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Vielä vuosi takaperin Turun Mälikkälässä sijaitseva, vuodelta 1865
peräisin oleva navettavanhus oli surullinen näky. Rikkinäinen katto
oli painunut rakennuksen sisään, eikä rähjäinen lähiympäristökään
ollut vanhoille kartanonmaille eduksi.
Nyt keskellä huoliteltua, puistomaista mäkeä seisoo ryhdikäs ja jylhä
navetta, joka on vuoden kuluessa kokenut todellisen
kasvojenkohotuksen. Vanhaan navettaan on rakennettu 15
loft-asuntoa.
Yhdessä niistä asuvat vuokralla opiskelijat Oona Aalto, 21 ja Riku
Malinen, 23, jotka kantoivat muuttolaatikkonsa sisään syyskuun
alussa.
- Olen aina halunnut ostaa ja kunnostaa vanhan navetan. Tämä on
hyvä välietappi, Aalto kertoo nauraen.
Heti, kun hän sai kuulla, että navettaa kunnostetaan asuinkäyttöön,
oli muuttopäätös selvä.
- Kävin varmaan miljoona kertaa katsomassa täällä rakennusvaiheen
aikana, Aalto myöntää.
Nuoret olisivat mieluusti kirjoittaneet kaksiosta kauppakirjatkin,
mutta toistaiseksi osakeyhtiön kaikki asunnot pysyvät
rakentamisesta vastanneen Rakennus-Lundén Oy:n omistuksessa.
Näin ainakin siihen asti, kunnes alue on täysin valmis.
Sänky sijaitsee
asunnon eteisessä
Nyt pariskunta maksaa navettatunnelmastaan 900 euron
kuukausivuokraa. Aallon ja Malisen koti ei ole mikään tyypillinen
opiskelijakämppä. Holvimaisen sisäänkäynnin jälkeen astutaan
suoraan pariskunnan makuuhuoneeseen.
- Olihan se alkuun aika karu ajatus, että sänky on eteisessä, mutta
nyt siihen on jo tottunut, Malinen toteaa.
Melko olemattomasta eteisestä huolimatta 70,5 neliön kaksio tuntuu
muutoin ilmavalta ja tilavalta. Loft-asunnoille tyypillisesti kodissa ei
ole varsinaisia väliseiniä. Makuuhuone on kuitenkin erotettu
olohuone- ja keittiötilasta kevyellä seinällä.
Yhtenäiset tilat ja normaalia suurempi huonekorkeus luovat
ainutlaatuista avaruutta, mutta vaativat sisustukselta luovuutta.
Nuoripari kertookin pyöritelleensä huonekaluja useaan otteeseen
paikasta toiseen, eikä järjestys vieläkään täysin miellytä silmää.
- Olisivatkohan ne nyt viikon verran olleet näin, Malinen arvelee
virnuillen.
Asunnon hallitsevana katseenvangitsijana toimii tunnelmallinen
kiviseinä.
- Kiviseinä ja keittiön tiiliseinä ovat asunnossa parasta, koska ne
luovat navettatunnelmaa, Aalto miettii.
Navetta toimi
myös sillitehtaana
Tunnelmaa vahvistavat ikkunasyvennykset, jotka paljastavat
alkuperäiset, 120 senttiä paksut kiviseinät. Talo toimi navettana
aina 1950-luvulle saakka. Esimerkiksi vuonna 1941 navetassa
ammui 42 lehmää. Ennen asuntoprojektia rakennus toimi varastona
ja taannoin myös sillitehtaana.

Oona Aallon, Riku Malisen ja Eemeli-kilpikonnan kaksio sijaitsee vuonna 1865
rakennetussa kivinavetassa Mälikkälässä, mistä on kolmen kilometrin matka
Turun keskustaan.
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Asunnon hallitsevana katseenvangitsijana toimii tunnelmallinen
kiviseinä. Oona Aalto pöyhii tyynyjä makuuhuoneessa.
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Vuokra-asuntoon kuuluu aurinkoinen terassi.
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