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KÄSITYÖN JA PALVELUN arvostus sekä omalla tyylillä erottautuminen ovat 
selvästi kasvussa. Niissä myös yli 30-vuotias perheyrityksemme on parhaim-
millaan. Keittiöpuuseppiemme yksilöllisesti toteuttamista keittiö- ja kodin 
kiintokalusteista jokainen on helmi omalla tavallaan – olipa kyseessä pie-
nempi remonttikohde tai mittava arkkitehtiyhteistyö.

UUSI KEITTIÖ tai laajempi kodin kalustus saattaa olla asukkaille ainutker-
tainen hankinta täynnä suuria odotuksia. Loistava palvelu ja ensiluokkainen 
suunnittelutaito ovatkin ehdottoman tärkeitä näiden odotusten täyttämi-
seksi. Unohtamatta tietenkään Niinisalossa, Satakunnan sydämessä sijaitse-
vaa erittäin nykyaikaista omaa tehdastamme, jossa jokainen projekti valmis-
tuu ajallaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

TÄNÄ SYKSYNÄ avasimme Esan Levykaluste –myymälän myös Tampereen 
Lielahteen. Uuden suurmyymälän avulla haluamme tuoda konk-
reettiset kalusteryhmät, mallistomme ja yksilöllisen palvelun 
lähemmäksi asiakkaitamme. Malliryhmiä on peräti kahdessa 
kerroksessa, joten ideoita ja materiaalivaihtoehtoja riittää 
moneen makuun ja budjettiin. Tervetuloa tutustumaan.

KIINNOSTAVIA LUKUHETKIÄ, OLKAA KUIN KOTONANNE!

Jaakko Husari

MEILLÄ TEHDÄÄN

Esa Husari, Jaakko Husari ja Mikko Husari - kalusteammattilaisia kahdessa polvessa.
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Sisustussuunnittelija  
Riikka Metsähonkala 

 Mitä suunnittelija ikinä ideoikin, 
Niinisalon tehtaalla löydetään 
ratkaisu sen toteuttamiseksi.
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Nelilapsisen perheen kivitalo 
Espoossa on suunniteltu asukkaiden 
toiveiden ja tarpeiden mukaan aina 
kalusteita myöten. Lopputuloksena 
on ajaton, kaunis ja käytännöllinen 
koti – juuri sellainen, jossa arki 
soljuu omalla painollaan. 

Laura ja Ville ottivat uuden kotinsa suunnitte-
luun mukaan arkkitehti Samppa Lappalaisen, 
jonka tyyliin Laura tykästyi lehdissä ja netissä nä-
kemiensä referenssikohteiden perusteella. Ark-
kitehtisuunnittelun lisäksi Lappalainen vastasi 
myös keittiön ja muiden kiinteiden kalusteiden 
suunnittelusta. 

Selkeät toiveet suunnittelijalle
Ilmavassa talossa on paljon valkoista ja vaaleita 
sävyjä ja asukkaiden mieltymys pelkistettyyn ja 

on paikkansaKaikelle

Keittiön alaosat toteutettiin vetimettöminä Esan Levykalusteen Piilo-runkorakenteella.Kuvat: Jarkko Översti
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Kylmäkalusteet integroitiin korkeaan kaapistoon. 
Mustaa keittiönäkymää keventää oleskelutilojen 
puoleiseen kaapiston taustaseinään toteutettu, 
etualalla näkyvä iso valoelementti.
 

Kiinteiden kalusteiden lisäksi Esan Levykaluste toteutti taloon myös 
korkeakiiltoiseksi maalatun säilytystilallisen tv-tason ja työpöydän, jotka 
Ville itse hahmottelinperheen toiveiden mukaan. Kodin ilme on yhte-
näinen ja selkeä, kun samat materiaalit toistuvat huoneesta toiseen.

Kalusteiden lisäksi wc:n seinähyllyt ja valaisimen kotelointi  valmistettiin 
mittojen mukaan.

Työhuoneen säilytyskokonaisuus on hyvä esimerkki mittatilauskalus-
teen eduista ja tilankäytön maksimoinnista. Seinänlevyisen kirja-
kaapin yläpuolelle sijoitetut umpikaapit jatkuvat kattoon asti. 

Helpotusta 
arkeen: 
Pyykkikuilu 
säästää askelia 
kolmikerroksissa 
talossa. 

ajattomaan tyyliin näkyy niin väreissä kuin materiaaleissa.
– Olin heti tontin ostamisesta lähtien kerännyt leikekirjaa, 
josta oli paljon apua suunnittelussa ja keskusteluissa arkki-
tehdin kanssa, kertoo Laura.
Nelilapsisen perheen arjen pyöritys vaatii kalusteilta ja muil-
ta sisustusratkaisuilta niin toiminnallisuutta, käytännölli-
syyttä kuin helppohoitoisuuttakin. Tämä huomioitiin myös 
kalusteiden materiaalivalinnoissa. Asukkaiden toive oli 
myös pyykkikuilu, jonka kautta pyykit hujahtavat ylemmistä 
kerroksista kellarikerroksessa sijaitsevaan kodinhoitohuo-
neeseen.

