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koti Helsingissä

Näkymä eteisestä keit
tiööN. Naulakkona toimii 
Mikko Laakkosen Latva, 
kattovalaisin Tolemeo. 
Kebnekaise-säkkituoli on 
ruotsalaisen Little Red  
Stugan mallistoa.
OlOhuONeeN valkOiNeN 
Diamond-tuoli on peräisin 
Petran äidiltä.
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asukkaat Sisustusarkkitehti Petra 
Majantie ja 7-vuotias Milo
kOlmiO 85-neliöisessä huoneistossa 
on olohuone, avokeittiö, makuuhuone, 
lastenhuone ja kylpyhuone. Vuonna 
1938 rakennettu kerrostalo sijaitsee 
Munkkiniemessä Helsingissä.

RuOkailutila ON OlOhuO
NeeN yhteydessä. Wegnerin 
klassisten Y-tuolien lämmin 
puunsävy pehmentää musta-
valkoista kontrastia. Ruoka-
pöytä on Petran äidin peruja, 
kattovalaisin Flossin ja nur-
kassa oleva rahi Moroson. 

” kaikissa kodeissani on olluT  
liiTuTaulu, koska siiTä saa  
hauskan sisusTuselemenTin.”
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”Valkoinen rentouttaa ja  
  heijastaa kauniisti valoa.”

 k
orkealla Helsingin Munkkiniemessä, vuonna 1938 ra-
kennetun kerrostalon viidennessä kerroksessa, on si-
sustusarkkitehti Petra Majantien ja hänen poikansa 
Milon koti. Hohtavanvalkoinen läpitalon huoneisto ko-
ki aikanaan remontissa mittavan muodonmuutoksen, 
kun väliseinät saivat kyytiä ja huonejärjestys meni uu-
siksi.

Työkseen toisten koteja suunnitteleva Petra halusi 
maksimoida omassa kodissaan valon ja avaruuden. Suunnittelun lähtö-
kohta olikin sama kuin asiakkaiden kotiprojekteissa, tavoitteena oli luoda 
kokonaan uusia ratkaisuja, eikä niinkään siirrellä valmiita kalusteita.

rentouttava vaLkoinen 
– Neljä vuotta sitten tehdyssä remontissa laitettiin kaikki uusiksi. Huo-
nejärjestys muuttui niin, että vanhan keittiön tilalla on nyt Milon huone ja 
entisen työhuoneen tilalla keittiö, Petra kertoo.

Lopputulos onkin häikäisevän valoisa ja tilava. Vaikka neliöitä kodissa 
on vain 85, on asunto huomattavasti suuremman oloinen. Eteisestä tul-
laan suoraan keittiöön, josta näkee silmäyksen koko asuntoon. Tila jatkuu 
oikealle ruokailutilaan ja olohuoneeseen. Petran makuuhuone sijoittuu va-
semmalle ja se on erotettu keittiöstä paksulla verholla.

– Vanhat pariovet poistettiin ja tilalle laitettiin paksu verho, jota voi ajan 
myötä muunnella.

Kodin värimaailman lähtökohtana oli puhdas valkoinen väri. Remontissa 
vanha lautalattia hiottiin ja maalattiin Betoluxilla. Huonemuutosten myö-

tä lattiaa piti paikoitellen myös uusia. Valkoinen lattia yhdessä valkoisten 
seinien kanssa tekevätkin asunnosta valoisan ja energisen. Valo kulkee 
huoneiston korkeista ikkunoista läpi koko kodin.

– Olen työni puolesta paljon värien kanssa tekemisissä, joten halusin 
oman kotini valkoiseksi. Se rentouttaa ja heijastaa kauniisti valoa, Pet-
ra kertoo.

keittiöstä kodin koMentokeskus 
Avarassa ja liki ovettomassa kodissa näkee esteettömästi tilasta toiseen. 
Olohuoneen sohvan paikalla oli ennen remonttia pieni makuuhuone, sei-
niä kaatamalla koko koti muuttui toimivammaksi. Kun ovista ja turhis-
ta väliseinistä luovuttiin, saatiin asuntoon yhtenäinen luonnonvalo, jota 
Petra ei halunnut pilata ikkunaverhoilla. Luonnonvalo siivilöityy kauniisti 
koko asuntoon olohuoneen, makuuhuoneen ja Milon huoneen ikkunoista. 
Akustiikkaa parantamassa on makuuhuoneen ja keittiön pariovien tilal-
la paksu verho. 

– Tunnen itseni laivan kippariksi, kun voin keittiöstäni nähdä koko asun-
non, naurahtaa Petra. 

Valkoisen värin rinnalla Petran kodissa on ripaus mustaa. Makuuhuo-
neen ja ruokailutilan hauskat mustat seinät antavat särmää ja kontrastia 
muuten valkoiselle kodille. Öljymaalin ja mattapastan sekoituksella maa-
latut liitutauluseinät ovat myös näppärä paikka perheen viesteille, ja sii-
hen voivat myös vieraat jättää terveisensä asukkaille.

