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Elämysten satumaa  
Kasvihuoneilmiö täyttää 20 vuotta

– Tämä on juhlavuosi, kun 
Kasvihuoneilmiö täyttää isän-
päivänä 20 vuotta, itse täytän 
60 vuotta ja Suomi täyttää 100 
vuotta. Kasvihuoneilmiö on 
ollut olemassa 20 prosenttia 
itsenäisen Suomen ajasta, 
yrittäjä Elisa Palonen kertoo 
hymyillen.

Nummella, aivan Lohjan ja Salon rajalla, vanhan Ykköstien varrella sijaitsevassa sisustustavaratalo Kasvihuoneilmiössä vallitsee 
ainainen kesä.

Vaikka Kasvihuoneilmiö on täynnä tavaraa, siellä ei vallitse minkäänlaista kaaosta. Tavarat on 
ryhmitelty teemoittain ja kaikki mahtuvat sulassa sovussa saman katon alle.

Hauskannäköiset patsaat on tilattu Kasvihuoneilmiöön Filippiineiltä.

Kasvihuoneilmiön lemmikkikanit Hannu ja Kerttu asustavat 
omassa Kanikonttorissaan, jonka ympäriltä löytyy paljon 
kaniaiheisia tavaroita.

– Olo on kuin Liisalla  
Ihmemaassa

 ■ Nummella, aivan Lohjan 
ja Salon rajalla, vanhan Yk-
köstien varrella sijaitsevas-
sa sisustustavaratalo Kasvi-
huoneilmiössä vallitsee ai-
nainen kesä. Yrittäjä Elisa 
Palosen luoma elämysten 
satumaa täyttää tänä vuon-
na 20 vuotta.

Se on pitkä ja kunnioitet-
tava ikä yritykselle, joka on 
joutunut taistelemaan ole-
massaolostaan niin E18-
moottoritien tulemisen kuin 
kylttikiistojenkin ristipai-
neissa.

– Tämä on juhlavuosi, 
kun Kasvihuoneilmiö täyt-
tää isänpäivänä 20 vuotta, 
itse täytän 60 vuotta ja Suo-
mi täyttää 100 vuotta. Kas-
vihuoneilmiö on ollut ole-
massa 20 prosenttia itse-
näisen Suomen ajasta, Elisa 
Palonen kertoo hymyillen.

Uskoa 
tulevaisuuteen
Palosen mukaan Kasvi-

huoneilmiön tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Asiakkai-
ta käy tasaiseen tahtiin ja 
yrittäjä arvioi uskaltavansa 
jo investoida yrityksen ul-
koasun parannustöihin, ku-
ten räystäiden uusimiseen.

Aina näin ei ole ollut. 
Vuosia jatkunut Pirkan-
maan ELY-keskuksen ai-
heuttama tienvarsikylttiju-
pakka söi yrittäjän voima-
varoja ja aikaa tuhottoman 
paljon. Viime vuonna tien-
varsikylttien lupien anomi-
nen virastoilta loppui, jol-
loin piina myös Kasvihuo-
neilmiön osalta päättyi.

– Se oli turhaa sotaa alus-

ta alkaen. Viholliseni lak-
kasivat olemasta, Palonen 
sanoo helpottuneena.

Vanhan näköistä 
uutta tavaraa
20 vuoden aikana Kasvi-

huoneilmiön tuotevalikoi-
ma on pikku hiljaa siirty-
nyt yhä enemmän vanhoista 
huonekaluista vanhan nä-
köisiin uusiin tavaroihin.

– 20 vuotta sitten antiik-
kiset talonpoikaispöydät ja 
-kaapit menivät parhaiten 
kaupaksi. Nykyään noin 
95 prosenttia tuotteistam-
me on uusia, mutta sellai-
sia, jotka sopivat vanhojen 
huonekalujen rinnalle, Pa-
lonen mainitsee.

– Hankimme omannäköis-
tä uutta tavaraa ja yritämme 
löytää erilaista kuin muual-
la. Meillä on pitkiä tavaran-
toimittajasuhteita ja tilaam-
me tavaraa mm. Egyptistä 
sekä Filippiineiltä.

– 20 vuotta sitten matkus-
tin ja solmin suhteita ta-
varantoimittajiin, nykyään 
kaikki löytyy netistä. Kau-
pankäynti on muuttunut ja 
maailma pienentynyt, Palo-
nen tuumii.

Oma linja

Elisa Palosen mukaan asi-
akkailta tulee välillä toivei-
ta tavaroista, jollaisia he ei-
vät ole mistään löytäneet. 
Eräs asiakas toivoi esimer-
kiksi kananmunan kärjen 
leikkuria, mutta Palonen 
haluaa pitää Kasvihuoneil-
miöllä oman linjan. Vali-
koimasta löytyy aina mm. 

rautaruukkuja ja kristalli-
kruunuja.

– Se on arvoitus, mitä ih-
miset milloinkin haluavat 
ostaa. Suomalaiset kulkevat 
sisustustrendeissä noin nel-
jä vuotta muuta maailmaa 
jäljessä. Yhtäkkiä muodissa 
ovat pillimukit ja piikkima-
tot ja toisena päivänä eivät 
enää olekaan. Kasvihuo-
neilmiön tuotevalikoiman 
suhteen en juokse viimei-
simpien trendien perässä.

Vaikka Kasvihuoneilmiö 
on täynnä tavaraa, siellä ei 
vallitse minkäänlaista kaa-
osta. Tavarat on ryhmitelty 
teemoittain ja kaikki mah-
tuvat sulassa sovussa saman 
katon alle. Elisa Palonen 

kertoo sisustavansa yritys-
tään selkäytimellä.

– Annan vain virran vie-
dä, hän sanoo.

Tupsahdus 
kaninkoloon
Ei ole sattumaa, että Kas-

vihuoneilmiön tunnuksessa 
seisoo valkoinen kani. Eli-
sa Palosen mukaan kaupan 
jänisosastoa on kasvatettu 
tietoisesti. Kasvihuoneilmi-
ön lemmikkikanit Hannu ja 
Kerttu asustavat omassa Ka-
nikonttorissaan, jonka ym-
päriltä löytyy paljon kani-
aiheisia tavaroita.

– Toivoisin, että kun ih-
miset astuvat Kasvihuoneil-

miön ovesta sisään, he tun-
tisivat ikäänkuin putoavan-
sa kaninkoloon, niin kuin 
Liisa Ihmemaahan ja löy-
täisivät lapsenmielisyyten-
sä uudelleen, Palonen ku-
vailee.

– On hauska seurata var-
sinkin 50-60 -vuotiaiden 
asiakkaiden ilmeitä, kun 
he hymyillen kulkevat päät 
kääntyillen joka puolelle 
ja ihastelevat näkemäänsä. 
Haluamme tuottaa ihmisil-
le elämyksiä nyt ja tulevai-
suudessa.

Elisa Palosen unelmana 
on laajentaa elämysten tar-
joamista myös Kasvihuo-

neilmiön pihapiiriin ja lä-
heiseen metsään. Hän on 
hankkinut metsän reunaan 
kaksi tervattua saunaa ja 
suunnittelee tuovansa sinne 
myös sohvakaluston, jossa 
asiakkaat voisivat viivähtää.

Kahvila-ravintolaa Kasvi-
huoneilmiössä pyörittää Ja-
goda Oy. Lounaspuffetis-
ta löytyy kotiruokaa ja sa-
laattipöytä. Kaikki ruuista 
kahviotuotteisiin tehdään 
alusta loppuun itse pai-
kan päällä.

Myös koirat ovat Kasvi-
huoneilmiöön tervetulleita.


