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Kuvat Reeta Brazäo
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nittelema Story-sohva
on valmistettu Pohjanmaalla. Hän haluaa

asuntoon on puhallettu kodin henkeä.

tietää tuotteidensa
valmistuspaikan-
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elsinkiläisl<odin keittiön liitutauluseinällä lukee kotoisasti
"pottuja, leipä, tiskitabut'i Muis-

titauiuseinä todettiin toimivaksi
jo edellisessä kodissa Berliinissä.
Perhe Lassenius muutti sieltä Suomeen reilu
vuosi sitten, kahdeksan Saksassa vietetyn vuodenjälkeen. Haussa oli väliaikainen l<oti siksi
aikaa, kun Petralle, Rikardille, ro-vuotiaalle Veralle ja 8-vuotiaalle Volterille rakentuu ryhmärakentamisella Vuosaareen oma talo.
Vuonna r965 rakennettu rivitaloasunto toimii vuokrakotina vain parin vuoden ajan, mutta sen valintaa ei tehty summamutikassa. Petra
sanoo, että esimerkiksi zooo-luvulla Helsingin

Harmonisesti

Aurinkolahteen rakennetut kerrostaiot eivät
kiinnostaneet heitä ollenkaan. Vaikka nykyinen
koti oli vuokraushetkellä rähjäinen, se oli oikean henkinen.
- Tällä vuosituhannella rakennetuista taloista puuttuu helposti tunnelma, ja osa esimerkiksi Aurinkolahden taloista oli rakennettu
huonosti. Näissä muutama kymmenen vuotta
vanhemmissa taloissa on tehty myös järkeväm-

yhdessä. Lasseniusten
kodista löytyy useita
viehättäviä, tarkasti
sUoitettuja asetelmia.

piä materiaalivalintoja.

Vuosikymmenet tuovat asuntoon kerroksellisuutta. Tunnelmaa jatkavat perheen mukana vuosien ajan kulkeneet esineet. I(aikkea,
kuten I(immo I(aivannon useita taideteoksia,
ei ole kuitenkaan nostettu esiile. Betoniseinään
on vaikea kiinnittää tauluja. Osa tavaroista on
myös pakattuina varastoissa. Muuten l<odissa
näkyvät matkustamista rakastavan perheen ulkomaiden tuliaiset sekä sisustusarkkitehtina ja
huonekalumuotoilijana työskentelevän Petran
suunnittelemat huonekalut vanhojen klassikoiden rinnalla.
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Olohuone-ruokailutilan ikkunalaudalle on
aseteltu rahapuita, muutama moderni öljylamppu ja taidetta. Korkeasta kirjahyllystä
kurkistaa Sarpanevan punainen pata. Se kertoo design-tuotteiden arvostuksesta. Tärkein
huonekalu on kuitenkin Petran suunnittelema,
reilun kokoinen ruokapöytä,josta kodin sisustus sai alkunsa. Alle kaksimetrinen pöytä ei tule
kysymykseen, sillä yhteisiin ruokahetkiin osalIistuu välillä 10-12 henkeä.
Tilasta löytyvät lisäksi Petran luomukset:
Story-sohva ja proto§yppi kirjahyllystä.
- Omien tuotteiden kanssa on hyvä elää. Se
opettaa niiden toimivuudesta paljon. Sohva
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Liituseinä

toimiimonessa.
Vera piirtää mielellään keittiön seinälle.
Vihreä jakkar"a on

hanklttu berliiniläisestä Kiina-kaupasta
ja matto Piirongista.
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Kodinrakentaja
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Karsimisen taitoa
olisi tänkeä oppia.

Oleskelunurkkaus.
Takaseinän taulut Pantheonista on ostettu Roomasta, Askon 7o-luvun tuolit
Helsingistä.
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Piris§rsruiske.
Lontoolaisbussi Vol-
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terin ikkunalaudalla
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on perheen yhteinen

tuliainen.

Avotakanlumoa.
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Tulisija edustaä aikakautensa linjaa. Siinä voi
polttaa vain kynttilöitä,
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sillä jouluna takka savutti

naapuriin.
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Koti on,missä sydän on.
Lasseniukset muuttivat
99,5-neliöiseen rivitaloasuntoonsa elokuussa 2011.
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Volterin lempileluihin
kuuluvat ehdottomasti legot.
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