
TRENDIT 2017

NYT SISUSTETAAN 
PEHMEÄSTI
Tukholman helmikuisten messujen trendit olivat kotoisia 
 ja pehmeitä. Murrettuja värejä käytetään nyt rohkeasti. 

MILLA KUUSINEN . KUVAT  VALMISTAJAT

KUVA PEETA PELTOLA

1 UTUINEN VÄRIPALETTI
Nyt katsellaan 1970-luvun värejä utuisten  
lasien läpi. Näen murrettuja punaisen sävyjä, 
puuterista vaaleanpunaista, terrakottaa, piristä-
vää keltaista, vihreän, ruskean ja sinisen sävyjä. 
Valkoinen korvataan maanläheisellä beigellä ja 
greigellä, beigen ja lämpimän harmaan sekoi-
tuksella. Studio Føyn leikkisä Flamingo-jak-
kara ihastutti punaisen eri sävyissä (studiofoy.
no). Luonnonvärisen kokolattiamaton ja muh-
kean ruskean samettisohvan näin stylisti Lotta 
Agatonin suunnittelemalla Contrast-trendi-
osastolla.
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3 SIROT METALLILINJAT
Kuparibuumin jälkeen näin nyt paljon kultaa ja messin-
kiä. Pitkään piiloutunut kromikin nosti päätään. Metalli-
set valaisimet kurkottelivat pitkälle ja näyttivät ilmavilta. 
Tanskalaisen Made by Handin Petite Machine -valaisi-
men hienostunut olemus on ajaton (madebyhand.dk). 
Nuorten suunnittelijoiden osastolla Greenhousessa oli 
esillä Tells Design Studion Elegant-sivupöytä, joka ihas-
tutti sirolla muotokielellään. Sen marmorisella pienellä 
laskutasolla, putkimetallisella rungolla ja sympaattisen 
suurilla pyörillä oli hauskat mittasuhteet (tiao-shi.com).

2 KURVIKKAAT  
KALUSTEET
Monet sohvat olivat moduulimaisia 
ja muhkeita, rahit lempeän kurvik-
kaita. Sohvapöytienkin reunat olivat 
lapsiystävällisesti pyöristetyt. Sohvat 
kuitenkin seisovat sirosti korkeilla ja-
loillaan keveän ja modernin näköisi-
nä. Gemlan Collage-tuolin pyöreät muodot 
saivat asennetta nahkaselkämyksestä (gem-
laab.se). Hittikalusteita ovat myös sirot seinä-
hyllyt. Kalusteiden muokattavuus ja monikäyt-
töisyys ovat nousevia trendejä. Esimerkiksi 
Woudin Mirror Box -seinäkalusteessa oli 
yhdistetty peili ja säilytystilaa pienelle tavaralle 
(woud.dk).
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4 KOSKETELTAVAT 
LUONNON-
MATERIAALIT
Pähkinäpuu ja muut tummat puu-
laadut hiipivät vaaleiden rinnalle. 
Tästä esimerkkiä näytti Poiat-ark-
kitehtuuri- ja muotoilutoimiston 
Lavitta Lounge -tuoli, jonka uusin 
väri on pähkinä (poiat.com). Val-
koinen marmori saa kaverikseen 
värilliset marmorit ja muitakin 
luonteikkaita kivilajeja. Hiekan ja 
harmaan sävyinen Menun Marb-
le-seinäkello on särmikäs (menu.
as). Gärsnärsin Dandy-nojatuo-
lin rottinki on viimeistelty nahka-
reunuksin ja on kuin mukava syli 
(garsnas.se.).

6 HIENOSTUNEET 
TEKSTIILIT
Sametti on nyt himoituin tekstiili. Si-
tä löytyi monesta sohvasta, verhoista 
ja tyynyistä. Adean Mr. Jones -soh-
vaa tehdään nyt myös irrotettavalla 
sametti- ja nahkaverhoilulla (adea.
fi). &Traditionin The Moor -maton 
hieman kiiltävä nukkakarva tuntuu 
hyvältä varpaiden alla (&Tradition.
com). Huonekaluissa ja tyynyissä oli 
käytetty tikattuja yksityiskohtia haus-
kasti. Läpikuultavat ja pitkät, hienos-
tuneet verhot toivat eleganttia tun-
nelmaa monelle osastolle.

1 5 LASIN  
HEIJASTUKSIA
Struktuurilasi eli kristallimaisesti 
kuvioitu antiikkilasi ihastutti valai-
simissa, juomalaseissa ja malja-
koissa. Ferm Livingin lasiovellinen 
Haze-vitriini oli raikkaan näköinen 
uutuus, jossa herkkä lankalasi ja 
mustat raamit loivat yhdessä upean 
kontrastin (fermliving.com).
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7 VIELÄ VIHERTÄÄ
Viherkasvit kiinnostavat sisusta-
jia yhä. Sofia Nilssonin kekseliään 
kaunis Kuttingen-pistokashotel-
li menee näppärästi rullalle ja läh-
tee matkalle mukaan telineen avulla. 
Huomion varastivat maljakot, jotka 
kaipaavat seurakseen vain muutaman 
harkitun leikkokukan. Chris Kabe-
lin suunnittelema Hidden-maljakko 
oli kuin uusi näkökulma maljakkojen 
olemukseen. Leikkoja kannattelevat 
sievät tuet, ja vesi uhmaa painovoi-
maa kuin väärin päin käännetyssä 
pullossa (valerie-objects.com).
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