Keittiössä riittää vipinää
Laura oli haaveillut etenkin mustasta keittiöstä, joka toisi 
sopivasti kontrastia muuten vaaleaan ilmeeseen. Keittiön 
kaapistojen materiaaliksi valittiin vaakakuvioinen saarniviilu 
Esan Levykalusteen mallistosta. Eläväpintainen musta viilu 
oli Lauran ja Villen mielestä ilmeeltään pehmeämpi kuin si-
leä, maalattu pinta. U-mallinen keittiö on yläosastaan avoin 
ja ruokailutila on aivan vieressä.
– Tykkäämme hyvästä ruuasta ja lapsiperheessä keittiö on 
muutenkin kovassa käytössä. On ihanaa kun keittiön touhut 
ja keskeneräiset työt jäävät piiloon puolikorkean tason suo-
jiin. Sen päälle on myös kätevä laittaa tarjottavia esille, kun 
tulee vieraita kylään, kertoo Laura. 
Keittiön kivitasot ovat mustaa kvartsia, jota hän kiittelee to-
della helppohoitoiseksi materiaaliksi. Vaihtoehtona tasoihin 
oli saumattomasti muotoiltava Corian, josta lopulta tehtiin 
kylpyhuoneiden allastasot.

Tyytyväisiä asukkaita
Säilytystilaa ei koskaan ole liikaa, mutta arjen pyöritystä 
helpottaa kummasti kun harrastusvälineille ja päivittäisille 
tavaroille on omat paikkansa. Kodinhoitohuoneen, makuu-
huoneiden ja muiden tilojen kiinteät kaapistot on maalattu 
kiiltävän valkoisiksi, mikä avartaa valoisaa kotia entisestään. 
– Nyt kun kodissa on jo ehditty asua, olemme tyytyväisiä 
tehtyihin materiaalivalintoihin ja yhteistyökumppaneihin. 
Kalusteiden toimituksessakin kaikki sujui hyvin ja jos jotain 
epäselvää ilmaantui, niin asiat hoidettiin nopeasti kuntoon, 
summaa Laura vuoden takaista rakennusprojektia. 
Kalustetoimittajalle paras osoitus tyytyväisestä asiakkaasta 
on uusi tilaus. Lauran ja Villen kotiin tehtiin myöhemmin 
myös huonekaluja, jotka Esan Levykaluste toteutti samoista 
materiaaleista ja talon tyyliin sopiviksi.

Suunnittelu: Arkkitehti Samppa Lappalainen 
Kalusteet toteutti: Esan Levykaluste Oy

Materiaalit: 
Ovet ja näkyvät rungot:  Aava, kuviokohdistettu saarni, 
musta 085 • Korkeakiiltoinen Heijastus, puhdas valkea 
Kivitaso: musta kiiltävä 30 mm • Vedin: Meta alumiini



ESAN TUOKIO ESAN TUOKIO8 9

Laatu
syntyy

Sama ilme  
yksityiskohdista

LAATU on aina yksilöllinen kokemus 
ja oleellisinta on asiakkaan odotus-
ten täyttäminen. Jokainen pieni yk-
sityiskohta ensikontaktista valmiiksi 
asennetun kalustekokonaisuuden 
luovutukseen vaikuttaa siihen, miten 
asiakas kokee yhteistyön sujumisen. 

Kokeneen myyjän ja hyvän suunnit-
telijan merkitystä ei voi liiaksi koros-
taa alkuvaiheessa, jolloin pääroo-
lissa ovat asiakkaan toiveiden 
kuuntelu ja kalusteiden suunnittelu.  
Tarkat 3D-kuvat antavat erinomaisen 
käsityksen valmiista kalustekokonai-
suudesta ja sen ohessa asiakas saa yk-
silöidyn tarjouksen. Esan Levykaluste 

Tässä muutama esimerkki siitä, 
miten L-mallisen peruskeittiön 
hintaan voidaan vaikuttaa mm. 
ovimallia, tasomateriaalia ja 
kodinkoneita vaihtamalla. 
Vaihtoehtoja riittää ja jokaisesta 
keittiörakenteesta ja ilmeestä 
löytyy sopiva kokonaisuus niin 
pieneen kuin reilumpaankin 
budjettiin. Varaa maksuton 
suunnitteluaika, niin kartoite-
taan teille sopivat vaihtoehdot.

Musta on suosittu väri aidossa 
viiluovessa. Kuvan erikois-
tilauksena valmistetuissa 
ovissa on käsityönä kohdistettu 
puunsyykuvio.

Jaakko Husari:
Ennen kuin suunni-
telman mukaisten 
kalusteiden valmis-
tus aloitetaan, 
suoritamme aina 
tarkistusmittauksen 
paikan päällä. 

Budjetti 9.000 e  
Ovi Rata valkoinen.
Rungot valkoinen kalustelevy.
Työtaso taivereunalaminaatti 
30 mm Flatting Kelo.
Vetimet Tacu, antiikkirauta.
Laatikot ja saranat Tandembox Antaro 
-hidastimella ja Blum-saranat integroi-
duilla hidastimilla.
Valkoiset valo- ja koristelistat sekä 
välitilalevyt.
Kodinkoneet AEG teräs, 
keskihintaiset mallit. 

