un valokuvaaja Laura

Riihelä asui kerros-

talossa Maunulassa, ihastui hän kotinsa lähellä oleviin
1950-luvun rivitaloihin. Alue vaikutti sympaattiselta,
vehreältä ja rauhalliselta. Taloissa asui
myös runsaasti lapsiperheitä ja asukkailla tuntui olevan paljon yhteistoimintaa: yhteisiä satuhetkiä, pihajuhlia ja lapsiakin hoidettiin välillä
vuorotellen. Mikäpä olisi sen mukavampi asuinpaikka neljähenkiselle lapsiperheelle? Laurasta ryhtyi seuraamaan tiiviisti asunnonmyynti-

ilmoituksia, jos vaikka rivitaloista vapautuisi
sopiva asunto.

Sellainen löytyikin varsin pian. Mutta en-

nen asunnon ostamista Lauran piti vielä saada oma perheensä innostumaan muutosta ja
remontista. Perhe oli nimittäin muuttanut lähes kahden vuoden välein jo useamman ker-

ran. Muutto- ja remppakiintiöt alkoivat olla jo
kaikilla täynnå.
Mutta kun Laura lupasi, ettei tästå asunnosta muutettaisi pitkään aikaan minnekään, alkoi
perhekin lämmetä idealle. Eikä päätöstä ole jou-

duttu katumaan.
- Aiemmin tuntui, että asuntomme olivat jollain tapaa väliaikaisratkaisuja, ja etsintä jatkui.
Kun muutimme tänne, tuli tunne, että olemme
vihdoin löytäneet perille, hän kertoo.
Olohuoneessa vino sisäkatto tuntuu olevan
korkealla. Valoakin tulvii sisään etelän puoleisista ikkunoista, vaikka taivasta peittää ohut,
harmaa yläpilvi. Perheen karvaton Naku-kissa
kiipeilee tottuneesti leveällä ikkunalaudalla ja

istahtaa seuraamaan pihan tapahtumia.
Kokovalkoisen olohuone avaraa vaikutelmaa
lisää ylhäällä avautuva parvi sekä keittiön leveä

oviaukko.
Asunnon arkkitehtuuriratkaisut ovatkin hyvä
esimerkki 1950-luvun järkiperäisestä, mutta samal la ihmisläheisestä asuntosuunnittelusta. Neliöitä on huoneissa niukasti, mutta ne käytetty
tehokkaasti juuri siellä, missä niitä tarvitaan.
Kun Laura muutti perheensä kanssa asuntoon, ei heille kiireisen aikataulun vuoksi jäänyt juurikaan aikaa tehdä remonttia isois-

-

ta muutostöistä kuten seinien purkamisia tai
huonejaon uusimisesta puhumattakaan. Ennen
muuttoa maalattiin seiniä ja lattioita valkoiseksi. Mutta jo se teki tiloista raikkaat ja valoisan

tuntuiseksi.
Kolmen vuoden asuminen on myös osoittautunut, ettei huoneiden uusjaolle ei olisi ollut tar-
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PERUSRATKAISU oN HYVÄ, SILLÄ NYT
JOKAISELLA ON OMA RAUHANSA JA TOISAALTA
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oLoHUoNEEN soxvapövrÄ
on kuulunut Lauran isoäidille.
Hyllyllä on Kimmo Sarjen maalaus. Kattovalaisin Kartell, Rarkeinutuoli Eames.
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