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Omakotitalo Paraisilla   Asukkaat Helena ja Petri Lahtonen sekä 1,5-vuotias Erik. Kartanokoti Oy:n muuttovalmiiksi rakentamaan taloon hirsitoimitus tuli Kuusamo Hirsitaloilta. Metsäisen tontin koko on 8500 neliötä.

Inspiroivaa selkeyttä
Laatikkomainen talo metsän keskellä on oiva
esimerkki nykyaikaisesta hirsirakentamisesta.
Myös talon sisustus viehättää selkeydellään.
TeksTI Jorma Välimaa kUVAT Hans koistinen

HUOMAA 
tässä kodissa

korkeat ikkunat ovat keskellä 
rakennusta, jolloin ne valaisevat

koko kodin
w

avarien tilojen selkeä jäsentely
w

tumma seinä portaikon takana
toimii kontrastina puupinnoille

!
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RAUHASSA 
METSÄN KESKELLÄ. 
Kodin valoisin paikka 
löytyy ruokapöydän 
äärestä. Talon takana 
jatkuu reilusti omaa 
metsätonttia, joten ko-
tona saadaan olla rau-
hassa suurista ikkunois-
ta huolimatta. Yläkerran 
aulassa istutaan päivit-
täin, se toimii perheen 
omana olohuoneena. 
Väriä tilaan tuo Vallilan 
Kallvik-tapetti. Keittiön 
kalusteet Helena ja 
Petri hankkivat Ideal-
keittiöiltä.
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E nsivaikutelmaksi muodostuva selkeys on 
Lahtosen perheen uudessa kodissa miltei 
lumoavaa. Talon ulkonäkö, sisustus ja vä-
rimaailma mätsäävät niin hienosti, että 
seesteistä kokonaisuutta ihasteele suu 
avoimena. Ihasteleminen on erityisen 
helppoakin, kun luonnonvalo siivilöityy  

kaikkialle kotiin. Ikkunoiden sijoittelussa on huomioitu 
valon kulku kaikista suunnista. Taloa ympäröivä metsä 
säännöstelee auringon kirkkautta sopivasti ja sisään tuleva 
valo on sävyltään lämmintä.
 Jouluksi valmistunut talo on Helenalle ja Petrille sekä 
heidän reippaalle Erik-pojalleen rauhan tyyssija – koti-
pesä, jossa 1,5-vuotiasta miehenalkua odottaa turvallinen 
lapsuus. Sitä ovat varmistamassa myös talon turvalliset 
materiaalit – luonnonmukaiset hirsiseinät ja niiden 
pintakäsittelyyn käytetty Uulan myrkytön kuultomaali. 
Sisäilma on raikasta.
 Kodissa on tavaraa juuri sopiva, tarkkaan mietitty mää-
rä. Sijoittelu on selkeää, mutta ei silti mitenkään tylsää. 
Värit pelaavat yhteen. Portaikon tumma taustaseinä tuo 
toimivan kontrastin vaaleille puupinnoille.
 Kaiken keskipiste on keskeltä taloa avautuva korkea 
ikkunakokonaisuus. Se valaisee upeasti talon molemmat 
kerrokset ja tuo kotiin rauhoittavan metsämaiseman. Villi 
metsikkö kuuluu Lahtosten tonttiin, jolla on kokoa 8500 
neliötä. Se sijoittuu kylätien päähän, omaan rauhaan. 
Naapureita on lähellä, mutta näköyhteyttä ei toisiin ta-
loihin ole.
 Sisäänkäynti on vastapäätä korkeita ikkunoita. Ulko-ovi 
tuo suoraan avaraan eteiseen, joka jatkuu esteettömästi 
ikkunoiden eteen kahden kerroksen korkuiseen ruokai-
lutilaan. 

Lahtoset lämmittelivät talohaavettaan muutamilla 
asuntomessukäynneillä ja talonvalmistajien esitteisiin 
tutustumalla. Toivetalon raameiksi summautui kaksi 
kerrosta ja pulpettikatto.
 Haaveiden toteutuminen läheni, kun Petri sai sukunsa 
omistuksessa olleen tontin. Pian tarvittiin kumppani, joka 
rakentaisi perheelle hirsitalon. Sen valintaan vaikutti hyvä 

