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TYHJÄ 
TAULU
Ajattomuus syntyy kerrostamalla designia, vintagea  
ja edullisia löytöjä. Mutta menikö suunnittelu kissanhännän
vedoksi, kun kolmikymppinen pari värväsi asialle ystävän? 
M I I A  K AU H A N E N  kuvat  R I I T TA  S O U R A N D E R  kuvausjärjestelyt  E L S A  S AVA L OJ A

Isäntä on oppinut, että som-
mittelu on helpompaa, kun 
asetelman kokoaa alustalle. 
Marmorilevy ja messinkinen 
Nappula-kynttilänjalka ovat 
muodikkaita somisteita.
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Olohuonetta pehmustaa aito paimentolaismatto. 
Adean sohvalla olevat edulliset tyynyt Ellokselta  

ja H & M:stä voi päivittää välillä uusiin. Valaisin  
on Tom Dixonin, lehtiteline 50-luvulta ja  

sivupöytä Ikean uustuotantoa. Alun perin  
joulunpunainen nojatuoli on Carl-Gustav  
Hiort af Ornäsin kädenjälkeä 50-luvulta.
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T änne ei sattumalta löytäisi ja 
navigaat torikin on neuvoton.  
Vankilan varjoon, Violanpuiston 
katveeseen kätkeytyy rauhaisa  
saareke, joka on kuin tempaistu 
toisesta maailmasta kerrostalo
jen keskelle Hermanniin. Helsin
gin keskustan säpinään pääsee silti 

metroasemalta viidessä minuutissa.
Moderni townhouserivistö valmistui 2009 ryhmä

rakentamisena kahden arkkitehtiasukkaan johdolla. 
Talojonon keskelle on hauskasti istutettu 1910 raken
nettu punahirsinen Ajurintalo, jonka kaupunki edellytti 
säilytettävän.

Ovella vastassa on Henri Karvosen aurinkoinen hymy. 
Nousemme kodin keskikerrokseen, jonne valo ja rauha 

A S U K K A AT  OP:n verkkopalveluissa työskentelevä 
tuote päällikkö Henri Karvonen, 30, ja hänen 
meteorologi puolisonsa, 29, sekä siamilaiskissa 
Teppo ja pyhä birma -rotuinen Mini.
KO T I  Liki sataneliöinen Marcus Ahlmanin 
ja Viivi Snellmanin suunnittelema moderni, 
kolmikerroksinen townhouse-talo vuodelta 2009 
Helsingin Hermannissa.
KO T I T O T U U S  ”Tämä on elämäni ensimmäinen 
aikuisen sisustus.”

Henri Karvonen värväsi uuden  
kotinsa sisustussuunnittelijaksi 

ystävänsä Meja Hynysen. Tutulle 
oli helppo puhua suoraan. 

tuntuvat tehneen pesän. Molemmin puolin on puisto
näkymä, sekä keittiöstä että olohuoneesta. Ilma soljuu 
kevyenä.

Lopullisesti sydämeni menetän, kun kohtaan keittiös
sä varsin sosiaalisen Tepon, laulavan siamilaiskissan.

– Teppo, lintu! isäntä provosoi.
– Mmmauu, vastaa Teppo soinnukkaasti. Toisinaan 

alaleuka oikein värisee.

K U N  M U U T TA A  45 neliöstä liki sataan, vaatii kalustus 
uusiksi ajattelua. Asunto oli kuin tyhjä taulu, kun 
finanssialalla työskentelevä Henri muutti taloon 
puolisonsa kanssa Kruununhaasta pari vuotta sitten.

Apuun hälytettiin Meja Hynynen, sisustussuunnit
telijaystävä, jonka kanssa isäntäpari on purjehtinut,  
matkaillut ja viilettänyt Helsingin yössä.

Toiveissa oli haaleat, pastelliset sävyt ja muunneltava 
sisustus, jota voi helposti päivittää tekstiileillä ja pikku
tavaroilla. Kun Meja sai eteensä designiin mieltyneen 
Henrin alustavan ostoslistan, hän tokaisi: oletteko ihan 
varmoja, että haluatte laittaa tähän näin paljon rahaa?

Se ei ollut ainoa hetki, joka vaati suoraa puhetta ja 
jääräämistäkin. Suunnittelija–asiakasasetelma oli kolmi
kolle uusi tilanne, ja Meja sai perustella ehdotuksiaan.

– Välillä käytiin kipakkaakin keskustelua, Meja virnis
tää. – Haasteena oli Henrin omat, vahvat mielipiteet.  
Oli vaikea saada hänet ymmärtämään, että kaiken ei tar
vitse olla kallista, vaan esimerkiksi somisteet voivat olla 
edullisempia. Lopulta designin, vintagen ja edullisten 
löytöjen kerroksellinen yhdistelmä oli heistäkin paras.

