Väliseinän tilalle
rakennettu rimaseinä
vei paljon työtunteja,
ja Maria on lopputulokseen tyytyväinen.

TYYLIN TAITAJA

Mondrian in
Matinkylä
-asunnon eteisen väliseinä
sai remontissa
lähteä.

M
Uskaltaja
Asuntosijoittaja Maria Friström remontoi
pommikuntoisista asunnoista viihtyisiä
vuokrakoteja, jotka täyttävät myös
asukkaidensa unelmat.
MOONA LAAKSO KUVAT AMANDA AHO

aria Friström on
juuri tehnyt
kaupat kymmenennestä sijoitusasunnostaan.
– Kävin ostamassa kierrätyskeskuksesta
yhden pöydän ja peilin ennen kuin nimet
olivat edes paperissa, hän kertoo.
Maria ei pelkästään remontoi vaan myös
stailaa vuokraamansa asunnot. Kaikki
kohteensa hän myös nimeää. Uusin asunto
on saanut työnimen Espoon Retro Retreat.
Kyseessä on vuonna 1970 valmistuneen
kerrostalon kattohuoneistokaksio Espoon
Matinkylässä.
– Minulla on aina vuokralainen mielessä,
kun aloitan asunnon remontoinnin. Kun
tulin Matinkylän asuntoon, tunsin, että se
on täydellinen ensimmäinen yhteinen koti
nuorelle parille. Näin mielessäni pariskunnan, joka tykkää kokata ja kutsua kavereita
kylään, ehkä myös laulaa karaokea. Menen
todella yksityiskohtiin.
Asuntosijoittajayrittäjänä Maria aloitti
kolmisen vuotta sitten, ilman aiempaa
kokemusta remontoimisesta.

Unelmatyö vaihtui yrittäjyyteen
Vielä muutama vuosi sitten Maria oli unelmatyössään asiakkuusjohtajana yhdessä
maailman johtavista viestintätoimistoista
Piilaaksossa. Sitten hänen miehensä sai
Suomesta työtarjouksen, josta ei voinut
kieltäytyä.
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Kun pariskunta palasi Suomeen, heillä oli
kahdeksan kuukauden ikäinen poika, ja
Maria oli uudelleen raskaana ja työtön.
– Oli sokki huomata, miten paljon täällä
on huonokuntoisia vuokra-asuntoja. Jenkeissä on tavallista asua vuokralla, ja asunnot ovat yleensä hyväkuntoisia.
Marialle syntyi unelma nostaa vuokraasuminen yhtä arvostetuksi kuin asunnon
omistaminen. Kipinän asuntosijoittamiseen hän oli saanut Amerikassa, ja Suomessa hänellä oli aikaa opiskella aihetta lisää.
Ensimmäisen sijoitusasunnon Suomessa
Maria osti Järvenpäästä miehensä ja veljensä kanssa, ja sen jälkeen homma lähti
etenemään nopeasti.
Mariasta tuntuu, että hän on luomassa
uutta nicheä.
– Sanoin Bo LKV:n perustajalle Tuomas
Mäkelälle, että haluan olla vuokrakotien
Bo. Hehän tulivat välitystoimintaan uudella
konseptilla. Ajattelen, että olen samalla
tavalla tuomassa erilaista ajattelua vuokraukseen ja vuokrakoteihin.

Manifesti seinälle
Aluksi Maria luo asunnosta aina vision
boardin, jonka avulla hän suunnittelee
asunnon väri- ja materiaalimaailman.
Ideoita Maria hakee kaikkialta, erityisesti
luonnosta. Inspiraatiota uusimpaan koh-

”Minulla on aina
vuokralainen
mielessä, kun
aloitan asunnon
remontoinnin.”

A
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Vanha keittiö
koki täydellisen
muodonmuutoksen. Uusi keittiö
on Puustelli
Miinus ja tasot
Tulikiven.

teeseensa hän sai ystävänsä Lena Nyholmin Tukholmassa pitämästä sisustussuunnittelukurssista.
– Lenan filosofia on: uskalla luoda unelmakotisi. Se lähtee siitä, että uskaltaa
astua normien ulkopuolelle ja käyttää
muuta kuin valkoista tai sitä, mitä näkyy
trendeissä.
Tätä ajatusmaailmaa Maria haluaa noudattaa vuokra-asunnoissaan ja tehdä villejäkin ratkaisuja.
Uusille vuokralaisille hän antaa aina
jonkin yksilöllisen tervetuliaislahjan, esimerkiksi kasvin viherpeukalolle. Hän myös
laittaa jokaiseen asuntoon sisustustaulun,
jossa on klassikoksi noussut manifesti,
holstee manifesto. Se alkaa sanoilla: ”This is
your life. Do what you love, and do it often.”
– Se on elämäni manifesti ja inspiroi
osaltaan minua uranvaihtoon. Ajattelen,
että minulla on mahdollisuus vaikuttaa
myös vuokralaisteni elämään.