Allas valkoista komposiittia. 
Hana Damixa Osier. 

Kaapistot ja työtasot 4 035 €
Välitilalevyt laminaattia 325 €
Kodinkoneet 3 960 €
Allas ja hana 730 €
Yhteensä 9.050 €

Budjetti 15.000 e  
Ovi Rata ja näkyvät runkojen päädyt: 
korkeakiiltoiseksi maalattuna.
Rungot valkoinen kalustelevy.
Työtaso luonnonkivi 30 mm, 
kiiltävä musta. 
Vetimet Laia alumiini.
Laatikot ja saranat Tandembox-Antaro 
hidastimella ja Blum-saranat integroi-
duilla hidastimilla.
Valkoiset valo- ja koristelistat sekä 
välitilalevyt.
Kodinkoneet Keskihintaiset SMEG Retro, 
integroitu kalusteisiin.

Allas alta kiinnitetty Blancosubline 500-U, 
Silgranit®.
Hana Damixa Osier. 

Kaapistot 6.680 €
Kivitasot 2.370 €
Välitilalevyt laminaattia 325 €
Kodinkoneet 4.700 €
Allas ja Hana 800 €
Yhteensä 14.875 €

Budjetti 7.000 e  
Ovi Tasku 16 mm, 
puusepän valkoinen 500.
Rungot valkoinen kalustelevy.
Työtaso taivereunalaminaatti 
30 mm Flatting Kelo.
Vetimet Tacu, antiikkirauta.
Laatikot ja saranat Metabox, 80 % 
aukeava, valkoinen metallilaatikko.
Valkoiset valo- ja koristelistat sekä 
välitilalevyt.

Kodinkoneet Electrolux, valkoinen.
Allas Lyria L40-17S. 
Hana Damixa Space.

Kaapistot ja työtasot 3 030 €
Välitilalevyt laminaattia 325 €
Kodinkoneet 3 135 €
Allas ja hana 390 € 
Yhteensä 6 880 €

hintaa3

Korkeakiiltoiset ovet, kivitasot, integroidut kodinkoneet.
Paksumpi ovimateriaali, laatikoissa ja ovissa hidastimet. 
Laadukkaammat kodinkoneet, hana ja komposiittiallas.

Hyvät ja kestävät perusmateriaalit ilman hienosteluja.

Hinnat perustuvat syyskuun 2013 hintatasoon. Hintoihin ei sisälly asennusta.

Esan Levykalusteelle 
ensiluokkainen laatu on 
kunnia-asia, mutta mistä 
se muodostuu ja miten se 
näkyy asiakkaille? 
Yksityiskohtia asiakkaan 
saamassa kokonaisuudessa 
riittää. Hyväntuulisen ja 
mutkattoman palvelun 
lisäksi menestyksen takana 
on myös oman huippu-
modernin tehtaan tuotanto 
ammattilaisineen. 
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Kun kalusteet valmistetaan mittojen mukaan, saadaan hankalissakin 
paikoissa jokainen sentti hyötykäyttöön.

Kalusteiden runko-osien reunat ja näkyvät pinnat suojataan 
abs-reunalistoituksella, jonka väri voidaan valita kalustekohtaisesti. 

Mittatarkka, CNC-työstökeskuksen 
tekemä kalustekomponentti on 
oleellinen osa onnistunutta kaluste-
kokonaisuutta.

Kun kalustetilaus lähtee Niinisalon tehtaalla tuotantoon, alkaa 
asiakaskohtaisten osien valmistus. Tietokoneohjattu CNC-työstö-
keskus työstää osat mittatarkasti.

on päättänyt tehdä tämänkin toisin.
– Tarjouksemme ei ole koodiviidak-
ko, vaan kaikki tuotteet ja tarvikkeet 
on eritelty selkeillä tuotekuvauksilla. 
Tarjoukseen on myös eritelty niitä 
toiminnallisia yksityiskohtia, joihin 
laatumme perustuu, kertoo Jaakko 
Husari.

Luotettavuus ja tarkkuus on tärkeää, 
tehdäänpä kauppoja sitten isoista tai 
pienistä kalustekokonaisuuksista. 
– Ennen kuin suunnitelman mukais-
ten kalusteiden valmistus aloitetaan, 
suoritamme aina tarkistusmittauksen 
paikan päällä. Se sisältyy hintaan ja 
mittauksen jälkeen otamme täyden 
vastuun kalusteiden sopivuudesta.

Yleensä toimitus sisältää Esan Levy-
kalusteen valmistamien tuotteiden li-
säksi yhteistyökumppaneiden toimit-
tamia tasoja, kodinkoneita ja muita 
oheistarvikkeita. Laadun osatekijöitä 
siis riittää ja oikeiden kumppaneiden 

merkitys on kokonaisuuden kannalta 
merkittävä. 
– Meillä oheistoimittajien valinnassa 
on panostettu ennen kaikkea laa-
tuun ja toimintavarmuuteen. Hyvä 
esimerkki uusimmista huippuluokan 
tuotebrändeistä on Smeg, joka liittyi 
toimittajaverkostoomme keväällä.