Kvikin keittiötä ei ollut  
tarvetta uusia. Kookas ikkuna  

välitilassa tuo tilaan ylellistä  
keveyttä ja avaruutta.
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Eteeriset Ghost-tuolit korostavat 
keittiön ilmavuutta ja valoisuutta. 
Siellä ja viereisellä terassilla kelpaa 
tehdä etätöitä ja järjestää brunsseja 
ja kokkailuiltoja kavereiden kanssa. 
Valaisin on Tom Dixonin ja kukka-
pöytä vintage-Ikeaa. Teppo on  
laulava siamilainen.

”Aiemmin saatoin sisustaa liian 
trendikkäästi ja valita vaikka sohvan,  
jota näkee parin vuoden päästä kaikilla.”
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TOWNHOUSE-KOTI  99,5 M 2,  HELSINKI.

Henri on ihastunut yllättävän helppohoitoiseen pellavaan. 
Bukowskista huudetut vintage-yöpöydät on tuotu  
Ruotsista. Valaisimet ovat Helanderin huutokaupasta.
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Suunnittelussa hän lähtee aina ekologisesti liikkeelle 
siitä, että asukkaan entisiä tavaroita ja kirpputorilöytöjä 
hyödynnetään mahdollisimman paljon. Sitten voi valita 
joissain asioissa arvokasta designia. Näin kokonaisuuteen 
saa syvyyttä eikä kalustus näytä huonekalufirman kata
logista kopioidulta.

– Se on sellaista pihistä–panostatasapainottelua.

VA I H E E T  O L I VAT  S A M AT  kuin missä tahansa sisus
tusprojektissa – tosin ystävilleen Meja uhrasi enemmän 
työtunteja kuin normaalisti löisi leiville.

Ensin briiffi: mitä tarpeita asukkailla on ja mitä kalus
teita heillä on ennestään. Maut ja mieltymykset kartoi
tettiin kuvien ja tunnelmakarttojen avulla.

Meja suunnitteli pohjapiirrokseen tarkasti, mitä 
kalusteita tulisi mihinkin. Tyyliin ”tähän sopisi 50luvun 
kaappi”. Hän laati valinnoistaan kuvakollaasin ja hyväk
sytti tuotelistaukset. Puhelin kävi kuumana, kun Meja 
soitteli käytettyjen tavaroiden löydöistään, sillä netissä 
on oltava nopea.

Pariskunnan oli vaikea hahmottaa, miten mikäkin 
sopi kokonaisuuteen, kun taas Mejalla kokonaiskuva  
oli selkeänä päässä. Ja tällä oli ammattitaitoa perustella, 
miksi jokin valinta kannattaa.

Kankaita he kävivät hankkimassa yhdessä. Sekä ver
hoissa että verhoiluissa ajatus oli valita ryhdikästä mutta 
hyvin laskeutuvaa ja haaleita pastellisävyjä. Ruokailutila 
jätettiin verhoitta, sillä se haluttiin pitää täysin avarana 
eikä näkösuojalle ole tarvetta.

Meja osoittautui melkoiseksi haukaksi tekemään  
vintagelöytöjä. Hän vietti lukemattomia yön tunteja 
selaillen Tori.fi:tä ja Huudon ja Bukowskin nettihuuto
kauppoja. Hyviksi apajiksi hän nimeää myös helsinki
läiset Helanderin huutokaupan ja Kalusteneuvoksen. 
Meja bongasi esimerkiksi työhuoneeseen Tori.fi:stä  
150 eurolla tiikkisen, metallirunkoisen kirjahyllyn, jonka 
hän jälkikäteen tunnisti Poul Cadoviuksen 1950luvun 
Royal Systemiksi – eli hinnan perään olisi voinut lisätä 
nollan.

– Tätähän te ette edes alun perin halunneet, joten 
ostin sen oikeastaan itselleni. Pidän sen lunastamiseen 
vetooikeuden, jos minulla on joskus isompi koti, Meja 
huomauttaa hymyillen.

Olohuoneen pöydäksi mikään ei meinannut kelvata. 
Lopulta he löysivät kalusteen, jota Meja oli jo alun perin
kin ehdottanut.

– Aluksi olimme vähän hitaasti lämpiäviä, Henri 
myöntää.

– Välillä Henrillä oli vähän liikaa omatoimisuutta. 
Hän oli vain mennyt ostamaan kysymättä ensin minulta, 
Meja piikittelee. Ystävykset tirskuvat vedet silmissä.

T E P P O-K I S S A  L I P S I I  J U O TAVA A  vesiputouksena soli
sevasta juomaautomaatista. Stringhyllyllä on harkittuja 
asetelmia, joissa esiintyvät kaikki tämän hetken trendit  
puuterisävyistä kupariin. Meja antoi vinkkejä detaljei
hinkin mutta toteaa, ettei Henriä oikeastaan tarvinnut 
neuvoa, koska tällä on niin hyvä silmä.

