Esimerkiksi kotijutuissa yksi toimittaja sisustaa 

kodin ja toinen haastattelee ja kirjoittaa jutun.  

 

Graafinen suunnittelija 

Graafikko/taittaja asettelee tekstit ja kuvat lehden sivuille, tekee lehden 

ulkoasun, kannen ja tekee jossain määrin myös kuvankäsittelyä. AD on 

"kuvapuolen toimituspäällikkö", joka tilaa kuvat, ohjeistaa valokuvaajan ja 

graafikon ja ottaa valmiit kuvat vastaan. Lehtien toimituksissa on eroja, 

esimerkiksi Kodinkuvalehdessä toimittaja ja graafikko ideoivat ja suunnittelevat 

yhdessä jutun taiton, päättävät kuvien koon ja pääpainon. 

 

Toimitusavustaja 

Toimitusavustajan tai toimitusassistentin toimenkuva voi olla hyvin moninainen. 

Hän hoitaa juoksevia asioita, kuten matkavarauksia, lukijoiden yhteydenottoja, 

kokousjärjestelyjä, toimistotarviketilauksia jne. Hän toimii myös sihteerinä 

toimituksen palavereissa. 

 

Yhteistyökumppanit 

- A-Lehtien valokuvaajat tai freelance – valokuvaajat 

- A-Lehtien kuvatoimitus 

- A-Lehtien studioemäntä 

- A-Lehtien lavastajat ja rakentajat 

- Kuljetuspalvelu Pikasto 

- tavaranvalmistajat, maahantuojat ja jälleenmyyjät 

- PR-toimistot ja tiedottajat 

- Kuvapalvelut 
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11.1. TYÖVAIHEET

2. Työn aikataulutus; 
- valokuvaajan varaus
- studion varaus

3. Tutustuminen materiaaliin.
Kuvaussuunnitelman 
eli leiskan tekeminen. Luonnoksen 
Hyväksytys esimiehellä.

8. Valmiin aineiston 
luovutus määräajassa toimitukseen.
Ohjeistus tarvittaessa
kuvankäsittelystä
reprolle ja graafikolle.

4. Tuotteiden etsiminen
- Lainaussopimus liikkeen kanssa
- Mahdollisten
valmiskuvien tilaaminen valmistajilta
- kuljetuspalvelun tilaaminen

5. Kuvausjärjestelyt:
- Kuvauspaikan stailaus
ja järjestelyt
-Valokuvaajan kanssa 
yhteistyössä
kuvauksen toteutus

6. Kuvattujen tuotteiden 
organisointi takaisin
liikkeisiin. 
Tarvittaessa 
pakkaaminen ja 
kuljetuspalvelun 
tilaaminen ja 
kuvauspaikan siivous

7. Kuvatekstien kirjoittaminen.
Tekstien ja kuvien raakakopioden
koodaus oikolukijaa
ja taittajaa varten

1. Toimeksianto 
eli ”briiffaus”: 

Värikoodit, tyyli 
ja taustat

Kuva 39.  Työvaiheet 

 

Työvaiheiden kuvaus: 

- toimeksianto 

- aikataulutus 

- kuvausjärjestelyt: valokuvaajan ja studion varaaminen 

- kuvausten suunnittelu: värimaailma, muodot, tyyli ja tunnelma 

- tuotteiden etsiminen ja lainaaminen 

- noutopalvelun tilaaminen  

- kuvaaminen studiolla 

- tavaroiden pakkaaminen ja palautus, delegointi studioemännälle 

- kirjoittaminen: kuvatekstit, otsikot, ingressit ja leipätekstit 

- valmiskuvien tilaaminen 

- kuvien ja tekstien yhteen koodaus 

- valmiskuvien toimittaminen 

- oikoluku 

- painovalmiin aineistopaketin luovutus sovitussa aikataulussa 
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11.2. SISUSTUSTOIMITTAJAN HAASTATTELU 

 

Syvyyttä ja arvokasta kokemusta opinnäytetyöhöni hain haastattelemalla pitkän 

linjan ammattilaista sisustustoimittaja Kaija Sarhaa. Hänen interiöörikuvat 

innoittivat minut hakemaan työharjoittelupaikkaa Avotakasta.  