Pieni, joustava ja tehokas 
tuotanto
Laadukkaiden kalusteiden lähtökoh-
tana on mittatarkat ja virheettömät 
osat. Yksi oleellisimpia eroja moniin 
muihin toimittajiin on se, että huip-
pumodernilla Niinisalon tehtaalla ei 
tyydytä kokoamaan kalustetoimitus-
ta muiden valmistamista osista, vaan 
monia asioita tehdään omassa tuo-
tannossa alusta loppuun. Pienessä 
yrityksessä projektit ovat hyvin hans-
kassa ja ihmisten vastuunottaminen 
työstään näkyy.
– Jokainen tilaus valmistetaan asia-
kaskohtaisesti, tilattujen mittojen 

mukaan. Vaikka tietokoneohjattu 
CNC-työstökeskus ja muut nykyaikai-
set tuotannon koneet hoitavat osan 
hommista, tehdään kalusteiden vii-
meistely ja laadunvarmistus aina omin 
käsin ammattilaistemme toimesta.

Huomaamaton mutta käytännössä 
kiitosta saanut yksityiskohta on 12 
mm:n tila seinäkaappien runkojen 
takana. Tämän ansiosta esimerkik-
si remonttikohteessa viime hetken 
sähkövedot ja valaistuksen johdot 
saadaan tehtyä pintavetoina kaapin 
takana. Seinäkaapeissa on vakiona 16 
mm paksu taustalevy, jolloin kaappi 
voidaan kiinnittää mistä kohdasta 
tahansa. Kaapin sisus on siisti ja yh-
tenäinen, kun siellä ei tarvita erillisiä 
kiinnitystukia. 

Käsityö laadun mittarina
Yksi vaativimpia erikoisuuksia, joita 
Esan Levykalusteella on tarjota asi-
akkailleen, on aidosta puuviilusta 

valmistettujen ovien kuviokohdistus. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että ovien viilupinta leikataan mittojen mukaan 
asiakkaan kalustekokonaisuuden mukaan. Näin puunsyyku-
vio saadaan jatkumaan yhtenäisenä ovesta toiseen (katso 
kuva sivulla 9). Etenkin eläväkuvioinen tammi ja saarni ovat 
kauniita kuviokohdistetuissa ovissa.
– Kuviokohdistus on tarkkaa työtä, joka tehdään aina käsin. 
Siksi kaikki valmistajat eivät sitä pysty edes toimittamaan.
Puunsyykuviot ovat suosittuja myös laminaattiovien pin-
noissa, mutta teollisesti tehtyä kuviota ei saa aidon viilun 
tapaan kohdistettuna. Jokainen ovi toistaa samaa puunsyy-
kuviota.

Maalipinta kuin peili
Korkeakiiltoinen ovimalli on ollut pitkään yksi suosituimpia. 
Joka valmistajalla on esittää oma vaihtoehtonsa ja laaduissa 
ja materiaaleissa on huomattavia eroja. Esan Levykalusteen 
mallistossa korkeakiiltoisia ovia on kaksi – maalattu Heijas-
tus-ovi ja kalustelevystä valmistettu Kide. Eri menetelmillä 
toteutetut ovet ovat myös eri hintaiset. Esan Levykaluste 
valmistaa korkeakiiltoiset Heijastus-ovet omassa maalaa-
mossaan ja niiden kiiltoaste onkin huikea, yli 90 %.
– Puolikiiltävän perusoven kiiltoaste on noin 30 %, kiiltävän 
oven 70 % ja peilin 100 %, valottaa Husari eri kiiltoasteita. 
Laatuvaatimukset on pidetty korkealla tässäkin kohtaa.

Kuvat: Seppo Myllyvirta / Karvian Valokuvaamo



ESAN TUOKIO ESAN TUOKIO12 13

Tyylikäs, vetimetön keittiö 
voidaan Piilo-runkoraken-
teella toteuttaa millä 
tahansa ovimallilla.

Kaikissa saranoissa ja 
mekanismeissa Esan 
Levykaluste käyttää 
markkinajohtajien parasta 
tekniikkaa. Laatikostoissa 
on vakiona Blumin valkoi-
nen Tandembox Antaro 
-malli ja liukuestepohja. 

Ensimmäisenä Suomessa: 
Kaikissa laatikoissa on va-
kiona kiinteä, luistamaton 
kumipinnoitettu Non-Slip-
pohjalevy. 

Mattapintainen Mokka-ovi 
maalataan kolmeen kertaan 
ja pohjatöiden jälki on oltava 
ensiluokkainen. Maalari tar-
kistaa välihionnan laadun aina 
ennen uuden maalikerroksen 
ruiskutusta. 

Tähän laatuun eivät kaikki 
pysty. Ilman näkyviä liitok-
sia toteutettu tv-taso on 
esimerkki Niinisalon 
tehtaan osaamisesta.

Menneen ajan tunnelmaa 
henkivä Raami-runko 
jää näkyviin kaappien ja 
laatikoiden väliin. Se sopii 
kaikkiin ovimalleihin.

