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Loma-asunto Porvoossa      Asukkaina kirkkonummelainen pariskunta, joka viettää puolet viikoista uudella huvilallaan. Modernilla hirsiprofiililla rakennettu Ollikaisen Hirsirakenteen kookas huvila. Merenrantatontti 1500 m².

Tyyliä ja tunnelmaa

Ruokahalu kasvaa syödessä. 
Suunnitelmissa oli pieni saunamökki ja 
hurmaava kakkoskoti rakennettiin.
TeksTi Jorma Välimaa kUVAT Hans koistinen

HUOMAA 
tässä kodissa

ulkokäytävän erottama saunaosasto
parvineen ja viihtyisine oleskelu-

tiloineen
w

vaaleiden pintojen ja tumman
kalustuksen tyylikäs kontrasti

w
erilliset kylpyhuoneet ja wc:t

!
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suunnittelua innoitti ruotsalaisesta 
huvilasta mieleen piirtynyt valokuva
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TARKASTI MITOITETTU KALUSTUS. 
Rakennusluvan sallimissa neliöissä pysy-
minen vaatii tilojen tarkkaa suunnittelua. 
Makuuhuoneilta nipistettiin neliöitä, että 
tupakeittiöstä saatiin mahdollisimman suu-
ri. Kalustamista helpotti sisustusliike Aadan 
laaja valikoima, josta löytyy muun muassa 
erikoiskapeita senkkejä. Mustaan keittiöön 
hankittiin kalusteet Keittiömaailmasta ja ko-
neet Mieleltä. Ruokaa tehdään rakkaudella 
ja mieleisen lopputuloksen varmistami-
seen hankittiin kaasuliesi. Sauna ja muiden 
tilojen kanssa samaan tyyliin sisustettu 
saunatupa makuuparvineen on erillään 
mutta saman katon alla itse huvilasta. Väliin 
jää koko rakennuksen levyinen ulkokäytävä, 
joka toimii suojaisana ulko-oleskelutilana. 
Saunassa on sekä puu- että sähkökiuas.
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VAIMON SISUSTUS. Pintama-
teriaalinen valinnassa oli mukana 
sisustussuunnittelija, mutta ka-
lustus ja stailaus on sataprosent-
tisesti vaimon käsialaa. Isoimmat 
hankinnat on tehty Boknäsiltä 
ja Aadasta. Kapeat portaat sekä 
eteiseen että saunatupaan on 
valmistanut tilaustyönä Artiikki. 
Kylpyhuoneet ja vessat ovat eril-
lään toisistaan.

Huvilan valmistuttua siellä on vietetty 
puolet viikoista ja harkinnassa on 
kirkkonummen omakotitalosta luopuminen
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Sisustuksen tyylin valinnut huvilan omis-

tajarouva kokee olleensa aikaansa edellä 

etenkin Mikkelin asuntomessuille tehdyn 

kesäretken jälkeen. Musta ja muut tummat 

sävyt ovat tulossa voimakkaasti suomalais-

kotien väripalettiin ja tämä näkyi selvästi 

messukohteiden sisustuksessa. Tummat 

kalusteet ja piensisustusesineet näyttävät 

tyylikkäiltä ja usein kauniimmilta kuin 

skandinaavisen tyylin kulmakivenä pidetty 

valkoinen. Tämän huvilan asukkaat pitävät 

kodikkuudesta ja kotiin lämpimän tunnel-

man saaminen vaatii sisustukselta runsaut-

ta ja muodoilta perinteisiä kauneusarvoja.

Huvilan pitää
olla kodikas

O makotitalossa Kirkkonummella 
asuvan pariskunnan ajankäytöstä 
kilpailevat Lapin mökki ja matkai-
luauto. Oman yrityksen myymisen 
ja eläkeiän saavuttamisen myötä 
pariskunnan vapaa-aika kuitenkin 
lisääntyi merkittävästi. Aikaa olisi 

