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Henna Mäkiaho kuvat Mirva Kakko

Vaneria &

Tasakattoisessa 200-neliöisessä talossa kaikki on
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Ville ja Ressu keittiössä. Liikuteltavat työtasot ovat kertopuuta ja ne on liimattu yhteen vanerin kanssa. Tasot
voi halutessaan liittää pöydän jatkeeksi, sillä niiden leveydet ovat samat. Keittiökaapistot on nikkaroitu vanerista. Keittiön betonitasot on valettu paikoilleen. Damixan hanassa toistuvat sisustuksen kantikkaat muodot.
Vanerikaapistoissa ei ole vetimiä, alakaapeissa on liukuovet. Välitilassa on lasi. Yläkaappien taakse on kiinnitetty loisteputkia antamaan epäsuoraa valoa. VASEMMALLA: Ruokatilaan haluttiin alunperin betonipöytä,
jossa ei ole jalkoja. Käytännössä haave osoittautui hankalaksi toteuttaa. Ville ja Taina päätyivät kiinteään pöytään, joka on pinnaltaan samaa Orient-Occidentin Quick-Step-laminaattia kuin asunnon lattiakin. Kattovalaisin
on itse suunniteltu ja sen on toteuttanut Matti Pentikäinen. Pöydän päässä on talon ainoa taulu, Ulla Karhulan
juuri tähän kotiin tekemä maalaus.

betonia

kantikasta hanoista huonekaluihin ja seinävanereihin.
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”Teimme kodin
täysin omien
mieltymystemme mukaan
ja vain itsellemme.”

M

utkainen tie kaartaa omakotitaloalueelle ja matalan vanhan talon pihassa juoksentelee pieni
valkoinen koira. Taina Ketamo on vastassa
ovella ja nappaa Ressu-koiran syliinsä.
1960-luvulla rakennettu omakotitalo on Tainan lapsuudenkoti, jonne hän muutti miehensä Ville Witkan kanssa kolmisen vuotta sitten. Puolet asumisajasta on mennyt
täydelliseen pintaremonttiin, joka alkunsa
saatuaan paisui aiottua suuremmaksi. Kova työ kannatti, sillä remontissa perinteisestä omakotitalosta kuoriutui pariskunnan toiveiden mukainen loft-henkinen,
persoonallinen koti.
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Makuuhuoneen kattoa lukuunottamatta kaikki katot ovat vanerilevyä. Levyt on kiinnitetty kattoon
vuorotelleen suoraan ja vaakaan
puusyiden suunnan mukaan, joten
lopputulos luo ruudukon. Neliönmallisessa sohvakalusteessa on pyörät.
Kaksi sohvakalustetta yhdistämällä
saa vuoteen. Kattovalaisimet ovat
Bauhausista, valaisinten värilliset
taustalevyt on lisätty itse. Olohuoneen ja keittiön seinärakenteisiin on
rakennettu urat loisteputkille, joista
valo heijastuu katonrajaan. Kalusteiden mokkatyyppinen pinkki verhoilukangas löytyi Orient-Occidentilta.
Vanha kirves ja lapio ovat löytöjä
Tainan vanhempien kesäpaikasta.

Näkymä olohuoneesta ruokailutilaan.
Keittiön takaseinässä on betonipinta.
Olohuoneen takan sisällä on Harvian kiertoilmalla
varustettu takkasydän, ulkokuori on muurattu ja
rosteriputki teetetty.
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KEKSELIÄSTÄ

VALOA

▪ Levyjen taakse, uraan kiinnitetyt

loisteputket antavat epäsuoraa valoa.
▪ Kalusteiden sokkeleiden valoaukkojen takaa

löytyvät Pejanilta hankitut ulkovalaisimet.

Makuuhuoneeseen saa omaa rauhaa teetetyillä rullaverhoilla, joissa toistuu talon
laattojen teemaprintti. Makuuhuoneen sänkytaso on samaa materiaalia kuin lattia.
Karheat betoniseinät ja -katto on jätetty paljaiksi. Vaatehuoneen oven vieressä oleva televisio on upotettu seinään. Ikkunalaudalla on Tainan tekemä patsas.
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SATOJA
VANERILEVYJÄ
▪ Vaneri rakentuu päällekkäin lii-

matuista puuviiluista, jotka valmistetaan lehti- tai havupuusta.
▪ Ville ja Taina kertovat ostaneensa Puukeskuksesta satoja käsittelemättömiä vanerilevyjä kokoa
300x150 cm.
▪ Katon levyt on sahattu kokoon
74x74 cm ja seinälevyt 145x74 cm.
Kokoihin päädyttiin, kun mietittiin
miten vanerilevyistä jäisi mahdollisimman vähän hukkapaloja.
▪ Katon ja seinien vanerilevyt ovat
6 mm paksuja, ovissa ja kalusteissa
on käytetty paksumpaa vaneria.
▪ Kaikki sadat vanerilevyt on ensin
hiottu, sitten petsattu ja lakattu,
välihiottu ja lopuksi vielä lakattu.
Sopivien petsivärien sekoittamisessa auttoi turkulainen Pro-Väri.

Takkahuoneesta on käynti pesutiloihin ja oikealla näkyvään kodinhoitohuoneeseen.
Kylpyhuoneen oviaukossa on lasinen ja läpinäkymätön tuplaliukuovi.

