
Ostaisitko kodin hylatysta villasta nakematta 
sita sisalta? Kasityolainen Ann-Sofie Nordman 
perheineen teki niin. Vuosien remontoimisen 
jalkeen on selvaa, etta ensivaikutelma 
osui oikeaan. 
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Toiset ne osaavat. 

Ke i t t ion hyl ly ja 

naulakko ovat nekin 

omaa kasialaa. 

M ilta kuulostaisi: Myytavana on aution villan 
puolikas, jonka ikkunat on teljetty. Kaupat on 
tehtava nakematta sisalle. 

Unelmatalo, ajattelivat Ann-Sofie Nord-
man ja Jan-Erik Romo, lempinimiltaan Soffi ja 
Janne, kun he nakivat ransistyneen mutta char-

mikkaan villan Billnasissa vuonna 1994. 
- Ostimme sian sakissa, mutta tiesimme, etta tama oli meidan 

tuleva kotimme. Naimme talossa valtavaa potentiaalia sen huonosta 
kunnosta huolimatta, Soffi kertoo. 

Soffin isa Stig Nordman oli jo pitkaan puhunut alueen talojen puo-

lesta. Ne olivat olleet kymmenia vuosia tyhjillaan, ja Stigin sinnikkyy-
den ansiosta talojen ikkunat oli jossain vaiheessa teljetty, jotta rapis-
tuminen ja ilkivalta ainakin hidastuisivat. 

A R K K I T E H T I M A X F R E L A N D E R I N vuonna 1923 piirtama villa toimi 
aikoinaan Billnasin huonekalutehtaan tyolaisten asuntona. Raken-
nuksessa oli alun perin nelja asuntoa, mutta n>t se on paritalo, kuten 
muutama muukin alueen amerikanvilloista. 

- Taalla oli alun perin 19 samanlaista taloa, mutta osa niista on 
purettu. Meidan talomme on ollut vaaleanpunainen, mutta joukossa 
oli myos muita pastellivareja, Soffi sanoo. 
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PARITALON PUOLIKAS 170 M 2 , BILLNAS 

i A s k o n 1950-luvun kaappi eteisessa on yksi perheen 

lempihuonekaluista. Pihlajasta tehdy t naulakot ovat Soff in 

valmistamat, samoin er ikoinen, kahdesta puulaj ista teh ty nuija. 

-« Soffi ja A lkon myyjana tyoskenteleva" Janne ovat oikei ta 

tydmuurahais ia. Myos lapset Bjorn ja Sonja ovat elaneet keskella" 

remont t ia . Vanhan ta lon remonto i jan kannattaa opetel la 

ummistamaan silmansa lautakasoil le ja keski t tya i lo i tsemaan 

tulevasta kodista, Soffi vinkkaa. 
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Portaat ylakertaan 

rakennett i in remont in 

yhteydessa. Silloiseen 

kylmaan v int t i in 

paasi vain t ikapui ta 

muistut tav ia por ta i ta 

p i tk in . 

"Remontoimisessa ei saa kiirehtia. Silloin tulee tehtyd vddrid ratkaisuja. 
Soffi ei ole saanut selville, mista villat saivat nimensa, mutta han 

arvelee arkkitehdin hakeneen inspiraatiota Amerikasta. Talot ovat 
melkein liioitellun korkeita, ja niille ovat tyypillista isot savupiiput ja 
erikoisen muotoiset ikkunat ylakerran paadyssa. 

K A U P A T T E H T I I N K E S A L L A 1994, ja toukokuussa 1996 perhe paasi 
muuttamaan sisaan. 

- Tyo oli edennyt tyhjasta kuoresta jo kotia muistuttavaan tilaan. 
Mikaan ei ollut laheskaan valmista, mutta sahkot ja vesi toimivat, joten 
paatimme saastaa kuluissa ja asua keskella remonttia, Soffi kertoo. 

Perhe muutti huoneesta toiseen, ja pikkuhiljaa tuli valmista. 

- Remontoimisessa ei saa kiirehtia, silla silloin tulee tehtya vaa-
ria ratkaisuja. 