– Meidän ovessamme pinta on paitsi peili-
mäisen kiiltävä, myös äärimmäisen kova ja 
kestävä. Ovet maalataan kauttaaltaan kol-
meen kertaan ja maalauskertojen välissä 
pinta hiotaan. Maalipinta on erittäin tasainen 
eikä väri muutu ajan mittaan esimerkiksi au-
ringonvalon vaikutuksesta.
Samalla menetelmällä mutta mattapintai-
sella maalauksella valmistetaan myös Mok-
ka-ovimalli, joka on sekin oman maalaamon 
erikoistuote. Silkkimäisen himmeään ja teks-
tiilimäiseen mattapintaan eivät rasva tai sor-
menjäljet tartu, joten Mokka-ovi onkin erin-
omaisen helppohoitoinen.

Toimituksessa mitataan 
palvelun laatu
Esan Levykaluste toimittaa kalus-
teet aina siten, että runko on val-
miiksi kasattu, ovet ja laatikot asen-
nettu paikalleen ja jopa vetimille 
reiät valmiina. Kalusteet ovat siis 
käyttövalmiita, kun ne on asennettu 
paikoilleen. 
– Toisinaan toimituksessa ilmenee 
puutteita, isoista kokonaisuuksis-
ta kun on kysymys. Meille on kun-
nia-asia hoitaa reklamaatiot no-
peasti kuntoon. Myyjä ja tuotanto 

tekevät ensitilassa kaikkensa asian 
loppuun saattamiseksi, huomaut-
taa Husari. 
Omalla asennuspalvelulla Esan Le-
vykaluste pyrkii varmistamaan toi-
mitusten täsmällisyyden.  Asennet-
tuna tilatuille kalusteille saa myös 
pidemmän takuuajan – laatutyötä 
kun on.
Laatu ei tosiaan ole yksiselitteinen 
asia, vaan summa hyvin tehtyjä 
asioita ja pidettyjä lupauksia. Ja ku-
ten Husareilla on tapana sanoa: 
SE PIDETÄÄN, MITÄ LUVATAAN.

FAKTA:

• kotimainen Koskisen Oy:n runkolevy

• rungot aina kasattuina

• ovet kiinnitetty ja vetimien reiät 
  valmiina

• mekanismit asennettu ja testattu

• erikoissyvä yläkaappi vakiona 330 mm

• tyylikkäät valkoiset Antaro-laatikot 
  ja liukuestepohja vakiona

• Blum-saranat ja -mekanismit
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Muutama vuosi sitten majailin 
puutalo-osakkeessa kissojeni kanssa. 
Mansardikatto vuoti keväisin ja 
vinot puulattiat narisivat suloisesti. 
Kesällä kasvatin kukkapenkissä 
mustia tulppaaneja ja järjestin 
pihajuhlia. Eräänä päivänä sain 
pittoreskista idyllistä tarpeekseni ja 
päätin vaihtaa maisemaa. Kaipasin 
kaupungin urbaaniin sykkeeseen. 
Seikkailu, jota kutsutaan asunnon 
vaihtamiseksi, sai alkaa.

Maria Veitolan 
VANERI RAKKAUS

Vaneri muistutti 
minua ihanista 
lapsuuden kesistä, 
jotka vietimme 
perheeni kanssa 
veneillen.
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Maria Veitola on helsinkiläinen 
toimittaja, käsikirjoittaja ja 
tv-persoona, joka tunnetaan 
mm. keskusteluohjelmastaan 
Maria!
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ENSIN MÄÄRITTELIN, MITÄ HALUSIN: haaveilin kylpyam-
meesta, vaatehuoneesta ja muutenkin riittävästä säilytysti-
lasta. En ole erityinen kamahamsteri, mutta silti puutalon 
keskeiseksi sisustuselementiksi olivat muodostuneet kaik-
kialla huojuvat epämääräiset säläläjät. Sitä paitsi alati kas-
vava vaatevarastoni tarvitsi reilusti tilaa.

Puhkuin innosta. Kävin katsomassa kymmeniä asuntoja. In-
toni hiipui vähitellen, kun tajusin, ettei haaveitteni asuntoa 
ollut olemassakaan. Ei ainakaan sillä hinnalla, mihin minul-
la oli varaa. Pahimpia olivat asunnot, jotka oli remontoitu 
myyntiä varten halvoilla, neutraaleilla materiaaleilla ja ket-
juliikkeiden kaapistoilla, jotta hintalappuun oli saatu isket-
tyä sata tonnia lisää.

Kun olin jo luopunut toivosta ja sanonut sata kertaa ää-
neen, etten enää jaksa, löysin etsimäni.  Unelmieni asunto 
löytyi aivan Helsingin ytimestä. Sisäpihan rakennus oli van-
ha lasitehdas, joka oli muutettu asunnoiksi muutama vuosi 
sitten. Tämäkin asunto oli ruma. Seinät oli maalattu valkoi-
seksi. Lattioita peitti vaaleanpunertava parketti. Asunto oli 
omituisen matala: entisen tehdastilan kattorakenteet oli 
peitetty laskemalla sisäkattoa. Keittiön ja kylpyhuoneen 
kaapistot olivat kuin terveyskeskuksen hammaslääkärin 

huoneesta. Ymmärrän kyllä, että remontilla oli tavoiteltu 
kaikille sopivaa, vaaleaa neutraaliutta, mutta lopputulos 
näytti hengettömältä palvelutalolta. 

