< Eteiseen on

MIKÄ: Kerrostalokaksio, 65 m².
MISSÄ: Kruununhaassa, Helsingissä.
TÄÄLLÄ ASUVAT: Hanna ja Antti sekä
cavalierkingcharlesinspanieli Coco.

teetetty sisalmatto
mittojen mukaan
Mattotalo
Helmassa. Oranssin
pikkutuolin on
Muotoilutoimisto
Poiat suunnitellut
Johto-kahvilaan
Kampin keskukseen.
Seinällä Charles ja
Ray Eamesin Vitralle
suunnittelemassa
Hang it all
-naulakossa roikkuu
Hannan Svenskt
Tennistä ostama
käsilaukku. Ikean
isosta seinäpeilistä
roikkuu Hannan
mekko.

< Keittiön

Englantilaisen
väripaletin koti
Sisustusarkkitehti Antti Rouhunkoski suunnitteli huonokuntoisen
kaksion täysin uusiksi. Perusteellisen remontin jälkeen Antti ja
avovaimo Hanna saivat toimivan ja harmonisen kodin.
JUTTA YLÄ-MONONEN • KUVAT KIRSI-MARJA SAVOLA
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kaapistot on
tilattu Dialogosta.
Regalin
varastohyllyistä
kasattu kirjahylly
on ilmava
kokonaisuus.
Adean Playsohvan takana
on liukuovi,
jolla keittiö
ja ruokailutila
voidaan erottaa
olohuoneesta.
Keittiön lattialla
Formen tumma
matto.

H

anna ja Antti etsivät yhteistä kotia ja
kävivät jo kertaalleen katsomassa huonokuntoista asuntoa Kruununhaassa.
Taideteollisessa korkeakoulussa sisustusarkkitehdiksi opiskelleen Antin mielestä asunnon pohjaratkaisu oli hankala. Nuori pari
hylkäsi mieleisellä paikalla olleen asunnon.
Aika kului ja asuntoa kaupattiin edelleen, nyt jo
huomattavasti huokeampaan hintaan. Hanna ja
Antti päättivät mennä uudelleen katsomaan asuntoa, kun muutakaan mieluista ei ollut ilmaantunut.

Huonejärjestys uusiksi

Kun kaupat tehtiin syksyllä 2007, kaksiosta purettiin kaikki pois eteisen kantavan seinän ja ulkoseinän väliltä. Antti luonnosteli uuden kodin pohjaa, ja
lopullisessa versiossa huonejärjestys muuttui täysin
alkuperäisestä. Antti vastasi tilasuunnittelun tekemisestä ja mietti pintamateriaaleja. Lopulliset päätökset tehtiin yhdessä.
Asunnossa oli asunut aikaisemmin vanhempi pariskunta kolmekymmentä vuotta. Ilmeisesti koko
sinä aikana ei ollut tehty remonttia. Perusteellisesta
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Valkoiset seinät ja vaalea lattia korostavat kodin muita värejä

^ Hanna ja Antti sekä Coco nauttivat
remontoidun kodin rauhasta.

< Adean Play-sohvalla on Missonin
saharaitaiset tyynyt. Sohvapöytä on
Habitatin mallistosta. Kartellin FL/Ykattovalaisin saatiin Motherista, kun
ravintola lopetti toimintansa. Musta
Thonet-tuoli on ostettu Artekista. Lattia
on valkoöljyttyä saarniparkettia.

remontista oli vieläkin kauemmin, sillä asunnon
purkuvaiheessa löytyi 1920-luvun sanomalehtiä
ja vanhoja tulitikkurasioita.
Kaksi remonttia

– Halusimme säilyttää vanhan puulattian, mutta se oli notkolla ja huonossa kunnossa. Lattian
päälle tehtiin betonivalu ja asennettiin valkoöljytty saarniparketti. Asunnon vanha henki haluttiin kuitenkin säilyttää muun muassa käyttämällä kiiltäviä maaleja, kertoo Antti.
Remontti pysyi täysin aikataulussa osaavan
urakoitsijan, Mika Karvosen, käsissä. Kolmessa
kuukaudessa oli ehditty purkaa ja rakentaa kaikki uusiksi.
Kun Hanna ja Antti olivat asuneet uudessa
kodissaan reilun vuoden, taloyhtiössä alkoi putkiremontti. Edellisenä vuonna tehdyssä perusteellisessa remontissa oli uusittu keittiön putket
kylpyhuoneen runkolinjan kautta. Kylpyhuoneeseen ja vessaan oli tehty vain kevyt pintasilaus, ja
ne remontoitiin nyt kunnolla putkien vaihdon
yhteydessä.
Hannan sisustama koti

Antilla on oma muotoilu- ja arkkitehtuuritoimisto Poiat Timo Mikkosen ja Marco Rodriguezin
kanssa. Poiat suunnittelevat yksityiskoteja, mutta myös yritysten tiloja.
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< Musta Thonet-tuoli on ostettu Artekista ja
valkoinen, pyöreä sivupöytä Skannosta. Baltonin
metallihylly toimii tilanjakajana ruokailutilan ja
olohuoneen välissä. Taulu on ostettu Designboomin
osastolta Tukholman huonekalumessuilta.

