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Omakotitalo Kuusamossa   Talossa asuu kolmehenkinen Kuusamossa ikänsä viettänyt perhe. Talo on 1,5-kerroksinen perinnehirsitalo, jonka puuosat ovat Kuusamo Hirsitaloilta. Omarantaisen tontin koko on 5 hehtaaria.

Kunniaksi tontin perinteille

250-neliöinen hirsitalo sopii kuusamolaiselle järven-
rantatontille kuin nenä päähän. Samalla tontilla on 
seissyt hirsirakennus 1700-luvulta lähtien.
TeksTi Jorma Välimaa kUVAT Hans koistinen

HUOMAA 
tässä kodissa

luonnonmukaiset rakennnus-
materiaalit ja maalit niin ulko-

kuin sisäpinnoilla
w

rohkeat tapettivalinnat jokaisen
huoneen tehosteseinissä

w
huoneiden käyttötarkoituksen

huomioon ottaminen
suunnitteluvaiheessa

!



uusiKoti 2/2017 |     8180 |  uusiKoti 2/2017

LUONNON-
MUKAINEN 
ALUSTA LOPPUUN. 
Talon seinät ovat 
230 milliä paksua 
massiivipuuta ja 
kaikki rakenteet ovat 
muovittomia. Ulkosei-
nämaalina on käytetty 
Uulan Roslagin ma-
honkia Kelon sävyi-
senä. Sisäpinnat on 
käsitelty Osmocolorin 
Kuusi-sävyn vahalla. 
Eteisen suurikukkai-
nen tapetti on Vallilan 
vanhaa mallistoa.
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RUOKAA LEIVINUU-
NISTA. U-muotoinen 
keittiö on kalustettu 
A la Carten -kaapis-
toin, jotka perhe hankki 
Kuusamon Värisilmästä. 
Ruokailutilan ja olohuo-
neen välissä on kookas 
tulisija, johon kuuluu 
ruokapöydän puolelle 
sijoitettu leivinuuni. Sitä 
käytetään säännöllisesti 
aidon kotiruuan haudut-
tamiseen.

A sumisen väljyys ja oma rauha kos-
kemattoman luonnon keskellä ovat 
asioita, joita paljasjalkainen kuusa-
molaispariskunta elämältään halu-
avat. Siitäkin on otettu selvää, mitä 
ei haluta. Ensimmäisen talonsa 
he rakensivat kaupungin ytimeen. 

Taajaman huonot puolet koettiin niin negatiivisiksi, että 
uusi kotikaan ei saanut pariskuntaa viihtymään. ”Harjoi-
tuskappale” myytiin ja otettiin suunta kohti hiljaisuutta 
ja kiireettömyyttä.
 Tulevan kodin paikaksi hankittiin viisi hehtaaria maa-
ta 15 kilometrin päästä keskustaa. Maisema on pääasi-
assa peltoa, joka jatkuu järven rantaan. Tarjolla on kaik-
kea, mitä erityisen herkäksi luonnehdittu kuusamolainen 
luonto voi tarjota. Tontilla on ollut hirsitalo 1700-luvulta 
lähtien. Se luokiteltiin arvorakennukseksi, joka ehti olla 
suojelukohteetakin. Talo kuitenkin rapistui asumattoma-
na niin huonoon kuntoon, että se piti purkaa.
 Komean hirsitalon perinteet paikalla kuitenkin jatku-
vat, sillä kesällä 2013 valmistuneessa pariskunnan uu-
dessa kodissa on lähes 270 neliötä. Taloon tuovat näköä 
olohuone-erkkeri, ikkunalyhdyt ja toisen kerroksen suuri 
parveke.

Talossa on tilaa kaikkialla: keittiö on ruokailutilan 
kanssa kookkaan yksiön kokoinen, kaikki makuuhuoneet 
ovat noin 15-neliöisiä ja kodinhoitohuoneen neliömäärä 
on yli 17. Voisi jopa kysyä, onko tilaa liiankin kanssa? 
Miten työssä käyvä pariskunta, jolla on alle kaksivuotias 
lapsi, ennättää ja jaksaa siivota näin suuren kodin?
 Tilat on suunniteltu niin, että jokapäiväinen elämä 
tapahtuu alakerrassa. Yläkerta on omistettu harrastuk-
sille ja vieraiden majoittamiseen. Käyttö on huomatta-
vasti vähäisempää kuin alakerran tilojen, joten yläkertaa 
ei tarvitse siivota yhtä useasti. Ja onhan avarien tilojen 
siistinä pitäminen helpompaa kuin ahtaiden paikkojen.
 Pariskunnan ryhtyessä suunnittelemaan uutta kotiaan 
paikkansa löysi ensimmäiseksi sauna. Se piti ehdotta-
masti saada paikkaan, josta on näkymä järvelle. Sauno-
minen on pariskunnalle erityisen mieluista puuhaa ja 
mahdollisimman hyvien löylyjen vuoksi siellä pitää olla 

puukiuas.
 Hirsitoimittajan valinnassa ratkaisi paikallisuus. 
Pariskunnasta tuntuu hyvältä, kun seinien puutavara on 
kuusamolaisen Pölkky Oy:n sahaamaa ja lamellihirsisei-
nät on Kuusamo Hirsitalojen tehtaalla työstetty. Paikal-
listen yritysten ovista marssittiin sisään myös rakennus-
ajan hankinnoissa. Talotekniikka ostettiin Kuusamon 
S-raudasta ja pihalle tarvitut tuotteet kotikaupungin 
Rautiasta.
 Rakentamiseen kului aikaa puolitoista vuotta. Työ 
tehtiin omin voimin jopa nostamalla hirret paikoilleen 
traktorin etukuormaajalla. Apua saatiin paljon lähipiiril-
tä. Molempien isät nähtiin usein työmaalla ja rouvan veli 
huolehti sähkötöistä.