Vaneria on käytetty pintamateriaalina
katossa ja seinissä sekä lisäksi kalusteissa.
Ideakansio tyylin pohjana
Sisään astuessaan vieras tupsahtaa kuin toiseen
maailmaan. Asunnon värimaailma on tummanharmaa ja voimakas pinkki. Ulko-oven vierestä
avautuu takkahuone, jonka takassa tuli rätisee
kotoisasti. Vasemmalla on keittiö ja tila jatkuu
edelleen yhdistyen olohuoneeksi.
Remontti toteutettiin porrastetusti niin, että
Ville ja Taina pystyivät asumaan talossa koko remontin ajan. Ensiksi remontoitiin talon päädyssä oleva yksiö, jossa pari asui taloa kunnostettaessa. Remontissa poistettiin paljon väliseiniä

ja kaikki pintamateriaalit uusittiin.
- Väliseinien poisto oli helppoa, sillä talossa on
itsekantavat kattotuolit. Mikään väliseinä ei ole
kantava, Ville kertoo.
Viimeiseksi remontoitiin pesutilat, jotka on
laatoitettu uudenlaisilla kuvalaatoilla.Ville työskentelee kuvalaattoja valmistajan Savcor Tilen
luovana johtajana.
Taina valmistui puuartesaaniksi muutama
vuosi sitten. Idea materiaaleihin ja remonttiin
lähti Tainan opiskeluaikanaan valmistamista vanerilaukuista. Asunnon suunnittelun pohjana oli

ideakansio, johon Taina ja Ville keräsivät kiinnostavia sisustusjuttuja ja mahdollisia värejä.
Parilla oli vahva visio alusta alkaen. Lopullinen tyyli muotoutui remontin kuluessa. Ideana oli saada kaikki kalusteet kiinteiksi ja luoda
näin mahdollisimman tyhjä tila. Villeimmät ideat
olivat kovinkin futuristisia: kalusteet saisi esiin
nappia painamalla.
- Remonttia suunnitellessamme emme miettineet mahdollisuutta, että joskus myisimme talon
pois. Teimme kodin täysin omien mieltymystemme mukaan ja vain itsellemme, Ville toteaa.
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Uuteen, remontoituun asuntoon ei
haluttu tuoda vanhasta kodista mitään.
VASEMMALLA: Wc:n taso ja allas on keittiötason tavoin valettu paikalleen. Fotoprinttikaakelit noudattavat talon teemaa.
KESKELLÄ: Kylpyhuoneessa on myös paikalleen valettu betoni-allastaso. Kulmakaapin rulo-ovi piilottaa purkit ja purnukat
katseilta. OIKEA SIVU: Printtiteema jatkuu
kylpyhuoneessa. Sauna on toteutettu persoonallisesti: perinteisten lauteiden sijaan
tasolla on kolme tuolia, jotka mukailevat
talon muiden tuolien linjaa. Lauteet ovat
lämpökäsiteltyä haapaa. Suihku on Damixan mallistosta.

MISTÄ
PRINTTILAATTOJA?
▪ Kuvapinnoitettuja laattoja voi tilata suoraan Mikkelissä

toimivalta Savcor Tilelta sekä Pukkilan laattaliikkeistä
Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa.
▪ Kuvana voi käyttää mitä tahansa digitaalisessa muodossa
olevaa omaa kuvaa. Savcorin valikoimista voi valita myös erilaisten suunnittelijoiden ja taiteilijoiden valmiita kuva-aiheita.

Vanerin monet mahdollisuudet
Ville ja Taina ovat silminnähden tyytyväisiä remontin lopputulokseen. He eivät tyytyneet valmiisiin ratkaisuihin, vaan he halusivat suunnitella ja teettää yksilölliset kalusteet pienintä
yksityiskohtaa myöten. Ville ja Taina ideoivat
itse muun muassa ulko-ovien kahvat, jotka toimivat myös kolkuttimina.
Talon ulko-ovet ovat alkuperäiset, niihin on
vain lisätty lasit ja vanerointi. Myös talon alkuperäiset väliovet jätettiin käyttöön, tosin niitä
jäi seinien kaatamisen jälkeen vain makuuhuoneen ja vaatehuoneen välille. Vaneria on käytetty pintamateriaalina katossa, seinissä sekä ka-
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lusteissa. Kaikki talon vanerilevyt ovat kulkeneet
Tainan käsien kautta, sillä hän on hionut ja käsitellyt jokaisen levyn useaan kertaan. Lattioissa
on tummanharmaa Orient-Occidentin 30x30 cm
laminaattilaatta. Isona apuna ideoiden toteuttamisessa oli Tainan opiskelukaveri, ammattipuuseppä Matti Pentikäinen.
Uuteen, remontoituun asuntoon ei haluttu tuoda
vanhasta kodista mitään, joten Ville ja Taina myivät suurimman osan huonekaluistaan kirpputorilla.
Entisessä kodissa oli paljon vanhaa ja valkoista, remontin myötä tyyli muuttui täysin erilaiseksi.
- Jos joskus muutamme talosta pois, jätämme
kalusteet asuntoon, Ville ja Taina toteavat. ▪

Piirros Ari Jokinen

Omakotitalo: Keittiö, olohuone
ja takkahuone yhtenäistä tilaa,
2 huonetta, askarteluhuone ja
pesutilat. Erillinen yksiö omalla
sisäänkäynnillä.
Koko: noin 200 m²
Asukkaat: Ville Witka,
Taina Ketamo ja Ressu-koira
Sijainti: 1969 rakennettu tasakattoinen talo Teijossa

OMA TYYLI
▪ Tee rohkeasti kodista

omannäköisesi ja unohda
”entäs sitten jos” -ajattelu.
▪ Tee ideakansio, johon
keräät kiinnostavia lehtileikkeitä ja värinäytteitä.
▪ Rapatut betoniseinät
luovat loft-ﬁilistä ja taitava
tekijä valaa itse betoniset
työtasot ja pesualtaat.
▪ Suunnittele ja tee itse tai
teetä kiinteitä huonekaluja.
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