mökkeillä paljonkin, jos saunaranta olisi kohtuumatkan 
päässä kodista.
 Mieleen tuli mukavan rantasaunan rakentaminen ja sel-
laiselle ryhdyttiin katselemaan tonttia. Aikeissa oli mökki, 
jonka tuvassa pystyisi sopuisasti yöpymään. Tontinmetsäs-
tys johdatti Porvoon suunnalle ja meren rantaan. Tarjolla 
oli muun muassa 1500 neliön hyvärantainen maa-alue, 
jonka viehättävyyttä korotti naapuritonttien vanhat talot 
ja niiden kauniit puutarhat. Miinuspuolena oli vastaran-
nan iso tehdasalue, jota ei päivänvalossa tohdi kauniiksi 
luonnehtia. 
 Mutta illan hämärtyessä ja valojen syttyessä näkymä 
muuttuu aivan toisenlaiseksi. Valtava tehdaskompleksi 
halleineen ja torneineen näyttää öiseltä suurkaupungilta 
– suorastaan kauniilta ja sen nähtyään on helppo kuvitella 
kuinka upeaa olisi katsella valojen kajoa saunan lempeiden 
löylyjen jälkeen oman huvilan terassilla istuessa.
 Paikan hankinta vaatii sulatteluaikaa, mutta myyjä kyllä 
jaksoi sen odottaa. Naapurustossa on edelleen useita vapai-
ta huvilatontteja, joissa merimaisema on samanlainen.
 Sulattelu päättyi maakaupan solmimiseen. Harkinta-
aikana alkoivat ajatukset mökistä kasvaa, kun tontti tarjosi 
rakennusoikeutta omakotitalon kokoisen rakennuksen 
pystytykseen. Lopulta mopo karkasi täysin käsistä. ”Kau-
pungin” valoja ihastellaan nyt viikoittain, kun pariskunta 
rakennutti tontille 123-neliöisen kakkoskodin. Siellä asu-
taan puolet ajasta ja Kirkkonummen omakotitalon myy-
mistä ja kerrostalokodin ostoa harkitaan. Mökki Lapissa 
ja matkailuauto aiotaan kuitenkin säilyttää.

Lehtikuvassa joskus nähty ruotsalainen rantahuvila on 
säilynyt pitkään pariskunnan mielessä ja sen synnyttämis-
tä ajatuksista kerrottiin arkkitehti Esa Liesmäelle hänen 
alkaessa suunnitella leveälle tontille sopivaa rakennusta. 
Toiveissa oli jyrkkäharjainen ristikatto, korkeat huoneet 
ja lapsien perheille omat sopet. Saunamaailma haluttiin 
erilleen asumistiloista.
 Huvilasta haluttiin hirsiseinäinen, kevyempää vaih-
toehtoa ei edes mietitty. Hirsikaupat pariskunta halusi 
tehdä osaavan perheyrityksen kanssa oman, samanlaisen 

työtaustan vuoksi. Rakentamisen yhteistyökumppaniksi 
valittiin Ollikaisen Hirsirakenne, jonka tuotantolaitos 
toimii Ruovedellä jo toisessa polvessa. Kauppaan kuului 
huvilan ja erillisen autokatoksen täydellinen puuosatoimi-
tus sekä hirsikehikon pystytys ja katon rakentaminen. Siitä 
eteenpäin työtä jatkettiin kahden palkatun kirvesmiehen 
voimin. Käyttövalmiiksi rakennus saatiin niin täpärästi 
viime jouluksi, että kuusta ei päästy koristelemaan eikä 
kinkkua vielä paistamaan ”kaupungin jouluvaloja” kat-
sellen. Perheen yhteinen joulu kodikkaalla huvilalla on 
edelleen suunnitteluasteella ja toteutuu tänä vuonna.
 Ollikaisen tehtaalla on ajanmukainen työstötekniikka ja 
valikoimassa ovat päivän tasalla olevat hirsiprofiilit. Hir-
sikehikko voidaan latoa kaikille seinille samaan tasoon ja 
nurkat yhdistää toisiinsa jiiriliitoksin. Ulkonäön kannalta 
erittäin oleellinen on kapea saumarako. Eron perinteiseen 
v-saumaan huomaa jo ulkoseinissä ja sisäpinnoilla se on 
erittäin merkittävä. Paksu hirsi saa tyylikkään sisustuspa-
neelin ilmeen.
 Hirsirakenteen luonnonmukaisuus ja sen tuoma si-
säilman hyvä laatu on pariskunnalle tärkeä ominaisuus, 
mikä haluttiin huomioida myös seinien pintakäsittelyssä. 
Sisäseinien valkoiseksi maaliksi valittiin Uulan Into. Se ei 
haihduta sisäilmaan haitallisia päästöjä. Ulkopintaan talo 
sai mustan värin. Tyylikäs ulkonäkö viimeisteltiin ikkuna-
ristikoilla ja terassin kapeatolppaisilla teräskaiteilla.
 Terassilta lähtee rantaan laskeutuvat portaat ja tukeva 
laiturikin on jo valmiina. Tontin mäntyjä kasvava kan-
gasmaasto on siistitty rakennusajan jäljiltä. Kuorimaan 
joudutut osat on paikattu kuntalla.