Hirsitalon hengittävyys maksimoitiin tekemällä ta-
losta täysin muoviton. Luonnonmukaisuus ratkaisi myös 
pintakäsittelyaineiden valinnan. Sisäseinät saivat vaale-
an värinsä Osmocolorin vahalla ja ulkopuoli maalattiin 
Uulan perinteisellä Roslagin mahongilla. Lämpö taloon 
tulee maasta. Sähkölasku on muutaman asutun vuoden 
aikana yllättänyt positiivisesti. Ison talon vuosikulutus 
on jäänyt 12 000 kilowattituntiin. Hirsitalo on tiivis, 
vaikka muutakin kuulee joskus väitettävän.
 Taloprojektin edettyä sisustusvaiheeseen hankittiin 
sisustusneuvoja ammattilaiselta. Tiina Marja Kaislakan-
gas Rukalla toimivasta Arcesi Oy:stä konsultoi värien 
ja pintamateriaalien valintaa. Koti on yleisilmeeltään 
todella vaalea. Jokaisessa huoneessa yksi väliseinä on 
tapetoitu ja kuosivalinnoissa on mukana voimakkaita 
kuvioita ja rohkeitakin värejä. Eteiseen hankittu Vallilan 
tuotannosta jo poistunut kukkatapetti on erityisesti 
rouvan makuun ja mieskin on siihen lyhyen sulattelun 
jälkeen tykästynyt.
 Talon keittiössä ei tila lopu sen enempää astioilta kuin 
ruuan tekijöiltä. Apuna kokkaamisessa on leivinuuni, 
jossa paikallisista luonnon antimista hautuu mainiota 
syötävää.
 Luonnon keskellä asuessa ei tekeminen lopu. Paris-
kunnan harrastuksia ovat muun muassa kalastus kotijär-
vellä, luonnossa liikkuminen ja varjoliito. Yläkerran 
isoissa huoneissa on tilaa myös musiikkiharrastuksille.w
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Fakta   Kuusamo Hirsitalojen 253 m² massiivihirsitalo

Valmistaja: Kuusamo Hirsitalot
Kerrosala: 269 m
Huoneistoala: 253 m
Huonelukumäärä: 5h, k, 3 wc, 2 oh, s, 
kph, khh, vh
Kerrosluku: 1,5
Runkomateriaali: puu
Arkkitehtisuunnittelu: Kuusamo Hir-
sitalot
Rakennesuunnittelu: Kuusamo Hirsi-
talot 
LVI-suunnittelu: Projectusteam Oy
Sähkösuunnittelu: Sähköpalvelu Kotila 
Oy
Sisustuksen suunnittelu: Arcesi Oy

Energialuokka: C
Perustukset ja alapohja: betonisokkeli, 
maanvarainen betonilaatta 
Kantavat seinät: lamellihirsi
Ulkoseinämaali: Uula Roslagin mahonki, 
sävy Kelo
Ikkunat: Piklas
Ulko-ovet: Kaskipuu
Vesikattorakenteet: Katepal palahuopa
Lämmitysjärjestelmä: Nibe maalämpö 
(S-Rauta Kuusamo), leivinuuni
LVI-järjestelmät: vesikiertoinen lattialäm-
mitys, LTO
Sähköjärjestelmät: Sähköpalvelu Kotila 
Oy

ERILAINEN KYLPYHUONE. Perhe ei halunnut 
saunan pesutilaan perinteisiä laattapintoja 
hankalan siivoamisen vuoksi. Vaihtoehdoksi 
löydettiin Elämyslattia+ -pinnoite, joka jatkuu 
saumattomasti lattiasta seiniin. Pinnoituksen 
hoiti järvenpääläinen Lattiamies. Saunassa on 
puukiuas, joka lämpiää usein. Perhe pitää sau-
nomisesta niin paljon, että taloa suunnitellessa 
lähdettiin liikkeelle oikeanlaisesta löylyhuo-
neesta. Kodinhoitohuoneella on kokoa runsaat 
17 neliötä.

Väliseinät: puu, kipsilevy, Designbetoni 
Elämyslattia+
Väliovet: Jeld-Wen massiivipeiliovet
Portaat: Lappiporras
Lattiapinnat: tammiparketti, Designbe-
toni Elämyslattia+
Sisäkattopinnat: kuusipaneeli
Seinäpinnat: hirsi, paneeli, kaakeli, 
tapetti, designbetoni
Kiintokalusteet: A la Carte (Värisilmä 
Kuusamo)
Tulisija: Tiileri (kappaletavara)
Tulihormi: Schiedel
Sauna: LS Lumisaunat Oy, puukiuas Kota 
Pallas


