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TEKSTI JAANA TAPIO KUVAT CAMILLA HYNYNEN

RIPAUS SINISTÄ 
Melissa Tuomala ja Samu Luoma remontoivat 60-luvulla rakennetun  
porvoolaiskotinsa sisätilat raikkaan valkoisiksi. Siniset yksityiskohdat  
keräävät nyt katseita eri puolilla taloa.  

Talo oli ostohetkel-
lä pinnoiltaan täysin 
erinäköinen kuin nyt, 
mutta huonejako on 
yhä sama. Keittiöstä 
pääsee eteisen kautta 
kuistille ja ulos.

5 H + K + KHH +3 ! WC + PH + S + VERANTA 

Talo 1963 rakennettu rintamamies-
tyylinen talo Porvoon Haikkoossa, 
150 neliötä kolmessa kerroksessa. 

Asukkaat Melissa Tuomala,  
Samu Luoma ja 3-vuotias Alex Luoma 

sekä australianpaimenkoirat  
Ronja ja Honey.

Remontit 2006 sisäseinien maalaus 
ja tapetointi, muovimattojen vaihto 

laminaattiin, verannan uudistus,  
kahden wc:n pintojen uusiminen.  

2008 talon ulkomaalaus. 2009 keit-
tiökaappien hiominen ja maalaus, 
keittiön seinien maalaus, öljykatti-

lan poisto, maakaasukattilan asennus. 
2010 kattoremontti. 2013 keittiön  
ja olohuoneen lattian ja seinien re-

montti. 2014 wc:n lattian uusiminen.

Toinen keittiön va-
laisimen varjostimis-
ta hajosi vahingossa, 
mutta valaisin näytti  
asukkaista paremmal-
ta kokonaan ilman 
niitä. 

Talo Tuomala-Luoma
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Miksi remontoimme?
1. Vispipuurosta valkoiseksi

Halusimme remontilla tuoda taloon valoa ja avaruutta. 
Esimerkiksi olohuoneessa oli ennen vispipuuron värinen 
tapetti, joka teki huoneesta ahtaan näköisen. Nyt kaikki 
on valkoista, mikä on mielestämme aikaa kestävä ratkaisu.

2. Pulmat esiin pikkuhiljaa 

Talon peruskunto ei ollut remontin alkaessa huono. Esi-
merkiksi kellarikerros oli hiljattain remontoitu kokonaan 
asuttavaksi. Niinpä teetimme aluksi lähinnä vain pintare-
monttia, jotta pääsimme muuttamaan taloon. Asuttuam-
me talossa jo jonkin aikaa aloimme tehdä isompia muu-
toksia. Raaputimme esimerkiksi talon vanhan ulkomaa-
lin kokonaan pois, koska vesiohenteisen maalin päälle oli 
maalattu öljymaalilla. Uudeksi väriksi valitsimme pirte-
än keltaisen.

3. Vesivahinko katossa 

Yksi suurimmista remonttitarpeista paljastui vahingossa, 
kun yläkerran sivukomeroon oli kondensoitunut katosta 
vettä. Katon uusiminen oli niin suuri juttu, että teetimme 
sen kokonaan ammattilaisilla. Samalla kattoa hieman ko-
rotettiin, koska rakennusvaiheessa sen alle oli jäänyt liian 
vähän tuuletustilaa. 

Australianpaimen-
koira Honey rakastaa 
koko perheen yhteis-
tä harrastusta ulkoi-
lua, samoin kuin toi-
nen koira Ronja. 

Keittiön puuhella ja 
huuva ovat alkupe-
räiset. Myös puuhel-
lan yläpuolella oleva 
lasihylly on muistu-
tus talon vanhasta il-
meestä.

Melissan kantava 
ajatus sisustuksessa 
on taulussa: vähem-
män on enemmän. 
Sinivalkoiset lautaset 
hyllyllä ovat Villeroy 
& Bochin. Valkoinen 
hylly on tanskalaisen 
Ib Laursenin, samoin 
kuin siniset kyntti-
länjalat ja tähtikuvi-
oiset kupit.

Melissa leipoo mie-
lellään. Tällä kertaa  
Alex maistaa äidin 
tekemää ananas-
rahkapiirakkaa.