– Henkku on varsinainen tyylitaituri. Vaatetuskin on 
aina tiptop, Meja kehuu.

Öljytty tammi - 
lautalattia tuntuu  

samettiselta jalkojen 
alla. Pyhä birma  

Mini patsastelee.

Alakerrassa on eteistilojen 
lisäksi työhuone. Loma-
muistot on koottu  
kollaasiksi Henrin  
Instagram-tililtä. Work-
lamput oli pakko saada.
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Olohuoneen kamiinan ympärille on 
koottu lämpimiä sävyjä. Seinät  

maalattiin sävyttämättömällä  
maalilla, joka on valjua maalarin-

valkoista pehmeämpi ja raikkaampi. 
Vintageradiokaappi on 50-luvulta.
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– Mutta opin sinulta, että sommittelu on helpompaa, 
kun sen pohjana käyttää jotain, vaikka marmorilaattaa.

Henri on lähipiirinsä sisustuskonsultti, jolle esimer
kiksi hänen äitinsä soittaa säännöllisesti, viimeksi veli. 
Mistä löydän harmaan lattian? Mitä keittiölle kannat
taisi tehdä?

Yhteisessä sisustusprojektissa Henri pääsi näkemään 
rennon ystävänsä virallisen ammattilaispuolen. Kumpi
kin oppi jotain toisiltaan.

– Oma makuni kehittyi ja Henrin designtietoisuus 
tarttui, Meja sanoo.

– Ja minä opin vintagesta, jatkaa Henri. – Aiemmin 
saatoin sisustaa liian trendikkäästi hankkimalla aina 
uusinta uutta enkä ymmärtänyt hyödyntää vanhoja tava
roita sisustuksen kerrostajina. Viime aikoina makuni  
on muovautunut aikaa kestäväksi.

E N I T E N  Y L P E Ä  M E J A  on vintagelöydöistään, jotka 
sopivat kotiin kuin nakutetut. Samalla hän säästi ystävil
leen ison tukun rahaa.

Henri tuumaa, ettei osannut odottaa, että lopputu
loksesta tulisi näin tyylikäs mutta kodikas. Yhteistyö oli 
lopulta helppoa, sillä ystävykset ovat niin samalla aalto
pituudella. Tutulle suunnittelijalle on helpompi sanoa 
asiat suoraan.

– Minua mietitytti, tuleeko tästä liian blogikoti, mutta 
Meja huolehti, etteivät kaikki tavarat ole juuri niitä blo
geissa nähtyjä.

– Kuten nuo Worklamput, Meja vinoilee iloisesti.
Joskus sisustussuunnittelija joutuu vain toteamaan: 

teette kuten haluatte. Asiakashan se lopulta päättää.

Ferm Livingin inspiroima naulakko 
on koottu itse nahkavöistä ja  

puutangosta. Valaisin on House  
Doctorin. Poul Cadoviuksen kirja-
hylly löytyi polkuhintaan netistä.

Mukavassa naapuriyhteisössä 
toimii yksi yhteinen terassi-
kansi. Kalusteilla rajatut  
omat kolkat voi yhdistää  
pihajuhlia varten.

TOWNHOUSE ORASTAA 
SUOMESSA
Townhouse on pitkiltä sivuseiniltään naapuritaloihin 
kiinni rakennettu kaksi- tai kolmikerroksinen kau-
punkipientalo, jolla on oma tontti. Siihen kuuluu si-
säänkäynti katutasosta ja pieni yksityinen takapiha. 

Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tuttu 
kytketty talotyyppi on Suomessa vielä harvinai-
nen. Kiinnostus townhousea kohtaan on kuitenkin 
kasvussa ainakin pääkaupunkiseudulla, tietää asiaa 
tutkinut asuntosuunnittelun professori Hannu 
Huttunen Aalto-yliopistosta. Siitä ovat innostu-
neet varsinkin edelläkävijät, jotka ovat valmiita 
tinkimään asuinneliöistä ympäristösyistä ja jotka 
pitävät kaupunkikeskustamaisesta miljööstä. 

– Meidän tulisi luoda tiivistä, kestävää ja pieni-
mittakaavaista kaupunkirakennetta, joka miljöönä 
tarjoaisi niitä asioita, joita ihmiset arvostavat sekä 
kaupunki- että pientaloasumisessa. Townhouse tar-
joaa tähän yhden, urbaanin vaihtoehdon, Huttunen 
sanoo. 

Meillä toivekoko townhouselle on maltillinen, 
mikä Huttusen mukaan vaatisi pienemmän,  
80–100 neliön kokoisen townhouse-tyypin kehit-
tämistä suomalaiseen tarpeeseen.