 

Kaija Sarhan ura alkoi 1970 – luvulla freelance toimittajana Tee-Itse – lehdessä. 

Monenlaiset tehtävät, kuten käännöstyöt, oman palstan kirjoittaminen, 

askartelut, käsityöt ja ohjeiden laatiminen ovat vaihdelleet vuosien varrella Tee-

Itse lehdestä Makasiiniin. Kaija Sarha on toiminut vaatesuunnittelijana ja 

tekstiilien erikoistoimittajana, mutta yllättää kertomalla, että on toimittanut myös 

lastenpalstaa ja Kotilääkärilehden liikunta palstaa. Hän tuntee A-lehtien historian, 

lehdet ja niiden elinkaaret kuin omat turkoosin villatakin taskunsa. Avotakassa 

hän aloitti 1996 ja on onnellinen pitkästä urastaan. Hän tuntee kaikki sisustusalan 

vaikuttavimmat persoonat, osaajat ja valmistajat ja kaikki tuntevat hänet. 

Mielenkiintoisia juttuja, tapahtumia ja ihmisiä mahtuukin hänen elämäänsä 

kadehdittavan paljon, mutta yksi hänen uransa kohokohdista oli vierailu 

Roomassa Laura Biagottin linnassa. Vuonna 1992 Habitaressa esiteltiin Laura 

Biagottin vuodevaatekokoelma, jota varten Kaija Sarha kutsuttiin 

ennakkohaastattelua tekemään. Autonkuljettaja haki hänet Rooman lentokentältä 

vanhaan linnaan, jossa hän illasti Biagottien perhepäivällisillä niin kuin kuka 

tahansa roomatar.  Kielitaitoisena maailmanmatkaajana hän on saanut ystäviä 

ympäri maailmaa. Uudet trendit ja ilmiöt ovat tarttuneet mukaan 

ulkomaantuliaisina ja olleet monien sisustusjuttujen inspiraation lähteinä. Aito 

”stadintyttö” on kotonaan niin maalla kuin merellä. Hän mainitsee yhden 

hienoimmista jutuistaan syntyneen Pii Sarpanevan kesämökillä Iniön karulla 

saarella, joka jätti haikean kaipuun merelle.  

 

Kaija Sarhan kädenjälkeä sisustussuunnittelijana on nähtävillä lukuisissa kodeissa 

ja lehdissä, mutta myös julkitiloissa mm. Auroran lastenklinikan leikkiosastolla ja 

Keravan sairaalan pitkäaikaissairaiden osastolla, jonne hän suunnitteli vihreän, 

sinisen ja keltaisen huoneen. Huoneet ovat myöhemmin lisääntyneet punaisella 

huoneella. Hänen oma kotinsa esiteltiin alkuvuodesta -09 Tila-ohjelmassa ja 

Journalistiliiton vuosikirjassa 2003 oli hänestä pitkä juttu. 
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Käytännöntyö on muuttunut parissakymmenessä vuodessa huimasti. Teknologian 

kehityksen myötä suunnitteluun ja luovaan ideointiin ei jää aikaa, niin kuin voisi 

kuvitella, vaan aikataulut ovat kiristyneet ja tehokkuus jyrännyt luovuuden. 

Ideoinnissa ei enää ole mukana koko tiimi, vaan juttujen aiheet ja kehykset 

annetaan valmiina. Kaija Sarha onkin kiitollinen siitä, että hänen parhaat 

työvuotensa sijoittuivat aikaan, jolloin sisustustoimittajat saivat erottua ja 

toteuttaa ideoitaan vapaammin, jättää juttuihin persoonallista kädenjälkeään ja 

olla mukana tuottamassa ideoita tasavertaisina tiiminjäseninä. Sisustuslehdissä 

tapahtunut tuorein muutos on monien lehtien muuttuminen konseptilehdiksi, 

jolloin sisältö toistuu kaavamaisesti numerosta toiseen.  

