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ylÄrrRRAssA HoUKUTTEIEE KIRJAvA soHvARyHMÄ.
Korkean yläkerran vaaleita
ja ajattomia materiaaleja vasten
vahvat värit, kuositja muodot
pääsevät oikeuksiinsa. Gerrit
Rietveldin konstruktivistiset
tuolit on yhdistetty Adean
sohvaan ja Artekin sohvapöy,tään. Sohvapöydän alla on
monta varaj akkaraa piilossa.

,§i

---

-J
=l

W
I

arin vuosikymmenen ajan Ilkka Alvoittu oli jaksanut muuttaa kaupungista ja asunnosta toiseen.
Aina hän oli ottanut mukaan vanhat huonekalut
- nekin,jotka eivät syystä tai toisesta sopineet uuteen asuinpaikkaan. Viiliaikaisuudesta oli tulossa
pysyvä olotila, kunnes neljii r,uott:r sitten tilanr.re muuttui.
Ilkka osti sataneliöisen kerrostalokolmion Helsingin keskustasta Bule'vardin varrelta, l93O-lurr-rn funkistalosta. Samassa yhteydessä hän päätti, ettii "sinne päin" -ratkaisut
loppuvat. Muutto:rutoon pakattaisiin vain huonekalut, jotka
todella sopisivat uuteen kotiin. Niitä ei ollut monta.
Remontin ja sisustuksen suunnitteluun Ilkka pyysi sisustusarkkitehti Eeva Lithoviuksen. Hän oli nähn1t Eevan sisustamia kohteita ja piti tärnän §ylistä.

Ammattilainen hallitsee kokonaisuuksien suunnittelun.
Hän osaa valita materiaalit ja kalusteet niin, että ne sopivat
toisiinsa. En olisi omin aluin pääss1t näin hyvään tulokseen.
Ilkka työskentelee rakennusliike NCC:n lähiörakentamisen hankekehitysjohtajanaja on tottunut tekemään yl.rteis§iitä arkkitehtien ja muidcn alan ammattilaister.r kanssa.
- Suunnittelijat eiviit turhaan opiskele lähes kymmentä
vuotta arkkitehtuuria tai muotoilua. Kun alkaa remontoida
ja sisustaa minun kotini kaltaista vanhaa asunto:r, on tärkeää,
että tuntee arkkitehtuurin historiaa ja osaa ottaa sen huomioon, hän sanoo.

Remontoimiseen vieräl.rti kolmisen kuukautta, rninkä kuuusittiin. Pohjaratkaisu sen sijaan sopi sellaisenaan poikamiestalouden tarpeisiin.
luessa pinnat kunnostettiir.r ja pesutilat
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tyypillisiin funkistyylin piirteisiin. Mistiiän ei voi piiiitellä, että katon allc on
piilotettu r.rutta ilmanvaihtotekniikkaa. I hnanvaihdon kohenseen punaiseer-r kattoon.ia knarevaan seinään,

taminen oli tärkeäii LVI-insinöiirin koulutuksen saarreelle Ilkalle, mutta se on totcutcttu arkkitchtuurin ja §ylin ehdoilla.
Funktionalisrrrin niukka hcnki jatkuu muissa huoneissa:
niissä on yhtenäisiä valkoisia scinåipintoja, selkeitä linjojaja
vain harkitusti tckstiilcjä.
Monet kalusteet, kutcn olohuoneen liukuovikaappi, on
teetetty puuscpällä Ecvan suunnitelrnien mukaan. Kaappiin
mahtuvat niin televisio, sen lisälaitteetjohtorlfyhteineen kuin
osa Ilkan lukuisista pokkareista.
Sisustuksen viimeistelyssä ei ole hätäilty. Esimerkiksi sopivia ruokapöydän tuoleja etsittiin pari vuotta; keskellii asuntoa
olevien tuolien ilme vaikuttaa koko sisustukseen. Lukuisien
etsintiireissujen jälkeen valinta osui Torrr Dixonin jän.räkiiihin

kokopuisiin tuoleihin.
En halunnut hankkia mitään uutta vain sen ruoksi, että
saisin kaiken heti valmiiksi.
Ehkä siksi asunnon tunnelm:r on seesteinen. \ärit ovat harja kalustect tlylikästii, ajatonta designia.

n.ron isia

- Aion asua täällä loppuikäni. Låihden tåiältä vasta hoitoko-

tiin tai mullan alle, Ilkka

sanoo.

Rauhallisen tunnclman vastapainona ikkunasta avautuu
näkymä clämää kuhisevalle Bulevardille. Parvekkeelta on
hauska seurata ohi kulkevia ihmisiä.ia miettiä, lähtisikö myös
itse vaihteeksi kaupur.rgin viliniiän. r
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