Rakastuin asunnon valtaviin ikkunoihin ja talon teolliseen 
historiaan. Ne antoivat minulle vahvan vinkin siitä, mikä 
huikea mahdollisuus asuntoon liittyi. Arkkitehtiystäväni, 
jonka pyysin avukseni suunnittelemaan remonttia, vahvisti 
visioni. Halusimme paljastaa asunnon alkuperäisen, rujon 
kauneuden. Tein ostotarjouksen, jonka myyjä hyväksyi.

Kuorimme asunnon kaikesta turhasta: tiiliseinien valkoiset 
rappaukset rapsutettiin pois ja laskettu katto revittiin auki: 
vesiputket, sähköjohdot ja kattopalkit saivat näkyä. Parke-
tin alta paljastui tehdasrakennuksen alkuperäinen betoni-
lattia, joka oli kuin taideteos. Sellaisia ei myyty kaupassa. 
Vein arkkitehdilleni pinon lehtileikkeitä, joita olin kerännyt 
sisustuslehdistä sen kummemmin niitä analysoimatta – olin 
vain repinyt irti sivuja, joissa oli mielestäni ihana tunnelma 
ja asioita, joita pidin kauniina. 

Kuvissa toistui tietyt teemat: raa’at materiaalit ja tummat 
sävyt. Yhdessä kuvassa oli punaiseksi petsatut vaneriset 
keittiön kaapit. En tosin pitänyt punaisesta, pidin mustasta.

Vaneri muistutti minua ihanista lapsuuden kesistä, jotka 
vietimme perheeni kanssa veneillen vanhasta hinaajasta 
tehdyllä laivallamme. Laivan säilytystilat oli tehty mahon-
kiviilutetusta vanerista. Rakastin jo lapsena vanerin leikka-
uspinnan raidoitusta (halusin sitä mahdollisimman paljon 
näkyviin!) ja reikää, mistä kaappi kiskaistiin auki. 
Arkkitehtini ymmärsi vanerirakkauteni ja osasi ottaa sii-
tä rohkeasti kaiken irti. Hän ajatteli vieläkin suuremmin: 
entäpä jos asunnon kaikki kaapistot ja hyllyt olisivatkin 
samanlaiset? Niin kauniit ja hallitsevat, että ne toimisivat 
hallitsevana sisustuselementtinä ja katseen-
vangitsijana, ja vanerin poikkiraidoitus olisi 
viivoitus, joka yhdistäisi kaikki tilat toisiinsa. 
Se oli fantastinen idea. Ei muuta kuin tilaus 
vetämään.

Lopputulos oli vähintäänkin fantastinen, 
vaikka itse sanonkin. Yksi parhaista koskaan 
tekemistäni (sisustus)ratkaisuista. 
Aina kannattaa olla rohkea ja kuunnella 
sydämensä ääntä – varsinkin kun kyse 
on omasta kodista.

Suunnittelu: Arkkitehti 
Samppa Lappalainen 

Kalusteet toteutti: 
Esan Levykaluste Oy

Materiaalit: 
Rungot ja ovet Faneeri 
kuultomusta, erikoisti-
lauksena reiät vetimien 
tilalle. 

Keittiön betonitasot 
valettu paikanpäällä. 

Kodinkoneet SMEG.

Mittatilauskirjahyllyt ja 
muut kalusteet Faneeri 
kuultomusta. 

Vanerin poikkiraidoitus 
olisi viivoitus, joka yhdistäisi 
kaikki tilat toisiinsa. 
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SISUSTUSKONTTORILLA

Arkkitehti, sisustussuunnittelija ja mittatilauskalusteet. 
Auts, kuulostaako kalliilta? Tämä harhaluulo istuu tiukassa, 
vaikka parhaimmillaan ammattisuunnittelijan avulla voi säästää 
tukun rahaa ja rutkasti aikaa ja vaivaa. Ja mikä parasta, lopputulos 
riemastuttaa niin ulkonäöllään kuin toiminnallisuudellaankin.

TAMPERELAINEN SISUSTUSKONTTORI on Esan Levyka-
lusteen yhteistyökumppani jo vuosien takaa. Polut koh-
tasivat aikanaan siksi, että suunnittelijat halusivat tarjota 
asiakkailleen mittatilaustoteutuksiin taipuvan keittiöpuu-
sepänliikkeen palveluja. 
      Sistustuskonttorilla työskentelevien sisustusarkkitehti 
Petra-Miisa Juusenahon ja sisustussuunnittelija Riikka 
Metsähonkalan asiakaskunnassa on edustettuna kaiken-
laisia koteja: uudiskohteiden lisäksi mukaan mahtuu niin 
pientaloremontteja, vuokra-asuntojen kohennuksia kuin 
yksittäisten tilojen uudistuksia. 
Ammattisuunnittelijan puoleen kääntyviä yhdistänee kui-
tenkin ennen kaikkea halu saada ratkaisuja valmismallisto-
jen sijaan omista lähtökohdistaan. Ulkopuolinen näkemys 

voi poikia yllättäviäkin ideoita ja ammattilaisen avulla re-
montti voi toteutua jopa ajateltua edullisemmin. Kiinto-
kalusteita uusitaan harvoin, joten kannattaa panostaa niin 
suunnitteluun kuin toteutukseenkin. 