2000 – Luvun tärkeimpinä ilmiöinä hän pitää yhä voimistuvaa sisustusbuumia, 

kodin tärkeyttä ja ekologisuutta. Kaija Sarha on loistava esimerkki 

sisustustoimittajasta jonka kaikki aistit ovat kohdallaan. Hän nauttii vilkkaista ja 

touhukkaista kuvauspäivistä ja tekemisen ilo paistaa pitkälle hänen 

interiöörikuvistaan.  Kaikesta näkee, miten hän nauttii ja rakastaa 

sisustustoimittajan työtään. Nykyisin Kaija Sarhan suunnitelmat värittävät Meidän 

Mökki lehden sivuja. 

 

Esimerkki sisustustoimittajan viikko-ohjelmasta: 

Yleensä viikko alkaa toimituspalaverilla jota seuraa paljon kirjeenvaihtoa 

sähköpostilla. Viikkoon mahtuu ainakin yksi suunnittelupalaveri tai tiimipalaveri, 

kuvien hankintaa, tuotetietojen hankintaa, yleensä 2-3 lehdistön infotilaisuutta, 

kuvauslainojen valmistelua, kuvauslainatuotteiden etsimistä, aikataulujen 

junailua, tuote tai interiööri -kuvaukset, pakkaamista, tuotetietojen kirjoittamista, 

toimitustyötä. 

 

11.3. TOIMITTAJAN APUVÄLINEET 

 

Lehdistöä varten ja toimittajan työtä helpottamaan on luotu erilaisia 

kuvapankkeja joista voi itse ladata tuotekuvia, interiöörikuvia tai ”fiiliskuvia”. 

Kuvapankit edellyttävät sisäänkirjautumista ja salasanoja. Salasanat saa 

hankittua helposti netin kautta tai yritykseen soittamalla. Kuvapankkien käyttö on 

perusteltua koska siinä säästytään kuvaamisen vaivalta. Kuvat ovat 

korkearesoluutioisia ns. Hires-kuvia jotka soveltuvat julkaisuihin ja 

painotuotteisiin. Useimmiten niiden käyttö on ilmaista, mutta niiden käyttöä 



   

 

53

valvotaan. Niitä ei esimerkiksi saa käsitellä tai muuttaa. Kuvapankkeja löytyy 

valmistajilta, suurimmilta kalustemyymälöiltä kuten: Asko, Isku, Hobby Hall, 

Vepsäläinen, Kodin Ykkönen, Ellos. Myös design liikkeiden nettisivuilla on linkki 

Pressi-kuviin: Kartell, Iittala, Marimekko, Showroom Finland. Nykyään lähes 

jokaisesta tuotteesta löytyy valmiskuva, mutta vaikeampaa onkin löytää juuri 

sopiva kuvakulma tai valmiiksi syvätty tuotekuva. Kuvapankeissa voi vierähtää 

montakin päivää yhtä tietyntyyppistä interiööriä etsiessä. Ulkomaalaisia 

kotijuttuja, miljöö ja interiöörikuvia voi ostaa myös kuvapankeista. Esimerkkinä; 

House of pictures.dk. 

 

Valmiskuvien käyttö on kallista, koska siinä maksetaan julkaisu – ja 

käyttöoikeudesta ns. ”Royaltia”. Kuvan koko ja käyttötarkoitus ohjailee myös 

hintaa. Joskus samoja ostokotijuttuja näkee samoihin aikoihin eri sisutuslehtien 

sivuilla. Näitä harmillisia päällekkäisyyksiä näkee varsinkin silloin jos lukee paljon 

ulkomaalaisia sisustuslehtiä. Hetken päästä sama koti esitellään jossain 

kotimaisessa lehdessä. Suurilla lehtitaloilla kuten A-lehdillä on erikseen 

kuvapalvelu, oma kuvapankki johon on tallennettu tuhansia kuvia joiden käyttö-

oikeus on jo lunastettu. Kaikki A-lehtien eri lehtien käyttämät kuvat ja 

valokuvaajien ottamat kuvat tallennetaan sinne mahdollista uutta käyttöä varten. 

