Matka unelmien

taloon

Unelmien tontin etsintään menee paljon aikaa varsinkin, jos
toivomuslista on pitkä. Carola ja Thomas olivat sinnikkäitä, ja eräänä
päivänä se oikea löytyikin. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä.
Teksti Carola Sahlén kuvat Bodil Davidsson
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Kodin suosituimmat nojatuolit
sijoitettiin takan eteen. Niiden nahka
on ihanan kulunutta, mikä todistaa
niiden olleen suosikkeja jo edellisten
omistajien aikana. Tuolit huudettiin
Lindesbergin huutokaupasta.
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 Kapeisiin hyllystöihin on aseteltu kauniita esineitä ja kehystettyjä
valokuvia rakkaista.   Kookas lokerikko seisoi ennen vanhaan Lindes
bergin rautakaupassa. Nyt se toimittaa mainiosti virkaansa kätkien suuren
määrän pienempää kodintavaraa. Lokerikko huudettiin paikallisesta
kesähuutokaupasta.

K

aikki alkoi pitkästä toivomuslistasta, joka ei ehkä ole niin yllättävää, jos käyttää työssään värejä ja muotoja. Silloin on selvää, että
sisustusunelmat kasvavat aivan omiin mittasuhteisiinsa. Carola Sahlén on koulutukseltaan filosofian maisteri, mutta on työskennellyt sisustuksen ja muotoilun parissa monet vuodet.
Unelmatontin löytäminen, johon voisi esimerkiksi rakentaa omakotitalon,
vei oman aikansa. Vaatimusluettelo oli pitkä. Rakennuspaikan pitäisi olla
maalla, mutta silti lähellä kaupunkia. Se olisi myös lyhyen matkan päässä pienestä kylästä, jossa olisi kyläkoulu kolmelle tyttärelle.
– Halusimme myös valmiin puutarhan, mikä tarkoitti, että meidän piti etsiä
joko remontoitava talo tai sopiva tontti, jossa olisi purettava talo, kertoo Carola.
Etsintä oli työlästä. Carola ja hänen miehensä Thomas tutkivat myyntiilmoituksia ja kiersivät näytöissä ahkerasti, mutta sitä oikeaa ei vain löytynyt.
Eräänä päivänä, kun he menivät erään kohteen ”viimeiseen näyttöön”, tontti
vihdoin löytyi.
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Vanhoissa esineissä on
kaunista ajan tuomaa patinaa.

Oleskelutilan väritys on maanläheinen ja harmoninen.
Sisustusta maustaa harkitusti asetellut esineet ja seinille
kapeaan hyllystöön sijoitetut suvun kehystetyt valokuvat.
Vanha tuoli vahattiin ja kiillotettiin kankaalla, samalla se
verhoiltiin uudelleen. Sohva raheineen on ollut perheellä
monet vuodet ja verhoiltu myös uudelleen. Rahia
käytetään sekä laskualustana että jalkatukena.
plaza koti 31

02_KOTI_interior.indd 31

6.2.2012 11.06

 Kotiin kerätään hauskoja esineitä huutokaupoista, osto- ja myyntiliik
keistä. Maalaistyyli yhdistettynä vintageen ja antiikkiin luo kotiin ainutlaatuisen ilmeen.  Keittiö on saksalaiselta Blum-keittiövalmistajalta.
Työtasot ovat puolalaista graniittia. Liesituuletin on teetetty mittojen
mukaan, kodinkoneet Boschin. Suuri pöytä ja tuolit ovat isännän perintö,
ja ne saivat uuden maalipinnan. Ruokapöydän yläpuolelle ripustetut
Helios-valaisimet tuovat mieleen loft-tyyliin ja löytyivät Light in House
-liikkeestä Malmösta. Bravura-seinäkello, Ikea.

– Tulimme pieneen kylään, ajoimme kyläkoulun ohi soratietä, ja siinä se oli,
mitä olimme etsineet. Skoonen rapsipeltojen ympäröimänä seisoi tuleva kotipaikkamme kauniissa auringonpaisteessa. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä,
Carola sanoo.
Siitä alkoi pitkä ja jännittävä seikkailu. He ostivat vanhan kiinteistön, ja purkivat talon. Kauniin puutarhan he pyrkivät suojelemaan tarkoin rakennusaikana. Sata vuotta vanha hevoskastanja seisoi majesteetillisesti pihalla. Pariskunta
tuumi, että sen alla olisi hyvä paikka patiolle. Vankka kivirakennus oli heidän
mielestään paras vaihtoehto uudisrakennukselle. Talo näyttääkin nyt ulkopuolelta vanhalta, mutta yllättää kävijät sisätiloissa, jossa onkin moderni sisustus.
– Halusimme luoda kotiin mahdollisuuksia eri sukupolvien asumiseen tai
vaihtoehtoisesti teinien omiin tiloihin, jossa voisi harjoitella itsenäistä elämää.
Tärkeää oli myös saada talon ulkoasu maisemaan istuvaksi. Päätimme myös
käyttää käsintehtyjä tiiliä, jotka luovat alkuperäistä vuosisadan vaihteen tunnelmaa, Carola kertoo.
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Kiiltävänvalkoisella keittiökaapistolla
kaapataan mahdollisimman paljon valoa.
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Huoleton ja pehmeä kodikkuus
on sisustuksen päätyyli.