Mistä lähdetään liikkeelle?
Henkilökohtaisen tapaamisen ja alkukartoituksen perus-
teella suunnittelija pystyy antamaan kirjallisen työtarjouk-
sen. Suunnittelijalle voi myös näyttää ideakuvia tai lehtileik-
keitä, jotka kuvastavat omia toiveita. 
      Asiakkaalta Juusenaho ja Metsähonkala toivovat ennen 
kaikkea riittävästi aikaa sekä budjettia, jonka ammattilai-
nen sitten pystyy jyvittämään kalusteiden, kodinkoneiden, 
töiden ja muiden kustannusten kesken. Näin kokonaisuus 

Sisustusarkkitehti Petra-Miisa Juusenaho 
muistuttaa, että hyvin suunniteltu ja laadukas 
keittiöremontti nostaa selkeästi asunnon 
markkina-arvoa. Pientä pintaremonttia voi 
toteuttaa esimerkiksi suunnittelijan laatiman 
värisuunnitelman avulla.

saadaan järkevästi toteutettua ja ehdotetut tuotteet osuvat 
budjettiin. Esimerkiksi keittiöstä asiakas saa yleensä muuta-
man erilaisen muoto- ja rakennevaihtoehdon. 
Juusenaho muistuttaa myös ajankäytön tärkeydestä: 
–  Kun keittiöremontin suunnitteluun varaa 1–2 kuukautta, 
ehtii pohtia eri vaihtoehtoja, kilpailuttaa tavarantoimittajia, 
tavata urakoitsijaehdokkaita – ja varmistaa aikataulun.

Koko koti tai kauan kaivattu kaluste
Uudiskohteissa suunnitelmiin sisältyy monesti kaikki kiinto-
kalusteet keittiöstä vaatesäilytykseen. Asiakkaan kotiin voi-
daan kiintokalusteiden seuraksi suunnitella persoonallisia 
huonekaluja. Suosittuja ovat mm. tv-tasot, pöydät ja erilai-
set säilytyskalusteet, joiden materiaalitkin voi itse päättää. 

Toisaalta suunnittelijan kynästä syntyy vaikkapa juuri siihen 
yläkerran ikkunoiden väliin sopiva korkea laatikosto, jota on 
vuosia etsitty turhaan. Mitä suunnittelija ikinä ideoikin, Nii-
nisalon tehtaalla löydetään ratkaisu sen toteuttamiseksi.
–  Suunnittelijoina arvostamme sitä, että Esan Levykaluste 
pystyy vaivattomasti toteuttamaan kalusteen kuin kalus-
teen mittatilaustyönä. Me voimme keskittyä suunnittele-
maan asiakkaillemme parasta mahdollista kokonaisratkai-
sua, kiittelevät sekä Juusenaho että Metsähonkala. 
–  Kaiken käytännöllisyyden ja toiminnallisuuden ohella 
suunnittelijan ammattitaitoa on huolehtia, että lopputulos 
on myös kaunis ja asukkaidensa näköinen, summaa Metsä-
honkala suunnittelukokonaisuutta.

RATKOTAAN ARJEN SUJUVUUTTA

Mittojen mukaan suunniteltu kaapisto hyödyntää tarkkaan ikkunan alla 
olevan tilan. Kaapiston alla ei ole erillisiä jalkoja, mikä helpottaa siivousta.

Kauniit kaapit kehystävät 
ja korostavat näyttävästi 
ikkunaa. 

Sisustuskonttori 
Tampereen 
Pyynikillä

• viisi yrittäjänä toimivaa  
  suunnittelijaa 

• tila- ja sisustussuunnit-
  telua, valaistuksen ja   
  tekstiilien suunnittelua,  
  sisustuskonsultointia

• sisustusompelimo

• sisustusmateriaalien 
   ja tarvikkeiden myynti

• www.sisustuskonttori.fi

Sisustussuunnittelija Riikka Metsähonkala 
toivoo asiakkailta ennen kaikkea innokasta 
mieltä ja avarakatseisuutta suunnittelijan 
ehdotuksia kohtaan.

Remonttiasiak-
kaat usein yllät-
tyvät iloisesti 
lisääntyneen 
säilytystilan 
määrästä.
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Ovi ja näkyvät rungot: 
Virta saarni, 058 valkea.

Vedin: asiakkaan ostama

Koristelista: 
Ruutu massiivi saarni
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Maahantuoja   IP-Produkter Oy ∙ Muuntotie 3 ∙ PL 60 ∙ 01510 Vantaa
www.ip-produkter.fi     www.damixa.com

Laatua keittiöön
Rowan & willow
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www.savo.fi

liesikuvut       valaisimet       pistorasiat

     
 www.stala.fi     
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SKT-GRANIT OY

TASOA KOTIIN

CS20-8

100 cm Opera kaksiuuniliesi • 6 
poltinta, joista kaksi (4,2 ja 4,0 kW) 
ultra-nopeaa • Sähkösytytys • 
Liekinvarmistin • Iso uuni 8 toimin-
non kierto ilmauuni 63 litraa • Pieni 
uuni vartaalla varustettu 6 toimin-
non uuni 35 litraa

VM Trade OY   
www.smeg.fi    
smeg@smeg-kodinkoneet.com

Piilo-runkorakenteella 
toteutuu selkeä ja 
puhdaslinjainen 
kalustekokonaisuus.
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VETIMETÖN PIILO
Tyylikäs, vetimetön keittiö voidaan 
Piilo-runkorakenteella toteuttaa millä 
tahansa ovimallilla. 

