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monitoimitila
Unelma toteutui, kun Piri Aarnikon perhe  
löysi Porvoosta vuonna 1825 rakennetun huvilan.

TeksTi Jaana MertaMa •  kUvAT UllaMaiJa Hänninen

AAMIAINEN KEITTIÖSSÄ
Aamiainen syödään keittiössä, 
vaikka muuten ruokaillaan salin 
puolella isossa ruokapöydässä. 
Lattialla on Tikaun lämmin, 
käsin kudottu villamatto.

Vanhasta keittiöstä
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 Huvilan nimi on 
Villa Saga sil-
loisen omista-
jan, 84-vuotiaan 
Saga-rouvan 
mukaan. Talon 

keittiö on säilynyt uusien omis-
tajien aikana melko samanlai-
sena kuin Sagan asuessa talos-
sa. Aarnikot muuttivat huvilaan 
seitsemän vuotta sitten.

– Voisi sanoa, että toteutimme 
keittiön nollabudjetilla. Perheem-
me arvoihin kuuluvat eettisyys, 
ekologisuus ja luomutuotteiden 
käyttö. Pyrimme välttämään 
turhaa kulutusta, Piri Aarnikko 
kertoo. Hän on peruskoulutuk-
seltaan kotitalousopettaja.

Keittiöstä pääsee ympäri sekä 
saliin että eteiseen. Se on jaettu 

eri toimintojen mukaan niin, että 
pyykkihuolto on lähellä eteistä, 
mistä on lyhyt matka pihalle 
pyykkitelineelle. Astiakaapit ja 
työskentelytaso ovat lähellä salin 
ovea. Näin ruokia ja astioita ei 
tarvitse kanniskella kaukaa salin 
ruokapöydälle.    

– Tiskipöytä ja hella ovat enti-
sillä paikoillaan. Poistimme vain 
astiakaapin ovet ja maalasimme 
rungon valkoiseksi, Piri Aarnik-
ko kertoo.

Pesualtaassa tiskataan käsin, 
ja astiat kuivataan pöydällä teli-
neessä. Alkuperäisessä kuivaus-
kaapissa säilytetään nyt jauhoja 
ja kuivamuonaa. Tiskiharjat ovat 
käden ulottuvilla telineessä al-
taan yläpuolella. Isot tiskit pes-
tään astianpesukoneessa. Keit- 

KODIN KESKUS
Avarassa keittiössä mahtuu 
kokkaamaan ja pesemään 
pyykkiä. Pesukoneet ja 
kuivausrumpu ovat piilossa 
verhojen takana, ja iso kaappi 
palvelee siivouskaappina. 

LIEDEN 
ÄÄrELLÄ 
Uusi ja vanha 
tekniikka 
sulassa sovussa. 
Molemmat 
hellat ovat 
käytössä ja 
tarpeellisia.
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tiön kaapit ja astiat ovat tarttu-
neet vuosien varrella matkaan 
kirpputoreilta, kierrätyskes-
kuksista ja vanhojen tavaroiden 
myymälöistä. Kaapit oli alun pe-
rin maalattu hurjiksi: vihreiksi, 
tummansinisiksi, milloin miksi-
kin. Vanhat maalit poistettiin ja 
kaapit käsiteltiin vaaleiksi Uula-
tuotteen maaleilla.

– Vanhoille esineille voi kek-
siä vaikka kuinka paljon uusia 
käyttötarkoituksia. Minulla on 
tapana vaihdella keittiön kalus-
tusta kerran vuodessa. Aamiais-
pöytä on keittiön uudistus täl-
tä kesältä. Vaihtelen kalusteita 
huoneesta toiseen käyttötarkoi-
tuksen mukaan, ja taas näyttää 
vähän erilaiselta. Uutta ilmettä 
saa helposti myös tekstiileillä,  
Piri opastaa. 

Hellan hehkussa viihdytään
Talvisin talossa käytetään keit-
tiön puuhellaa, joka on niin te-
hokas, että koko keittiö lämpiää. 
Hellan pinta pysyy hyvänä, kun 
se käsitellään välillä Ferro Liesi-
mustalla. 

– Aiomme vielä  irrottaa hellan 
valurautaisen levyn ja korottaa 
muuria uuninluukkujen yläpuo-
lelta. Se ei ole toiminnan kannal-
ta tärkeää, mutta hellasta tulee 
lisäyksen ansiosta korkeampi ja 
nykyihmisen pituutta ajatellen 
sopivampi. 

Lattia on peitetty matoilla osin 
käytännön syistä. Matot lämmit-
tävät mutta myös peittävät ikä-
vän muovimaton.

– Muovimaton alla on vanha, 
käyttökelpoinen lautalattia, mut-
ta sen esille ottaminen on tule-
vaisuuden projekti. Koko keittiö 
täytyy tyhjentää, jotta saamme 
laudoituksen esiin. Se vaatii jo ai-
kaa ja paneutumista, Piri toteaa 
kertoa aikaisempien remontti- 
kokemustensa perusteella.K

Ekologisia valintoja
•  Pese pyykit ekologisilla pesupähkinöillä,  

joiden kumppaniksi et tarvitse edes  
pyykinhuuhteluainetta.

•  Vältä voimakkaita pesuaineita – vähem- 
milläkin ”myrkyillä” saa puhdasta.

•  Käytä ekologisia käsitiskiaineita, koska niillä 
voit pestä niin astiat ja ikkunat kuin lattiatkin.

•  Käytä pinttyneen lian puhdistamiseen  
savipohjaista hankausainetta ja tahrojen 
poistamiseen sappisaippuaa.

•  Kuivata pyykki ulkona aina sään salliessa.
•  Suosi täyttöpakkauksia.

pErINTEISET pESUAINEET
Näillä pärjää jo pitkälle kodin 
puhdistuksessa. Tarjottimella 
on ekologista käsitiskiainetta, 
sappisaippuaa tahranpoistoon sekä 
pesupähkinöitä, joita käytetään 
perinteisesti muassa Intiassa.

KÄTEVÄÄ JA 
KAUNISTA
Astiateline 
sopii paitsi 
säilytykseen, 
myös nouto-
pöytään 
tarjoiluastiaksi. 

SALAISET rESEpTIT
Parhaat reseptini -muistikirja on 
Pirin aarre vuosien takaa. Kirjan 
kansia suojaa käsin painettu 
kangas.

KIErrÄTÄ VANhAA
Kaikki vanhat astiat 
ovat kirpputorilöytöjä ja 
jokapäiväisessä käytössä.


