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TeksTi ja kuvausjärjesTelyT  AnitA HuotAri  kuvaT JAAnA KAllio

Lapsiperheen etsiessä uutta asuntoa oli isännälle tärkeää 
löytää sellainen, jossa olisi autotalli. Perhe löysikin mielui-
salta alueelta juuri sopivan, lähes kaikki toiveet täyttävän 

asunnon, josta tehtiin kaupat. Perheen äidille uudessa asunnossa 
tärkeitä asioita olivat takka ja avokeittiö. Muuton myötä myös lapset 
saivat omat huoneet. 

Yksi perheen tarvitsema tila talosta kuitenkin puuttui: työhuo-
ne. Molemmat vanhemmat tekevät ajoittain etätyötä, joten takka-
huone paperipinoineen alkoi jo muistuttaa toimistoa.

Pian taloon muuttamisen jälkeen kävi selväksi, että autotalliin 
oli varsin hankala ajaa ja se oli mitoitettu rakennusaikansa tyyliin 
myös hyvin kapeaksi, joten se ei ollut autotallina lainkaan käytän-
nöllinen. Hankala autotalli olikin jo ennättänyt muuttua varastok-
si. Perhe sai idean muuttaa tyystin autotallin käyttötarkoitusta, ja 
niinpä parinkymmenen neliön tilasta tuli kaunis kotitoimisto ja tar-
peellinen lisähuone myös perheen jäsenten musiikkiharrastukselle. 

Hyvin suunniteltu remontti
Kun halutaan muuttaa olemassa olevan asunnon jonkun tilan 
käyttötarkoitusta, siitä täytyy tehdä kaupungin tai kunnan raken-
nusvirastolle hakemus, samalla haetaan muutokselle rakennuslu-
pa. Luvan saaminen kestää paikkakunnasta riippuen muutamia 
viikkoja.

Autotallin muutos työhuoneeksi alkoi tarpeettomien raken-
teiden purkamisella. Pitkulaisen autotallin yhtä seinää siirrettiin 
sen verran, että tallin takaosaan saatiin viiden neliön kokoinen 
varastohuone tavaroille, joita säilytettiin aiemmin autotallissa ja 
vaatehuoneessa. Isäntä hyödynsi kaiken mahdollisen materiaalin 
sisävaraston koolauksissa ja seinälevytyksissä. 

Autotallin ja sen vieressä sijaitsevan takkahuoneen väliseen 
seinään tehtiin aukko parioville. Oviaukon tekeminen oli urakan 
meluisin, hankalin ja likaisin vaihe. 

Ennen oviaukon piikkausta yläkertaan menevä kulkuaukko 

Ahtaasta autotallista  
toimiva työtila
Epäkäytännöllinen ja liian pieni autotalli muuttui itse tehdyllä re-
montilla takkahuoneen luontevaksi jatkeeksi, kaivatuksi lisähuoneek-
si, joka soveltuu mainiosti myös kotona työskentelyyn.

Työhuone ja takka-
huone muodostavat 
harmonisen kokonai-
suuden. Valkoinen ja 
puunsävyt mustalla 
terästettyinä ovat 
tyylikäs yhdistelmä. 
Muita sävyjä emäntä 
ripottelee tilaan vuo-
denajan ja tilanteen 
mukaan.

Ennen–jälkeen:
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vasemmalla Emännän kouluaikainen Muurame-työpöytä 
on edelleen kuin uusi. Se sopii loistavasti yhteen Ikean Billy-
kirjahyllyn kanssa. Myös työtuoli ja matto ovat Ikeasta. Lyhty on 
Anttilasta ja verhot löytyivät kirpputorilta.

yllÄ Takkahuoneen rauhallinen tunnelma syntyy vaaleista sä-
vyistä, rottingista ja puusta. Kevyet verhot eivät peitä maisemaa. 
                           

suljettiin huolellisesti muovilla ja teipillä. Lisäksi isäntä rakensi 
työskentelytilaan hieman tulevaa oviaukkoa isomman muoviko-
pin, jonka sisällä hän teki tiiliseinään aukon. Näin suurin osa tii-
lipölystä saatiin jäämään muovin sisään.

Oviaukon valmistuttua ikkunan tekeminen entisten autotallin 
ovien paikalle tuntui lähes lasten leikiltä. Ikkuna on autotallin ovi-
en levyinen, joten uutta seinää tarvittiin vain ikkunan alapuolelle. 
Seinä eristettiin mineraalivillalla, jonka päälle tulivat tuulensuo-
jalevy ja tiilimuuraus. 