Ensi toikseen pariskunta sai tyhjentaa" talon romuista. Kokonainen 
vaihtolava ta'yttyi. Mitaan arvokasta ei loytynyt lukuun ottamatta kahta 
kaunista ikkunaa, joista myohemmin tehtiin \itriinikaappi keittioon. 

Soffi vietti kokonaisen kesaloman entisoiden talon ikkunoita, silla 
pokat olivat pelastettavissa, mutta lahes kaikki lasiruudut olivat rik-
koutuneet. 

Eraan kerrostalon ikkunaremontin ansiosta he saivat ikkunalasia, 
josta leikattiin ruutuihin sopivia paloja - ekologinen ja edullinen rat-
kaisu, johon harva ryhtyisi. Soffi ja Janne eivat onneksi pelkaa tyota. 
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Tyohuoneessa luovuus 

paasee val loi l leen. 

Vanhan poydan 

alle asetet t i in nelja 

Ikean laat ikostoa 

tuomaan sai lytyst i laa. 

Valaisimet ovat vanhoja 

teol l isuusvalaisimia. 

Soffi unohtaajoskusjopa syddd, kun ei malta keskeyttdd luovaa tyotd. 
- Olemme yhdessa todella tehokkaita tyomuurahaisia, Janne sanoo. 
Hanen mukaansa kaikki sujuu saumattomasti, jos vain on sopivasti 

tilaa tydskennella. Soffi paljastaa painavansa toita lahes maanisesti, 
kun jokin projekti on kesken. 

- Vauhdin takia unohdan joskus jopa syoda, kun en millaan malt-
taisi keskeyttaa luovaa prosessia! 
P E R H E E N K A S V A E S S A huonejarjestys on muuttunut kerran pari, mutta 
muuten sisustusta ei paljon vaihdella. Soffi ei mielellaan seuraa tren-
deja vaan tayttaa kodin sellaisilla esineilla, joilla on handle merkitysta. 

Suuri osa huonekaluista on vanhoja ja perittyja, mutta joukossa on 

myos Soffin tekemia. Tekstiilisuunnittelija on kouluttautunut myo-
hemmin seka huonekalujen entisoijaksi etta puusepaksi. Hanella on 
Tammisaaressa oma kauppa, Kompaniet, jossa han myy myos muiden 
kasitoita ja designia. 

Keittion kauniin puusohvan Soffi teki tadin mokkisohvan mallin 
mukaan, monet valaisimet puolestaan ovat isan kanssa toteutettuja 
yhteisprojekteja. 

- Olen isan ja isoisan tytto. Meille kaikenlainen kasilla tekeminen 
on arvokasta. Isani on hopeaseppa mutta myos taitava puuseppa. Iso-
isa Gustaf oli puutyon opettaja. 

Esimerkiksi keittion pinnatuolit ovat isan suunnittelemat ja iso-
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isan tekemat. Myohemmin Soffi on kunnostanut ne muun muassa 
sorvaamalla uudet pinnat seka maalamalla. 
V A N H A S S A T A L O S S A RiiTTAA tekemista. Keittion hauska ruutukuvioi-
nen lattia esimerkiksi on kulunut pahasti, mutta Soffi kertoo jaksa-
vansa katsoa sita viela hetken. 

- Jonain paivana siihen on ihan pakko tarttua, han huokailee. 
Lattian maalaaminen oli niin tyolasta, ettei siihen ihan noin vain 

taas ryhdyta. 
Tyolistalla on myos ulkoportaiden kunnostaminen seka ulkokeit-

tion rakentaminen kasvihuoneen laheisyyteen. Sellainen, jossa olisi 
muutama suojaava seina, ja jossa voisi vaikka saxoistaa kalaa, keittaa 
uusia perunoita ja grillailla. 

- Meilla on jo melko selkea suunnitelma, joka puhuttelee meita 
molempia. Vain toteutus puuttuu, Janne kertoo. 

Vaikka tyota riittaa, kerrostalossa olisi hanen mielestaan vaikea 
asua. 

- Tarvitsemme luontoa ymparillemme. ja vanhassa talossa on muka-
vaa. Jos joutuisimme vaihtamaan, muuttaisimme aivan varmasti toi-
seen samantyyppiseen taloon. # 
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