Isoille lehtitaloille työskentelevän on hyvä ensin käydä läpi oma kuvapankki 

ennen kuin lähtee tilamaan kalliita kuvia muualta. 

 

Aloittelevalle toimittajalle on erittäin tärkeä käydä erilaisissa 

tiedotustilaisuuksissa, lehdistötilaisuuksissa ja messuosastoilla esittäytymässä. 

Kutsujen saamiseksi on ilmoittauduttava itse yritysten postituslistoille. 

Lehdistömateriaalia saa myös tilaamalla markkinointiosastoilla ja tiedottajilta. PR-

toimistot esittelevät mielellään edustuksiaan muulloinkin kuin pressitilaisuuksissa, 

joten niihin voi ottaa yhteyttä koska tahansa. Yhden viikon aikana voi olla 

useitakin tilaisuuksia joihin ennättäminen on tärkeää.   

 

Suuremmat tavaratalot kuten Stockmann ja Sokos, myöntävät lehdistökortin 

toimittajille joilla on vakituinen työsuhde tai freelance – suhde johonkin lehteen. 

Jos lehdistökortteja tai muuta näyttöä ei vielä ole, kannattaa soittaa liikkeeseen 

etukäteen. Usein liikkeet suhtautuvat kuvauslainoihin myönteisesti ja lainaaminen 

onnistuukin mainintaa vastaan. Journalistiliiton jäseneksi voi hakea kun on 
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työskennellyt alalla 2 vuotta. Freelance - toimittajalla tulee lisäksi olla näyttöä 

kolmesta eri työnantajasta.  Journalistiliiton pressikorttikortti helpottaa 

kuvauslainoja, oikeuttaa sisäänpääsyn messuille, näyttelyihin ja 

lehdistötilaisuuksiin. Tärkeitä työvälineitä ovat myös sisustuslehdet, alan messut 

ja kirjallisuus, internet ja digikamera. Itse pidän aina digikameraa mukana, jotta 

voin napata kuvan mielenkiintoisesta tuotteesta tai näyteikkunasta, talosta tai 

vaikkapa kuvauspaikasta. Omaa kirjaston ja materiaalipankin kartuttaminen 

helpottaa ja nopeuttaa työtä. 

 

12. FREELANCE YRITTÄJÄ 

 

Freelance-toimittaja on käytännössä itsenäinen yrittäjä, jonka on huolehdittava 

itse eläkkeenmaksusta ja tapaturmavakuutuksesta. Oleellista molemmissa on 

tulojen oikein arviointi, jotta sairauspäiväraha ja myöhemmin maksettava eläke 

vastaisivat todellisuutta. Journalistiliitto ohjeistaa, että laskutuksesta noin 50 % 

on työtuloa, josta määräytyy eläkemaksu. Summa on noin 21 % työtulosta. 

Työstä aiheutuvat kustannukset kannattaa myös huomioida. Verotuksessa 

vähennettävistä omista kuluista kannattaa kysyä verovirastosta.  

Jotta aiheesta saa tarpeeksi ajankohtaista tietoa mahdollisimman monelta eri 

taholta, kannattaa tutustua Journalistiliiton, sisustustoimittajienliiton tai 

freelancer-yhdistyksen yhdistysten kotisivuihin tai olla yhteydessä liittojen 

asiantuntijoihin. Suosittelen hakemaan Journalistiliiton jäsenyyttä koska liiton 

järjestämistä infotilaisuuksista saa valtavasti uutta ja hyödyllistä tietoa. 

Tilaisuuksissa käsitellään mm. seuraavat asiat: freelancerin toimintamuodot, 

verotus, sosiaaliturva, toimeksiantajat ja sopimukset, laskutus, palkkiot ja ansiot 

sekä keskustellaan työllistymisestä ja itsensä markkinoinnista. Liitto neuvoo myös 

kaikissa juridisissa asioissa. 