Asunnon muissa ikkunoissa on mustat karmit, joten saman-
laiset haluttiin myös työhuoneeseen. Paras tarjous tuli pieneltä 
ikkunafirmalta Vääksystä. Ikkuna tehtiin Laaksosen Ovi ja Ikkuna 
Oy:ssä täysin samannäköiseksi talon muiden ikkunoiden kanssa. 

Autotalliin oli asennettu jo rakennusvaiheessa lattialämmitys. 
Muut tarvittavat sähkötyöt teki perhepiiriin kuuluva sähkömies. 
Purku- ja rakennustyöt veivät kaikkiaan kolme kuukautta, sillä 
isäntä teki remonttia vain iltapuhteenaan ja viikonloppuisin.

vaaleita materiaaleja pintoiHin 
Autotallin katto oli levytetty jo alun alkaen samanlaisilla levyillä 
kuin viereisen takkahuoneen katto. Katto maalattiin valkoiseksi, 
samoin seinät. Rautakaupasta löytyi lattiaan edullinen laminaatti-
erä, jonka lämmin sävy sopi hyvin yhteen takkahuoneen vaalean 

laatoituksen kanssa. Näin parvekkeen varjostamasta huoneesta 
saatiin mahdollisimman valoisa.

Pariskunta oli haaveillut kauniista pariovista, joten sellaiset 
hankittiin huoneiden väliseen aukkoon. Ovia tosin pidetään 
yleensä auki, mutta tarvittaessa niillä saa eristettyä ääntä esimer-
kiksi jonkun perheenjäsenen soittaessa pianoa tai isännän innos-
tuessa kokeilemaan vanhoja viulujaan. 

Työhuone ei ole tosiaankaan pelkästään työhuone. Sinne tuo-
tiin aiemmin yläkerran olohuoneessa ollut, emännän lapsuuden-
kodista peräisin oleva piano sekä perheen käsikirjasto. Kirjahyllyyn 
sijoitettiin myös kodin toinen televisio, jonka huumorintajuiset 
anopit olivat lahjoittaneet perherauhan säilymistä silmällä pitä-
en. Kakkostelevision yhteyteen on tarkoitus asentaa myös lasten 
pelikonsolit. 

Budjetti piti pintansa
Muutostöihin oli varattu rahaa 4 000 euroa. Rahat riittivät hyvin. 
Summa ei sisällä lainkaan työkustannuksia. Isäntä käytti urakkaan 
runsaasti työtunteja. Remontin kalleimmat hankinnat olivat tuhat 
euroa maksanut uusi ikkuna ja viidensadan euron hintaiset pario-
vet. Purkumateriaaleja kierrätettiin niin paljon kuin mahdollista.

Huonekaluhankinnoilla oli oma budjettinsa, mutta ihan kaik-
kea ei tarvinnut ostaa uutena. Emännän kouluaikainen työpöytä 
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siirrettiin takkahuoneesta ikkunan eteen. Työhuoneen molem-
mille pitkille seinille laitettiin Ikean lasiovelliset hyllyköt. Ikeasta 
hankittiin myös uusi nojatuoli, rahi, matto ja lattiavalaisin. 

Remontin vaikutukset näkyivät myös yläkerrassa. Olohuonees-
ta tuli pianon ja kirjahyllyjen siirron jälkeen niin avara, että sin-
ne hankittiin uusi kulmasohva koko perheen löhöilyyn. Entinen 
sohvaryhmä siirrettiin lasitetulle parvekkeelle kesäkalusteiksi ja 
senkki takkahuoneeseen. Ilman isoa kirjahyllyä olohuoneen kor-
kea, kalteva katto pääseekin paremmin oikeuksiinsa.

Ahdas autotalli ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan niin har-
millinen asia, kuin aluksi vaikutti.  ■

yllÄ Isännän viulut ja mandoliini pääsivät kaapin uumenista esille pianoseinälle. Uuteen monitoimihuoneeseen mahtuvat myös per-
heen toinen televisio ja nojatuoli lukuhetkiä varten.

Perheen autotalli oli ennen 
remonttia varastona. Ovien 
tilalle vaihdettiin saman levyi-
nen ikkuna. 
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