^ Keittiökalusteet ovat italialaisen Euromobilin mallistosta. Ne on tilattu Dialogosta.
Ruokapöytänä on Antin suunnittelema prototyyppi, jonka on valmistanut Selkiaseman Jukka Merta. Origlian beiget Lady P -tuolit on ostettu Skannosta. EevaLiisa Isomaan taulu Matka Trinidadiin on hankittu Taidelainaamosta. Seinän
mustavalkoinen, punottu vati on afrikkalaisesta Ikibo-puodista Kruununhaasta.

Ruokatuolit tuovat pehmeyttä värillään ja kaarevilla muodoillaan
Hanna kokee oppineensa arkkitehtuurista
ja sisustamisesta paljon Antilta. Antti katselee
ympärilleen ja kertoo nauraen, että kaikki muu
paitsi Sonja Rykielin raidallinen kangasrahi on
Hannan hankkimaa.
– Hanna oli myös valinnut ja ostanut sohvan.
Aluksi kauhistelin sitä. Mielestäni sohva oli liian
iso ja musta. Se sopii kuitenkin erinomaisesti
olohuoneeseemme.
Pariskunnan kodissa on modernien huonekalujen ja valaisimien rinnalla Hannan lapsuudenkodista saatuja kalusteita ja tekstiilejä. Hannan
äiti on kunnostanut ja maalannut näitä vanhoja
kalusteita nuoren parin kotiin. Sisustusta onkin
rakennettu pala palalta, kerroksellisuus saa näkyä. Koti ei ole vieläkään valmis.
– Haluamme hankkia uutta harkiten. Mielestämme ekologisuus on ennen kaikkea laatua ja
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kalusteiden pitkäikäisyyttä. Emme usko niinkään esineiden uusiokäyttöön, tiivistää Antti.
Pehmeää brittimuotoilua

Hanna ja Antti matkustavat usein lempikaupunkiinsa Lontooseen. Matkoilla ei tehdä kovin paljon ostoksia, vaan Lontooseen mennään
ennemminkin fiilistelemään ja etsimään ideoita. Molemmat pitävät modernista brittimuotoilusta, joka on pehmeämpää ja pyöreämpää kuin
skandinaavinen muotoilu.
Myös englantilaisten käyttämä väriskaala
miellyttää pariskunnan silmää. Kodissa on käytetty kauniita, harmonisia sävyjä. Vaalea vedenvärinen, kiiltävällä maalilla maalattu kaareva
seinä eteisessä tekee sisäänkäynnistä elegantin.
Valkoisen värinkään ei tarvitse olla puhdas valkoinen, vaan siinä voi olla erilaisia sävyjä.
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Makuuhuoneessa perusvärien seuraan liittyy hienostuneita pastelleja
< Syvennyksessä
roikkuu Missonin
käsipyyhe.
Kiintokalusteet
on teetetty
Puusepänliike
Onni Salosella
mittatilaustyönä.

^ Kartellin pyöreä Componibili-

säilytyskaluste toimii yöpöytänä.
Lukuvalona on Tolomeo-valaisin.
Sänky ja sängynpääty ovat Duxin.
Lacosten valkoiset lakanat ja
Zoeppritzin fleecehuopa on ostettu
Stockmannilta. Myyrä-pehmolelu
on hankittu Tammen kirjakaupasta.

< Makuuhuoneessa
on pieni,
vedenvärinen senkki
ja oranssiksi maalattu
jakkara Hannan
lapsuudenkodista.
Senkin sävyinen
pehmeä rahi on
somiste Finlaysonin
osastolta Habitaresta.
Sävyihin sopivat
paperikassit ovat
Hannan ja Antin
matkoilta.
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> Kylpyhuoneen lavuaari
on Alapen mallistosta ja
hana Fantinin Nostromomalli. Lattiaan on
asennettu Tulikiven
marmorilaatat. Habitatin
poljinroskis on ostettu
Stockmannilta.

Koira tuli taloon

Viime keväänä hankittu uusi perheenjäsen cavalierkingcharlesinspanieli, Coco, on muuttanut
molempien suhtautumista kotiin ja sisustukseen. Pienten pissaläikkien täplittämä eteisen sisalmatto aiotaan vaihtaa helppohoitoiseen kaakeliin.
Antin äiti ja kummitädit ovat jakaneet Cocon
ulkoiluttamisvuorot. Joku kolmesta naisesta käy
päivittäin ulkoiluttamassa Cocoa Hannan ja Antin ollessa töissä.
– Cocon mukana on tullut ajatus, että elämä
saa näkyä. Ei haittaa vaikka tyynynkulma olisi vähän syöty, sanovat Hanna ja Antti. □
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