Sisätiloissa he päättivät sekoittaa raakaa teollista ilmettä maalaismaiseen
vintagetyyliin. Kuuratut puulattiat on yhdistetty moderniin graniittilattiaan.
Sisäseinät on rapattu ja maalattu valkoisiksi, mikä luo mukavaa kontrastia moderniin keittiöön, jossa on kiiltävänvalkoiset ovet ja mustat kivitasot.
– Halusimme luoda toimivan ja helposti hoidettavan kodin lapsiperheelle,
jossa esimerkiksi ripustuskoukut on helppo irrottaa seinästä ja materiaalit ovat

Vanha senkki sai ehomman ulkoasun mustalla
maalilla. Lasten kipsityöt ovat aseteltu arvokkaasti
esille kahden upean hopeanvärisen pöytälampun
seuraan. Yläpuolelle on ripustettu taiteilija Carole
Bookin akvarelleja. Pitkäkarvaiset lampaantaljat
ovat lahjoja ystävältä.
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kestäviä. Kotihan on asumista varten. Halusimme myös, että tilaa löytyy riittävästi yöpyville ystäville ja lasten kavereille, Carola lisää.
Kodin sisustus on sekoitus löytöjä hienoista sisustusliikkeistä, rakkaita
perintötavaroita ja löytöjä antiikkihuutokaupoista. Vanhat Chesterfield-nojatuolit takan edessä ostettiin huutokaupasta Bergslagenista aurinkoisena kesäpäivänä. Vanha keittiön pöytä ja ruokasalin huonekalut ovat peräisin Thomasin vanhemmilta. Ne maalattiin mustiksi, ja lapsiperheeseen niiden suojaksi
hankittiin valkoinen vahakangas.
Tytöt ovat sisustaneet huoneensa itse. Toinen halusi punaisen seinän, toinen taas ehdottomasti mustavalkoisen huoneen. Olohuone valloitetaan kuitenkin aina silloin tällöin erilaisiin ”projekteihin”, kuten majoihin.
– Yksityisessä piilopaikassa voi vaipua omiin ajatuksiinsa tai vain olla ja
nauttia. Ainakaan kukaan ei tunne tarvetta juosta sisällä meluisasti ympäriinsä.

 Säilytystiloista ei tingitty edes haastavan vinokaton vuoksi.
Kaikkialla kodissa on kauniita asetelmia.  Vanhempien makuuhuoneeseen Carola valitsi rauhalliset ja harmoniset värit. Jauhemaiset sävyt, beige, valkoinen ja vaaleanpunainen, tuntuivat
miellyttäviltä. Tilaa hallitsee korkea parisänky. Päiväpeitto on
pellavaa, kuten suuret tyynyt, liinavaatteet ja pussilakanatkin.
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 Koristeellinen peili pehmentää tilan ilmettä ja kovia
harmaita ja mustia pintoja.  Kylpyhuoneeseen muurattiin
ylellisen suuri kylpyamme ja reunoille jätettiin riittävästi
laskutilaa kylpytarvikkeille ja kauniille esineille. Suuret
harmaat laatat ovat helppohoitoisia: kaunis ja käytännöllinen
ratkaisu lapsiperheessä.  Taso on samaa puolalaista graniittia,
jota käytettiin keittiössäkin, myös kiiltävätvalkoiset allas
kaapistot ovat saksalaisen Blumin mallistosta. Iso ikkuna
tuo paljon valoa kylpyhuoneeseen.
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Ulkoapäin talo tuo mieleen
menneen ajan, mutta sisään
astuva yllättyy modernista
ilmeestä.
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 Unelmien tontilla seisoo taloprojentin jäljilta rakennus, joka istuu
ympäröivään maalaismaisemaan niin hyvin, että monet luulevat taloa
vanhaksi.  Koko perhe nauttii sekä talon että puutarhan avaruudesta. Vanhaa pihaa pyrittiin suojelemaan kaikin tavoin rakennusaikana.
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Kun haluaa vain lepuuttaa korvia jonkin aikaa, löytyy oma rauhallinen keidas,
Carola sanoo nauraen.
Aikuisten makuuhuoneeseen valittiin rauhallinen ja harmoninen beige
valkoinen-värimaailma. Kylpyhuoneen harmaata värimaailmaa terästää ho
pea ja valkoinen. Vanhemmat toivat tiloihinsa pientä luksusta ja hotellimai
suuttakin. Pehmustetut huonekalut, ylelliset kankaat ja pehmeät värit luovat
juuri oikean tunnelman.
Nyt se on sitten totta: unelmien talo. Työlista on pari vuotta kutistunut mu
kavasti, mutta se ei tarkoita, että hankkeet olisivat päättyneet.
– Tulevaisuuden unelmana on ostaa vene ja muuttaa se asunnoksi. Ehkä
voimme odottaa muutaman vuoden. Kannatamme ajatusta, että ei jäädä yh
teen paikkaan loppuelämäksi, Carola sanoo.
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