– Kaikissa kodeissani on ollut liitutaulu, koska siitä saa hauskan sisus-
tuselementin, kertoo Petra.

supeRmukava sOhva on Eilersenin. Pekka 
Jylhän tekemä jättisuuri helminauha heijas-
taa kauniisti valoa. 
OlOhuONeeN lukuNuRkkauksessa on 
Arne Jacobsenin munatuoli, tiikkinen sarja-
pöytä on Petran lapsuudenkotoa ja Taccia-
valaisin Flossilta. 
Näkymä makuuhuONeesta keittiööN.  
Pariovet on korvattu paksulla verholla,  
ratkaisu parantaa tilan akustiikkaa, eikä  
ole niin lopullinen kuin ovet. 
smegiN kaasuhella on keittiön keskipiste. 
Työtasot ja allas ovat Coriania.
keittiö ON petRaN suuNNittelema. Kaa-
pistojen materiaalina on maalattu mdf-levy, 
välitila on maalattu Luja-pintamaalilla, hana 
Mora Inxx. Linjakas yläkaappi mahdollistaa 
myös keittiön kaksi ilmettä, yhtenäinen iso 
ovi on normaalisti aina auki, joten tavarat 
ovat näppärästi käden ulottuvilla. Kaapistot 
on toteuttanut Punavuoren Puuhevonen. 

” valkoinen  
renTouTTaa ja  
heijasTaa kauniisTi 
valoa.”
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miNimOsaiikkilaatta on oiva ratkaisu 
pieneen tilaan, sillä se saa kylpyhuoneen 
näyttämään avarammalta.
Näkymä keittiöstä Milon huoneeseen.
kylpyhuONeessa jokainen neliö on suun-
niteltu hyvin. Valkoinen minimosaiikki on 
Laattapisteeltä, allas ja hana Lvi Juhani 
Niemi. Punainen katto antaa hauskan 
efektin muuten valkoiseen tilaan.
milON työpöytä on koko seinän pituinen, 
tuoli on Vitran valmistama Panton. Seinäl-
lä olevassa Uten Silo -säilyttimessä pysy-
vät pikkutavarat järjestyksessä. 
milON huONeessa on yksi asunnon kah-
desta ovesta, toinen löytyy kylpyhuonees-
ta. Ovi on päällystetty molemmilta puolilta 
punaisella huovalla ja sama väri toistuu 
huoneen sisustuksessa.

” huonejärjesTys 
muuTTui niin, eTTä  
vanha keiTTiön  
Tilalla on nyT  
milon huone.”
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Makuuhuoneen ja ruokailu-
tilan hauskat mustat seinät 
antavat särmää ja kontrastia 
muuten valkoiselle kodille.

” makuuhuoneen ja  
ruokailuTilan hauskaT  
musTaT seinäT anTavaT  
särmää ja konTrasTia  
muuTen valkoiselle  
kodille.” 

palaset

valon koti SiSuSTuSARKKiTEHdiN TyyLi SyNTyy VALKOiSEN jA MuSTAN KONTRASTiLLA, jOTA LäMMiN 
PuuNSäVy PEHMENTää. VALiTSE KALuSTEiKSi KLASSiKKOjA jA ViiMEiSTELE SiSuSTuS RiPAuKSELLA PuNAiSTA. 
Henna HonkaLo

Kaksiosainen Componibili-säilytin on klassikko, 78 e, Kartell. i Stockholm-sivupöytä on tammiviilua,199 e, Ikea. i Metallinen Z-pöytävalaisin 45 e, oma-
shop.fi. i Anna Danielssonin musta Fokus-kangas 29 e/m, Marimekko. i Tikkurilan koulutaulumaalilla saat kotiisi mustaa tai vihreää liitutaulupintaa. 
Plastikoten spraymaali sopii pienempiin askarteluihin. i Hetta-kynttelikkö on korkkia, 35 e, matteriashop.com i Harmaa nepparikori on huopaa, 59 e, 
Boconcept. i Pelkistetyn tyylikäs Turbo-vaateteline 24,95 e, Ikea. i Seinälle soveltuvassa New Art Bianco -mosaiikkilaatassa on valesaumat, 20x50 cm, 
42,35 e/m², Pukkila.Ku
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makuuhuONeeN musta takaseinä on 
myös liitutaulu, maali saatiin sekoitta- 
malla öljymaalia sekä mattapastaa.  
Mustavalkoiset tyynyt on ommeltu 
Johanna Gullichsenin kankaasta. Hir-
vensarvet ovat Petran isovanhempien 
kotoa, lukuvaloina toimivat Arne Ja-
cobsenin lattiavalaisimet, yöpöytinä 
Jacobsenin klassikkotuolit.
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