Viihtyisä parveke tuo

Iloa koko
kesäksi

Kerrostalokodin parvekkeet sisustettiin
raikkaasti koko perheen hyötykäyttöön.
Leppoisat olotilat suovat nyt asukkailleen
kesäistä puuhastelua ja oleskelun riemua.
Teksti Jaana Mertama-Paljakka | Kuvat Ulla-Maija Hänninen
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elihenkisen helsinkiläisperheen koti on kerrostalon
ylimmässä kerroksessa ja siinä on kaksi parveketta. Keittiöstä pääsee talon sisäpihan
puolelle, jonne paistaa iltaaurinko. Olohuoneen parveke puolestaan on
etelän suuntaan, ja sitä aurinko alkaa lämmittää jo aikaisin keväällä.
Parvekkeiden suunnittelun lähtökohtana
oli toimivuus, muunneltavuus sekä niihin
hankittavien tavaroiden säilytyksen helppous
myös talven aikana. Muodoltaan molemmat
parvekkeet ovat pitkiä ja kapeita.
Suunnittelua ja toteutusta helpotti se, että
lasitettujen parvekkeiden seinät ja maalipinnat olivat hyvässä kunnossa, eivätkä ne vaatineet uudelleen käsittelyä. Verholaudoitusten
värit olivat raikkaat ja lattiat oli katettu sään
kestävällä laudalla.
>

Luonto astuu sisälle
Läpikuultava kangas seinällä luo
illuusion metsästä. Kankaassa on
Vallilan Pinja-kuosi, joka on eläväinen
eri valoissa. Verho on asennettu irti
seinästä ja puiden varjot huojuvat
hauskasti seinän pinnalla.
Aatu ja Viivi ovat innoissaan uudistuneesta parvekkeesta. Pehmeä
matto estää pieniä legoja putoamasta
laudoituksen väliin. Ruukkuhortensiat
kankaan puukuvion kupeeseen.
Kartellin Trix-patja on raikkaan
oranssi, 865 e. Fabler-vuodekatos
12,95 e, Ikea. Osborne & Littlen
Paratiisi-kangas, 66 e/m, Stockmann.
Värikäs Brum Brum -autotyyny, 59 e,
Tikau. Muut tyynyt, 49–69 e, ovat
tekstiilisuunnittelija Sirpa Linnanmäen
käsialaa, Pore Helsinki.
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Parvekkeilta löytyy
tilaa koko perheen
käyttöön.

luonto herää
hyötytarhassa
Tilliä, persiljaa, ruohosipulia,
herneen versoja: yrttitarhan voi
perustaa parvekkeelle Kekkilän
vihervitriiniin, 750 e. Kätevään
alalaatikkoon voi piilottaa multapussit ja työkalut. Eero Aarnion
Origo-valaisimesta tulee syksyllä
roiskesuojattu ulkovalaisin, 290 e.
Rytmitä tiloja
toimintojen mukaan
KoolMatin Posh Rope Knotted
-matto on polypropyleenia,
235 e/m2. Ikean Flytta-tarjoiluvaunu, 129 e. Sen aputasolla on
hauskat korkista tehdyt palloaluset
17,50 e/kpl, Pore Helsinki.
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Ihana kesähuone
Olohuoneen parveke suunniteltiin kesäolohuoneeksi. Koska aurinkoinen parveke voi
olla tukalan kuuma, sinne asennettiin paneeliverhot kankaasta, joka läpäisee valoa ja suodattaa lämpöä. Puulattian sijaan jalkojen alle
haluttiin pehmeä mutta kosteutta kestävä parvekematto. Väriksi valittiin monikäyttöinen
tummanharmaa. Maton sävyä elävöittävät
lilan sävyiset langat.
Parveketila jaettiin toimintojen mukaan
lasten ja aikuisten alueisiin. Lasten puolelle
hankittiin oranssi Trix-patja, joka muovautuu sohvaksi, makuupaikaksi tai istuinrahiksi.
Kangas kestää kulutusta, mikä onkin tarpeen,
sillä sohvasta on yksi perheen lasten, Aatun ja
Viivin, mieluisimmista leikkipaikoista.
Viiville hankittiin myös prinsessaverho
katokseksi, jonka alla voi leikkiä nukkeleik- >
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Kaupunkitunnelmaa
kattojen yllä
Monikäyttöisen, puisen sivupöydän
kansi on valettu betonista ja sille
voi laskea kuumiakin astioita.
Tason hyllyillä voi pitää kukkia.
Sivupöytä 570 e, Benico. Kartellin
Aha-jakkaraa lapset voivat käyttää
pöytänään, 70 e.