Tyylikästä arvonnousua
Kun Maria aloitti asuntojen remontoimi-
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MARIAN VINKIT REMONTOINTIIN
1. ENNEN OSTOPÄÄTÖSTÄ

Kiinnitän erityisesti huomiota asunnon
arvonnousupotentiaaliin sekä taloyhtiön
kuntoon. Asunnon markkina-arvon on
noustava tuntuvasti enemmän kuin remontin kustannus, jotta voin ostaa seuraavan
asunnon uudelleenrahoittamalla kohteen
lainan.
2. LUO OMA VISIOSI

?
Näkymä Mondrian in
Matinkylä -asunnon
keittiöstä olohuoneeseen. Ilmoitustauluun on jätetty
tervetuliaiskortti
vuokralaiselle.

sen, hän oli pidellyt vasaraa kädessä viimeksi koulun puutyötunnilla. Nyt remontointi käy alkua sujuvammin. Maria on
myös oppinut pyytämään apua – kaikkea ei
tarvitse tehdä itse.
Onnistunein remontti rahallisesti on
ollut yksiö Turussa, jonka Maria osti 91 000
eurolla. Pintaremonttiin meni 2500 euroa
ja asunnon uudeksi arvoksi remontin jälkeen välittäjä antoi 130 000 euroa. Stailaukseen ei mennyt rahaa, sillä Maria käytti
siskonsa kotoa löytyviä tavaroita.
Stailauksella on vaikutus asunnon hintaarvioon, ja se on yksi syy miksi Maria panostaa siihen. Hinta-arviolla nimittäin on
merkitystä, kun hakee lainaa seuraavaa
kohdetta varten. Stailaus ei vaadi juurikaan
rahaa.
– Käytän paljon omia tavaroitani ja ostan käytettynä. Tykkään metsästää esineitä ja huonekaluja ja tuunata niitä itse.
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Aloitan remontin luomalla vision boardin
Canva -sovelluksella. Se on editointi- ja
suunnittelutyökalu, jonka avulla saa idean
konkreettiseen digimuotoon. Mietin, kenelle tämä koti on, ja mitä he haluavat
tässä kodissa tuntea. Aloita kysymällä,
mitä tunteita haluat tämän kodin sinussa
herättävän. Se ohjaa värivalintaa.

3. TEE BUDJETTI

Suunnittele vision mukainen realistinen
budjetti. Valitse materiaalit kerralla, sen
sijaan, että tekisit päätöksiä pitkin remonttia, jolloin kustannukset helposti nousevat.
4. MIETI, MIKÄ ON TÄRKEINTÄ

Ennen remonttia konsultoin luottourakoitsijaani, ja joskus olen pyytänyt myös sähköasentajan arvioimaan remonttia. Taloyhtiön
isännöitsijän kanssa on hyvä jutella ensin ja
varmistaa, onko remontissa sallittua tehdä
isompia muutoksia. Panostan remontissa
tiloihin, joita tulee käytettyä eniten, esimerkiksi keittiöön ja sen kalusteisiin. Halvemmissa asioissa, kuten seinän värissä, voi olla
luova.

;

@marialovesrealestate

Asunnon patterit
maalattiin samalla
värisävyllä kuin
seinät. Seinällä
Teknos Biora
Balance täysmatta
ja patterimaalina
Teknos Futura
Aqua 40. Molemmissa sävy NCS
3706 B93G.

1970-luvun asunto
oli alkuperäiskunnossa. Ainoastaan
kylpyhuone oli uusittu putkiremontin
yhteydessä.

Aina remontti ei mene suunnitelmien
mukaan. Eräästä asunnosta löytyi asbestia
ja budjetti ylittyi muutamalla tonnilla.
Purkutyön alta paljastui kuitenkin upea
betoniseinä, jonka hiominen vaati verta,
hikeä ja kyyneleitä. Lopulta juuri sen,
Mondrian in Matinkylä -asunnon, remonttiin Maria on kaikkein tyytyväisin. Jutun
ennen ja jälkeen -kuvat ovat kyseisestä
asunnoista.
– Sinne tuli vihreät seinät, musta keittiö,
villi tapetti ja itse tehty rimaseinä. Olen
ylpeä, että uskalsin tehdä erilaista.

Arvokas toinen elämä
Viime äitienpäivänä Marian elämä pysähtyi. Hän oli seitsemännellä viikolla raskaana, kun hänet kiidätettiin sairaalaan, jossa
selvisi kohdun ulkopuolinen raskaus. Maria
menetti kaivatun kolmannen lapsen ja
melkein henkensäkin.

– Tunnen saaneeni toisen elämän. Elämä
on niin kallisarvoista, että on pakko tehdä
asioita, jotka ovat merkityksellisiä.
Maria ryhtyi yrittäjäksi, jotta voisi viettää
aikaa perheen ja merkityksellisten asioiden
parissa. Tavoitteena on saada asuntosijoittamisen kautta sen verran passiivista tuloa, että sillä voi elää. Vielä yritys ei yksinään elätä. Maria tekee samalla muita töitä,
kuten emännöi Tuplashotti-podcastia Mia
Ehrnroothin kanssa ja käy luennoimassa.
– Tästä kolmen vuoden päästä on tavoite
olla taloudellisesti riippumaton. En tiedä,
onko se realistinen, mutta se vie minua
eteenpäin.
Yrittäjänä Maria saa käyttää luovuuttaan
ja olla tekemisissä ihmisten kanssa. Hänelle on tärkeää näyttää esimerkillään, että
rohkeudella pääsee pitkälle.
– Kun uskaltaa, pystyy paljon enempään
kuin luuleekaan. G

