Linjakas &
vaLkoinen

Ajattomilla designkalusteilla sisustettu
koti kaipasi omannäköistänsä keittiötä.
Sisustussuunnittelija Helena Karihtala
suunnitteli 60-luvun asuntoon valkoisen
modernin kokonaisuuden, joka ei
riitele talon rakennusajan kanssa
mutta on silti täysin tätä päivää.
tEKSti Minna GranströM
KuvAt MindrE / renè GranströM

142 plaza
plazakoti
koti
142

 Helena Karihtalan suunnittelemassa Kvänumin Gripkeittiössä on virtaviivaiset
linjat, Creanno. Koska toinen
puoli koostuu alakaapeista ja
toinen korkeista komeroista,
ei vanhan keittiön paikalle
rakennetussa i-mallisessa
keittiössä tunnu ahtaalta.
Ovi ja tasot ovat valkoista
laminaattia, reunalistat ja
tartuntaura pähkinäpuuta.
Lattia on tammea. Etualalla
Harry Bertoian tuoli, seinällä
Matti Kujasalon työ vuodelta
1985. Vihreä lasimalja,
Svenskt Tenn.
Remontissa poistettiin liukuovi
olohuoneen ja keittiön välistä.
Yli neljä metriä pitkä työskentelytaso jatkuu koko takaseinän
mitalta. Yläkaappeja keittiössä
ei ole, vaan visuaalisesti kevyen
oloinen valkoinen avohylly
lasiesineille. Zanotan ruokaryhmä on hankittu Aerosta,
kuten ranskalaisen Serge
Mouillen kattovalaisinkin.
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keittiö Linjakas & vaLkoinen

Uusi keittiö sopii 60-luvun arkkitehtuuriin.

keittiö Linjakas & vaLkoinen

Pienen työtason voi
piilottaa ovien taakse.
korkeista komeroista, toinen alakaapistoista ja avohyllystä. Sileät
valkoiset ovet ja taso sekä talon rakennusaikakauteen hyvin sopivat
jalopuiset tartuntaurat vetimien sijaan tekevät ilmeestä selkeän ja
puhdaslinjaisen.
Keittiön ja oleskelutilojen välissä on leveä oviaukko, josta poistettiin tarpeeton liukuovi. Korkeiden keittiökomeroiden pääty sai suojakseen seinän, jotta näkymä olisi olohuoneen puolelta rauhallinen ja
viimeistelty. Keittiön kupeessa olevasta ruokatilasta on käynti kesäisin ahkerassa käytössä olevalle parvekkeelle. Sieltä haetaan yrtit
keittiötarpeisiin. Kokonaisuudessa on seesteinen ja raikas ote.
Keittiön toinen puoli koostuu
korkeista komeroista. Tälle puolelle
mahtuu uunitornin ja kylmälaitteiden lisäksi pariovin avautuva astiakaappi, jonka alaosa on varattu
keittiötekstiileille. Komerossa on
kätevä pieni taso vaikkapa leivän
leikkuuseen. Keittiön kaikki
sisälaatikot ovat tammea.

ideoita
koulutusta

P

erheen muutto puistomaiseen kaupunginosaan, 60-luvulla rakennettuun kerrostaloon, kirvoitti uuden, omia toivomuksia vastaavan keittiön hankintaan. Keittiön suunnitteli sisustussuunnittelija Helena Karihtala ja kokonaisuuden toteutti Creanno.
Sisustusratkaisuilla haluttiin korostaa huoneiston linjakkuutta ja valoisuutta. Perheelle oli alusta asti selkeää, että he haluavat moderni-ilmeisen keittiön, joka sopii talon arkkitehtuuriin sekä omiin klassikkokalusteisiin. Vanhan keittiön paikalle rakennetun uuden i-mallisen ratkaisun
myötä keittiön ahtauden tuntu katosi. Se on taidokkaan mittasuhteiden käytön
sekä säilytystilojen selkeyttämisen ansiota. Toinen puoli keittiöstä koostuu

työnäytöksiä
 Artekista hankittu seinäkello on George Nelsonin piirtämä
Sunburst. Tivolin keittiöradio on raikkaan valkoinen, Zarro.
 Lasi välitilassa on raikas ratkaisu ja heijastaa keittiön ikkunasta
tulvivaa luonnonvaloa. Valkoinen sileä laminaattitaso on raikas
ja antaa tilan tuntua. Allas Stalalta ja hana Hansgrohelta. Liesituuletin sekä kaasu- ja induktiotasot Siemensiltä.
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