NOSTALGINEN RAAMI
Nostalgista 40-50-lukujen keittiömallia 
mukailevan tuplarunkosysteemin saa 
kaikkiin ovimalleihin. Raami-runkorakenne 
kehystää ovia ja laatikoita.

PERUSRUNKORAKENNE
Yleisin kalusteissa käytetty runkomalli jää 
piiloon ovien ja laatikoiden taakse. Ovet ja 
laatikot avautuvat vedinten tai erillisten 
mekanismien avulla.  

KOLME ERILAISTA RUNKOVAIHTOEHTOA VETIMET

TROVATELLO
192 mm

TITAN
Harjattu mattakromi
128, 192, 320 mm

(Mitat ovat vetimen kiinnitysreikien väli.)

META 
Alumiini
128, 192, 292, 392, 492, 
692, 892 mm

GLUE 
Alumiini ja harjattu (liimataan oven 
päälle)
295, 395, 495, 595, 695, 795, 895, 
995, 1195 mm

CUBIX 
Harjattu, kromi, valkoinen, 
musta
32, 96, 128, 160, 256, 320, 
448 mm

LUNGO 
Alumiini, valkoinen, musta
40, 136, 235, 335, 435, 535, 
735, 935 mm

LYYRA
Alumiini
32 mm

VISION 
Kirkas polykarbonaatti/kro-
mi, matta polykarbonaatti/
kromi
160 mm

ARCO
Kromi/valkoinen
160 mm

ERBA
Kromi, valkoinen, musta
64, 128, 160, 320 mm

CASA
Harjattu
128, 192, 292, 392, 492, 
592, 692 mm

LUCE 
Harjattu
160 mm

RAMO 
Harjattu
160 mm

BARCA
Kromi/harjattu
160 mm

LAIA 
Kromi, alumiini
224 mm

ZENIT
Antiikki tina, 
antiikki messinki

STRIPE
Alumiini
128 mm

CAVO 
Kromi
96, 128 mm

KANSAS
Vedin, antiikki tina, 96 mm
Nuppi, antiikki tina

ZERO
Antiikki tina, 
antiikki messinki
96 mm

PEGASOS
Harjattu 
128 mm

PLUS
Harjattu
96 mm

VISO 
Harjattu teräs
128 mm

OLDISH
Tumma tina
96 mm

NOVA
Musta metalli
96 mm

APOLLO
Alumiini
96, 128 mm

VENUS
Mattakromi
96, 128 mm

BALL
Harjattu nuppi

HELMET
Harjattu nuppi

KRISTA 
Kromi
32 mm

RONI 
Harjattu
64 mm

TACU
Antiikki rauta
128 mm

TICU
Antiikki rauta
16 mm

KAREN 
Kromi
128 mm

Pelkistetty ja helppohoitoinen 
keittiö on toteutettu korkeakiil-
toisilla Heijastus-ovilla. Alakaa-
pistossa myös Piilo-runkorakenne.
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KOTIMAISET 
LAATUKEITTIÖT 
KÄDEN ULOTTUVILLA

TAMPEREEN SUURMYYMÄLÄ 
LIELAHDESSA
Esan Levykaluste Oy
Sellukatu 22
33400 Tampere
Puh. 010 326 1600
tampere@esanlevykaluste.fi 

NIINISALON TEHDAS 
JA TEHTAANMYYMÄLÄ
Esan Levykaluste Oy
Lampisenkatu 3
38840 Niinisalo
Puh. 010 271 7090
niinisalo@esanlevykaluste.fi

ESAN LEVYKALUSTEEN kotimaiset laatukeittiöt valmis-
tetaan ja viimeistellään omassa,  Niinisalossa sijaitsevassa 
tehtaassa. Huippumoderni tuotanto, 30 vuoden kokemus 
ja henkilökohtainen palvelu ovat yrityksemme laadun tae. 
Tervetuloa tutustumaan mallistoihimme joko Niinisalon 
tehtaanmyymälään tai uuteen suurmyymälään Tampereen 
Lielahdessa.

Täydellisesti varustetut kalusteryhmät koneineen, altaineen 
ja hanoineen tarjoavat runsaasti tietoa ja ideoita oman kodin 
suunnitelmiin. Kahdessa myymälässämme pääsee tutustu-
maan myös lukuisiin ovi-, taso-, vedin- ja värimalleihin sekä 
vertailemaan materiaaleja ja tavarantoimittajiemme uusim-
pia ratkaisuja. 

Katso tarkemmat sijainnit ja ajo-ohjeet 
www.esanlevykaluste.fi
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