 

Freelance työskentelyn etuja ovat oman työajan määrittely, riippumattomuus ja 

itsenäisyys. Kotona työskentely vaatii itsekuria ja päättäväisyyttä ajankäytössä, 

eikä sovi kaikille. On opittava erottamaan työaika ja vapaa-aika. Kotona 

työskennellessä on työn ohessa helppo laittaa pesukone pyörimään tai ruoka 

uuniin, mutta toisaalta taas työpäivä venähtää helposti yömyöhään. Työn ja 

vapaa-ajan raja hämärtyy helposti. Epävarmuus työn jatkuvuudesta, oman 

työyhteisön puuttuminen ovat freelancer työn huonoja puolia. Työssä oppimisen 
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kannalta olisi arvokasta olla vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa ja saada 

palautetta. Uusien juttujen ja aiheiden ideoiminen on hedelmällisintä ja 

tuottavinta työpaikalla kollegoiden kanssa. Toisaalta, sisustustoimittajilla tuntuu 

olevan hyvät verkostot sekä suhteet toisiinsa. Tietoa esimerkiksi uusista 

sisustusliikkeistä tai tuotteista jaetaan avoimesti. 

 

Freelance toimittajan on pystyttävä myymään omia ideoitaan ja juttujaan lehdille. 

Oman työn ja taidon markkinoiminen onkin yksi haasteellisimmista ja 

vaikeimmista asioista. Freelance toimittajalla tulisi olla monia työllistäjiä 

samanaikaisesti, jotta kuukausittainen laskutus pysyisi samana ja talous pysyisi 

hallinnassa. Tällä hetkellä työtilanne on taloustaantuman myötä epävarma, 

useilla aloilla kuluja karsitaan ja kaikessa säästetään, käynnistetään yt-

neuvotteluita, asetetaan palkkauskieltoja. Pienet ja suuremmatkin 

sisususutusliikkeet sulkevat ovensa, koska tavara ei liiku. 

 

 

13. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

Teknologian kehitys; sähköiset palvelut, kuvankäsittely ja maailman 

globalisoituminen mahdollistavat nopeassa rytmissä toimimisen. Sisustaminen on 

trendikästä ja harrastajien määrä kasvaa koko ajan. Erilaisilla sisustus -aiheisilla 

kursseilla on kysyntää, sisustusaiheisia kirjoja ja ”tuunaus” - oppaita julkaistaan. 

Levoton maailman tilanne vaikuttaa ihmisiin kodin rakennusbuumina. Halutaan 

lisätä viihtyisyyttä, turvallisuuden tuntua, yksilöllisyyttä, mutta sillä haetaan myös 

sosiaalista hyväksyntää ja arvostusta. Enää ei sisusteta vain edustusasuntoja 

diplomaattiperheille vaan kaikille; ikään, sosiaaliluokkaan ja varallisuuteen 

katsomatta. Sisustaminen on luovuutta, iloista kodin rakentamista erilaisissa 

elämän vaiheissa. 

 

Sisustuslehtien lisäksi uusia trendejä esitellään koko kansalle erilaisissa 

tapahtumissa: asuntomessuilla, loma-asuntomessuilla, kotimaisilla ja ulkomaisilla 

sisustusalan messuilla, lahja ja sisustus- tavaramessuilla. Sisustusalan 

kuumimmat nimet esitellään sisustuslehdissä vuorotellen, messuluetteloissa 

sisustussuunnittelijat, arkkitehdit ja muotoilijat pääsevät tapetille. Sisustuslehtien 

asema on vankka. Messutaloluettelon sisältävä lehti on huomattavasti helpompi 
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ostaa kuin matkustaa satojen kilometrien päähän messuille. Lehti tarjoaa lukijalle 

informaatiota ja elämyksiä silloin kuin hänelle parhaiten sopii. Lehti on helppo 

ottaa käteen aamulla, yöllä, bussissa, junassa, kotisohvalla tai kesämökillä. Lehti 

sisältää visuaalisten elämysten lisäksi kattavasti tuoteinformaatiota. Lehtikuvat 

levittävät sisustustrendejä tehokkaasti. Esimerkiksi Kiinakalusteet, etniset 

sisustustavarat, idustrial – tyyli tuskin olisivat ikinä lyöneet läpi kaikkiin kansan 

kerroksiin ilman lehtien apua. Edes ulkomaalaisten sisustuslehtien vieraskieli ei 

ole ongelma, koska pääosassa ovat kuvat ja tunnelma joka niistä välittyy. 