sisäilma ja vahvan rakenteen tuoma turvallisuus.
 Kumppaniksi valittiin turkulainen Kartanokoti Oy. 
Jari Hiltunen paitsi myy yhtiön rakentamia Kuusamo 
Hirsitalojen hirsikoteja myös auttaa asiakkaita suunnit-
telussa. Lahtosten laatikkomainen, 161 neliön talo onkin 
kokonaisuudessaan Jarin käsialaa. Rakennus on oiva 
esimerkki modernista hirsirakentamisesta. Jiirinurkin 
pystytetty hirsikehikko ei korosta talon massiivisuutta ja 
on salonkikelpoinen mihin tahansa ympäristöön, vaikka 
suurkaupungin keskustaan.
 Rakentaminen pääsi alkamaan, kun tontti tuli vuoden 
2015 juhannuksena raivatuksi. Kartanokodilta saa talon 
muuttovalmiiksi rakennettuna. Lahtoset halusivat kui-
tenkin hoitaa viimeiset sisustustyöt itse. Avuksi saatiin 
Petrin Marko-serkku. Myös molempien vanhemmat olivat 
tärkeänä apuna ja tukena koko taloprojektin ajan.
 Sisustusvalinnat pariskunta teki yhteisesti. Lähtökoh-
tana oli aikaansaada kaunista jälkeä kustannustehokkaas-
ti. Muuton hetkellä lähdettiin myös huonekaluostoksille. 
Alakerta sai kokonaan uudet kalusteet kirjastohuonetta 
lukuunottamatta. Siellä on toistaiseksi vain Petrin äidin 
isälle 1920-luvulla teetetty kirjoituspöytä.
 Yläkerrassa on kolme makuuhuonetta, joten tilaa riittää 
perheen kasvullekin. Kaikki ovat kulmahuoneita, joissa on 
ikkunat kahdella seinällä. Vanhempien makuuhuoneesta 
avautuu ranskalainen parveke. Yläaula on perheen arjessa 
ahkerassa käytössä. Siitä tekee viihtyisän aikaisemmasta 
kodista tuotu sohvaryhmä ja voimakkaasti sininen Vallilan 
mallistosta jo poistunut Kallvik-tapetti.

Koti on nopeiden yhteyksien päässä kaikista Turun 
seudun palveluista, mutta Lahtosten kotipesä on piilossa 
kaupunkien hulinoilta. Tontille ei ole vedetty kunnallis-
tekniikkaakaan. Perhe on talontekniikan osalta täysin 
omillaan.
 Työt tontilla eivät ole vielä valmiit. Etupihan kunnos-
tamisen lisäksi tekemättä on tallirakennus. Takapihan 
istutuksethan on jo luonto hoitanut. Ensimmäisestä 
kesästä uudessa kodissa päästään kuitenkin nauttimaan 
täysipainoisesti, sillä terassitilaa riittää niin Erikin ulko-
leikeille kuin grillaamiseen. w
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VALKOINEN SAUNA ON 
TRENDIKÄS. Talon on suunnitellut 
Jari Hiltunen Kartanokodit Oy:stä ja se 
on rakennettu Kuusamo Hirsitalojen 
puuosatoimituksella. Sisustuksen ovat 
Helena ja Petri suunnitelleet yhdessä. 
Kodissa on vaalea yleisväritys ja sauna-
kin on nykyhetken suosion mukaisesti 
valkoinen. Olohuoneen kulmassa on kir-
jastohuone, josta löytyy pian satavuotias 
kirjoituspöytä. Se on alunperin teetetty 
Petrin äidin isälle.
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Fakta   Kuusamo Hirsitalojen 161 m² lamellihirsitalo

Valmistaja: Kuusamo Hirsitalot Oy
Kerrosala: 178,3 m
Huoneistoala: 161,4 m
Huonelukumäärä: 4 mh + tupakeittiö + 
aula + 2 wc + khh + ph + s
Kerrosluku: 2
Runkomateriaali: puu
Arkkitehtisuunnittelu: Kartanokoti Oy
Rakennesuunnittelu: Kartanokoti Oy
LVI-suunnittelu: Heatco Finland Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkötyö R. Salo-
maa
Sisustuksen suunnittelu: oma

Energialuokka: C
Perustukset ja alapohja: valubetonisokke-
li, maanvarainen laatta
Kantavat seinät: kuusilamellihirsi 230x220
Ulkoseinämaali: hirret Fasad Classic kuul-
lote, nurkka- ja karmilaudat Fasad Solid 
peittosuoja
Ikkunat: Skaala
Ulko-ovet: Skaala
Vesikattorakenteet: Ruukki Classic pelti-
katto, rännit, lumiesteet ja portaat Vesivek

Lämmitysjärjestelmä: maalämpö (Nibe 
F1245 8kw), alakerrassa vesikiertoinen 
lattialämmitys

LVI-järjestelmät: ilmanvaihtokone Flexit 
Spirit UNI 3, ohjauspaneeli CI60
Väliseinät: gyproc GEK 13
Väliovet: Mattiovi
Portaat: Hoviportaat/Hovinikkarit Oy
Lattiapinnat: Wicanders hydrocork 
Sisäkattopinnat: MDF-kattopaneeli
Seinäpinnat: hirret Uulan Ilona kuulto-
maali
Laatat: Laattasatama Oy
Kiintokalusteet: Ideal-keittiöt
Tulisija: Takkacenter Elisa
Tulihormi: Schiedel harkkohormi
Sauna: haapalauteet, kiuas Seinä-Iki 6 
kW

Korkeiden ikkunoiden 
metsämaisema avautuu 
heti sisään astuessae

TILAA HETI SISÄÄNTULOSSA. 
Kodin avaruus alkaa heti ulko-ovella 
ja jatkuu läpi asunnon. Kuusihirsi on 
selvästi vaaleampi perinteistä män-
tyä. Laajat puupinnat eivät tee kodin 
yleisilmeestä vähääkään synkkää, 
mutta tunnelma on merkittävästi 
kodikkaampi kuin levy- tai kiviseinäi-
sissä taloissa.