36   Meidän talo 4/2015    4/2015 Meidän talo   37  

1. Kiire ei ole hyväksi 

Remontin kanssa ei mielestämme kannata kiirehtiä, jos 
ei ole aivan pakko. Lopputulos on parempi, kun remont-
tia ja sen vaiheita on ehditty miettiä kunnolla. Meille ei 
sovi se, että koko ajan on meneillään jokin projekti. Välil-
lä pitää olla taukoja. 

2. Hintoja pitää vertailla 

Jos teettää töitä ammattilaisilla, kannattaa olla tarkkana. 
Ennen muuttoa teetimme pintaremontin ulkopuolisilla. 
Meillä oli niin kiire päästä muuttamaan, ettemme ehti-
neet vertailla remonttifirmoja. Emme olleet aivan tyyty-
väisiä remontin lopputulokseen. Esimerkiksi vessan lat-
tian olemme jo joutuneet uusimaan. Samalla kuulimme, 
että alkuperäinen urakoitsija oli tehnyt lattian virheel-
lisesti. 

3. Vanha rakennus ei taivu kaikkeen 

Hankimme uuden maakaasukattilan, jonka oli tarkoitus 
säätää lämpötila automaattisesti. Kävi ilmi, että automaa-
tio ei täysin toimikaan vanhassa talossa, joten säädäm-
me lämpötilaa käsin patterien termostaateista. Uuden-
aikaiset listat eivät helposti sopineet taloon, jossa kaik-
ki seinät eivät ole aivan viivasuoria. Niitä asentaessa är-
räpäät lensivät. 

4. Talot ovat persoonallisia 

Vanhasta talosta ei välttämättä saa täydellistä, joten on 
paras hyväksyä rakennuksen erityispiirteet. Täydellisen 
suoria seiniä haluavan kannattaa mieluummin hankkia 
uusi talo. Meillä esimerkiksi sähköt on tehty pintavetoina. 
Se on osa vanhan talon charmia. Säilytimme remontissa 
myös painavat puuovet, jotka vain maalattiin valkoisiksi. 

5. Dokumentointi helpottaa myyntiä 

Kun ostimme talon, meitä harmitti, että suuristakaan teh-
dyistä remonteista ei ollut tarkkoja tietoja. Itse olemme 
tallentaneet kaikki tiedot tulevaisuutta varten. 

6. Itse tekeminen kannatti 

Olemme todella tyytyväisiä kaikkeen itse tekemäämme, 
vaikka siihen on mennyt aikaa. Esimerkiksi keittiön täys-
puisten kaappien vihreä väri ei miellyttänyt meitä, joten 
hioimme ja maalasimme ne yksi kerrallaan. Olemme aina 
opiskelleet työvaiheet etukäteen kunnolla. Omia remont-
teja olemme yleensä tehneet kesälomilla. 

Mitä opimme?

Makuuhuoneeseen 
Melissa halusi rauhal-
lisia sävyjä. Sänky, 
kuten monet muutkin 
perheen huoneka-
luista, on valmistettu 
kotimaassa. 

IHASTUN helposti uusiin juttuihin, jo-
ten valkoiset seinät ovat turvallinen 
tausta vaihtuville väreille ja ideoille. 
Juuri nyt olen innostunut marokkolais-
henkisistä yksityiskohdista ja sinisestä 
väristä. Kuitenkin skandinaavisuus ja 
selkeys ovat minulle tärkeitä asioita. 

EN HALUA kerätä ympärilleni turhaa 
tavaraa, joten myyn herkästi pois kai-
ken, mitä en enää tarvitse. Vähemmän 
on ehdottomasti enemmän.

OSTAN kotiimme sekä uusia että van-
hoja tavaroita. Rakastan kirpputoreja 
ja netin osto- ja myyntipalstoja. Sieltä 
tekee mahtavia löytöjä.

Vinkki
”Jos haluat usein vaihte-

lua, valitse neutraalit  
pintamateriaalit. Niiden 
kaveriksi voit tuoda eri 
värejä ja tyylejä mielen 

mukaan.”

Melissan
sisustusfilosofia

Alexin huoneen hyl-
lyllä säilytetään muun 
muassa kirjoja, joista 
suurin osa on Melis-
san tai hänen van-
hempiensa vanhoja.

Kuisti uusittiin  
remontissa. Se on 
hyvä paikka kasvat-
taa viherkasveja.

Olohuoneen sohva-
pöytä on lohikäär-
mepuuta. Melissa on 
vaihtanut vetimet.  
Kevätesikko-taulu on 
tilattu Postermisteril-
tä ja on valittu siksi, 
että kotikatu on  
Kevätesikontie.