Sisustajan muistilista
Kun sisustustat, huomioi:
• Mitä haluat tehdä
parvekkeella?
• Minkä kokoinen parvekkeesi
on?
• Mikä ilmansuunta
parvekkeelta aukeaa?
Kun teet hankintoja, valitse:
• Oikeankokoiset kalusteet
tilan kokoon nähden.
• Helppohoitoinen kaluste,
jonka materiaali sopii
ulkotiloihin.
• Monikäyttöinen tai sopivan
kokoinen kaluste, jolle löytyy
paikka myös talven ajaksi.

Kasvivalintoja pohtiessasi,
mieti:
• Millaiset kasvit viihtyvät
parvekkeellasi: kestävätkö
kasvit kuumaa vai tarvitsevatko ne paljon kastelua?
• Miten paljon aikaa haluat
käyttää kasvien hoitoon?
• Miten säilytät talvehtivat
kasvit talven yli?
Muista!
•Mittaa parveke huolelliseseti,
tarkista myös sen korkeus.
•Älä hanki liikaa kalusteita.
• Älä pidä parveketta
varastona.

Kekkilän
Viljelylaatikko
kejä. Seinälle kiinnitettiin värikäs, lintuaiheinen kangas, jonka kuosi raikastaa kaupunkiparvekkeen. Kun lapset kasvavat, ilmettä ja
teemaa on helppo vaihtaa uudella kankaalla.
Aikuisten puolella seinälle valittiin Vallilan
puuaiheinen Pinja-kangas. Ohut kangas tuo
elävyyttä parvekkeelle tuulen huojutellessa
kuosia. Myös luonnonvalo muuttaa kankaan
ilmettä: aamuvalossa maisema näyttää erilaiselta kuin iltavalossa.
Kukkien alustana
toimii kiiltovalkea tikasjakkara. Kun parvekekausi on ohi,
jakkara tuodaan sisäkäyttöön. Pöytäryhmä asetettiin lähelle
parvekkeen ulkokaidetta, jotta kahvipöydästä näkee hyvin ulos.
Istumismukavuutta lisäävät verhoillut tyynyt,
joiden kankaat sopivat ulkotiloihin.

Nyt parvekkeilla
nautitaan ihanasta
yhdessäolosta.

ONNI ON OMA
PUUTARHA

Luonnonmukainen
Puutarhalannoite
Kasviperäinen ja luomulannoite kaikille puutarhan
kasveille ja nurmikolle.

Rantakivi

Kasvimaamulta

Kauniita veden pyöreäksi
hiomia kiviä polkujen
kattamiseen ja puutarhan
viimeistelyyn.

Luonnonmukainen multa
kasvimaalle ja kasvihuoneviljelyyn. Mullan sisältämät
orgaaniset lannoitteet
ovat pitkävaikutteisia ja
parantavat maan
pieneliötoimintaa.

kekkila.fi

Omalla sato orastaa
Keittiön parvekkeen suunnittelussa lähtökohtana oli tilan hyötykäyttö. Sen puulattia peitettiin matolla vain osittain ja osa lattiasta saa
tummanharmaan sävyn kesän kynnyksellä.
Jatkossa maalatulta lattialta on myös helppo siivota yrttiruukuista karanneet mullat ja
muuta lakaistavat roskat. Parvekkeelle hankittiin kaunis vihervitriini, jonne kaupunkitarhurikin voi perustaa oman hyötytarhan.
Tilojen kalusteita voidaan jatkossa hyödyntää myös sisällä tai kodin toisella parvekkeella. Grillin viereen ostettiin pyörillä siirreltävä
laskutaso, joka helpottaa työskentelyä. Sivupöydän betonitaso on käytännöllinen ja se
kestää kovaa kulutusta, joten siihen voi laskea
kuumatkin astiat.
Kukkien alla on pyörillä liikuteltavat alustat, jotka helpottavat siirtelyä, jos kukkien
paikkoja halutaan vaihtaa. Kesän tullen parvekkeelle istutetaan myös tomaattia ja kuukausimansikkaa, joka antaa satoa syksyyn
asti. Muutama perunakin aiotaan laittaa kokeeksi kasvamaan, jotta vuoden ensimmäiset
potut voi nostaa omalta parvekkeelta.K
Tiedustelut: 
Benico 09 694 0336
Kartell 040 721 2362 
Kekkilä 020 790 4826 
IKEA 09 3482 9499 
Origo / Innojok 09 4789 2200
Pore Helsinki 0400 929 473 
Stockmann 09 1211 
Tikau 044 969 6108 
Vallila Outlet 040 900 4240