Ulkomaalaisten kotijuttujen suosion salaisuus on ihmisen tirkistelyn halu ja 

luontainen kiinnostus erilaisuutta kohtaan. Se tuo vaihtelua ja taas uudenlaisia 

virikkeitä. Sisustuslehtien jutut vanhenevat hitaasti, sisustustyylit kertautuvat 

vuodesta toiseen melko muuttumattomina. Siksi tasokkaat kuvat ovat ajattomia, 

puhuttelevat ja välittävät tunnelmia vielä vuosienkin kuluttua. Lehtien kuvat ovat 

dokumentteja oman aikakautensa kodeista, vaikka tavoitteena onkin erottua 

muista lehdistä.  

 

Avotakan avustajana työskentely on opettanut miten toimituksen työntekijät 

rakentavat lehteä kuin palapeliä. Olen päässyt seuraamaan läheltä myös 

yhteistyökumppaneiden, kuten valokuvaajien ja lavastajien vaativaa työtä sekä 

alalla kauan työskennelleiden sisustustoimittajien taidonnäytteitä studiolla. 

Työskentely Avotakassa on avannut paljon tärkeitä ovia ja auttanut 

verkostoitumaan. Uusien kontaktien luomisessa auttavat hyvät ihmissuhdetaidot, 

kuunteleminen, avoimuus ja empaattisuus. Monet valmistajat, maahantuojat ja 

pääkaupungin sisustusliikkeet ja niiden valikoima ovat tulleet tutuiksi, joka on 

tärkeä työtä nopeuttava ja helpottava seikka. Sisustustoimittajan työ on paljolti 

itse opiskelua ja asioiden oivaltamista. Tyylitaju kehittyy ja harjaantuu työtä 

tehdessä, eikä hyvään ammattitaitoon ole oikopolkuja. Sisustuspainotteisen 

tekstiilisuunnittelun opinnot ovat antaneet hyvän pohjan sisustustoimittajan 

työlle. Koulutus avasi hyvin pintamateriaalisuunnittelun laajan kentän sekä antoi 

hyvän pohjan sisustussuunnittelun perustaidoille. Myös 3-D 

tilasuunnitteluohjelmat ja Photoshop ovat osoittautuneet oiviksi työkaluiksi. 

Työssä palaan usein taidehistorian opintoihin joiden kautta on kiinnostavaa 

seurata kuinka historia toistaa itseään ja tyylit palaavat aina uudelleen ja 

uudelleen hiukan muuntuneina. Tämän päivän muotoilijat ja suunnittelijat 

hakevat inspiraationsa yhtälailla historiasta kuin tulevaisuudesta ja heidän 
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esikuviaan ovat menneiden vuosisatojen maestrot ja taiteilijat. 

Sisustustoimittajan työurani on vasta alussa ja odotan oppivani koko ajan lisää. 

Toivon kehittyväni kirjoittajana, sisustajana ja sisustamisen asiantuntijana. 

Odotan tulevaisuudessa paljon kotijuttuja ja stailauksia tavarajuttujen lisäksi. 

Sisustustoimittajana voin yrittää vaikuttaa lukijoiden elämään positiivisesti 

helpottamalla tuotteiden valinnassa, esittelemällä ekologisia ja aikaa kestäviä 

uutuustuotteita, kierrättää kekseliäitä ratkaisuja tai keksiä uusia sisustamiseen 

liittyviä vinkkejä ja vaihtoehtoja. Sisustustoimittajana minulle tarjoutuu 

mahdollisuus päästä näkemään uudet mallistot ennen kuluttajaa, saada tietoa 

uusista muotoilijoista ja tuotteista.  Saan vierailla erilaisissa kodeissa ja avata 

ovia mielenkiintoisiin maailmoihin myös lukijoille.  
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