Pintojen valinnassa oli apuna sisustuksen ammat-
tisuunnittelija. Sen sijaan sisustuksen tyylin valinta ja 
täydellinen viimeistely on vaimon sinnikkään uurastuksen 
tulosta. Pääväriksi hän valitsi mustan ja esineiden yhtei-
seksi nimittäjäksi kodikkaan kauneuden. 
 Huonekalut on hankittu Boknäsiltä Vantaalta ja sisus-
tusliike Aadasta Helsingistä. Keittiö toteutettiin Keittiö-
maailman kalustein ja koneiksi valittiin Mielen laadustaan 
tunnetut laitteet. Niistä kannattaa erikseen mainita ruo-
anlaiton onnistumisen takaava kaasuliesi ja viinikaappi.
 Isovanhempien luona paljon aikaa viettävät lastenlapset 
ovat ihastuneet ruokapöydän Sintti-pöytäliinaan. Eveliina 
Netin Vallilalle suunnittelemassa kankaassa uiskentelee 
piirroskuvitettuja kaloja, joiden nimet on printattu kan-
kaaseen. Pöydän ääressä opetellaan tunnistamaan meressä 
uiskentelevia kavereita.  w
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Fakta   Ollikaisen Hirsirakenteen 113 m² lamellihirsihuvila

Valmistaja: Ollikaisen Hirsirakenne
Kerrosala: 126 m
Huoneistoala: 113 m
Huonelukumäärä: 2 h + tupakeittiö, 
takkah + sauna + khh + 2 wc
Kerrosluku: 1,5
Runkomateriaali: puu
Arkkitehtisuunnittelu: Esa Liesmäki
Rakennesuunnittelu: Ollikaisen Hirsi-
rakenne
LVI-suunnittelu: LVI-Ervasti ja LVI-Plaani
Sähkösuunnittelu: Fectech ja Porvoon 
Sähkötyö

Sisustuksen suunnittelu: Nina Ristoja

Perustukset ja alapohja: betonilaatta
Kantavat seinät: lamellihirsi
Ulkoseinämaali: Uula Roslagin mahonki,
hiili
Ikkunat: Pihla
Ulko-ovet: Pihla
Vesikattorakenteet: Ruukki Classic

Lämmitysjärjestelmä: maalämpö
LVI-järjestelmät: vesikiertoinen lattialäm-
mitys

Väliseinät: hirsipaneeli, harkko
Väliovet: Matti-ovi
Lattiapinnat: laatta
Portaat: Artiikki
Sisäkattopinnat: puupaneeli
Seinäpinnat: hirsipinnat Uula Into, kivi-
seinä rapattu
Laatat: Laattapiste
Kiintokalusteet: Keittiömaailma
Tulisija: Tulikivi
Tulihormi: OnPiippu
Sauna: Prosauna, takkakiuas + sähkökiu-
as/Tulikivi

OMAT TILAT LASTEN 
PERHEILLE. Pariskunnalla on 
kaksi aikuista lasta ja kolme las-
tenlasta. Porvoon uudella huvi-
lalla vietetään aikaa joskus koko 
joukolla. Silloin molemmat parvet, 
isompi päärakennuksessa ja pie-
nempi saunan päällä, ovat nuorien 
käytössä. Kaikki tilat on viimeis-
telty pikkutarkasti. Sisustusesineet 
pariskunta on hankkinut pääkau-
punkiseudun liikkeistä ja tuonut ne 
tavara kerrallaan huvilalle. Vallilan 
Sintti-pöytäliina on lastenlasten 
ehdoton suosikki. Piirroskuvista 
opetellaan tunnistamaan kaloja 
aina ruokapöydässä istuessa. Sisä-
seinät on maalattu Uulan luonnon-
mukaisella Into-peittomaalilla.













































 
































