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Omakotitalo Eurassa   Asukkaat Elli-Mari ja Kimmo Ahola sekä kissat Kita, Sinttu ja Usva. Pohjoisen paksuista hirsistä rakennetun talon hirret on toimittanut Vaaran Aihkitalot. Metsäisen tontin koko on 2,4 hehtaaria.

Molemmille mieleinen
Rouva tykkää perinteisistä, herra moderneista 
taloista. Makuerimielisyydet ratkaisi hirsitalo.
Siihen oli helppo molempien ihastua.
TeksTi Jorma Välimaa kUVAT Hans koistinen

HUOMAA 
tässä kodissa

laadukkaat materiaalit sekä
rakennuksessa että sisustuksessa

w
500 niteen kirjastoksi 
hyödynnetty avoparvi

w
hirsitalon kumppaniksi erityisen

hyvin sopivien luonnonkivien
käyttö piharakentamisessa

!
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LUONNONMUKAINEN MYÖS VÄREILTÄÄN. 
Aholan pariskunnan johtoajatuksena taloprojektissa on 
ollut luonnonmukaisuuden ja kotimaisuuden vaaliminen. 
Myös sisustuksen ja talon väreihin on haettu sävyjä luon-
nosta. Ulkomaaliksi valittiin Uulan Roslagin mahongista 
Haavan sävy. Komeiden aihkihirsien ulkopinta on lähes 
tarkalleen samaa väriä kuin vieressä kasvavien haapojen 
rungot. Sisäkatot ovat Vaaran Aihkitalojen sahaamaa 
tuppilautaa. Kaikkien väliovien väriksi valittu tummarus-
kea. Olohuoneen rustiikkinen valaisin on ystäviltä saatu 
tupaantuliaislahja. Alakerran kulmahuone on Kimmon 
työtila. Elli-Marin kotityöpöytä löytyy parvelle kootusta 
noin 500 niteen kirjastosta.
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A holan pariskunnan talokuume oli 
nousussa Kuopion asuntomessujen 
aikaan kesällä 2010. Saaristokau-
pungin helteisiä katuja kulkiessaan 
Elli-Mari ihasteli perinteisiä puuta-
loja. Matkan jatkuessa kävi selväksi, 
että Kimmo ei ihastunut yhteenkään 

vaimonsa valintaan. Isännän makuun oli selkeälinjainen 
arkkitehtuuri. Mutta ennen päivän päättymistä messualu-
eelta löydettiin molempia miellyttänyt vaihtoehto. Kuopion 
hirsitalot istuivat niin Elli-Marin kuin Kimmon makuun.
 Unelma omasta hirsitalosta syttyi Kuopion matkalla ja jäi 
mieliin kytemään. Erityistä kiirettä ei ollut, sillä Elli-Marin 
ajatuksissa oma talo on ollut 14-vuotiaasta saakka. Silloin 
hän löysi tulevan kotinsa rakennuspaikaksi satakuntalaisen 
kallion metsän keskeltä. Se sijaitsi hänen lapsuudenkotinsa 
mailla Eurassa. Tontin vuoksi ei tarvinnut kiirettä pitää, 
vuosituhansia elänyt kallio kyllä jaksaisi odottaa.
 Ehdittiin vuoteen 2013, kun Aholat huomasivat Lapin-
lomallaan Vaaran Aihkitalojen huvilaesittelyn Levillä. Sinne 
mennessä tavattiin Vaaran Matti, joka ”hirsipiireissä” tun-
netaan pohjoisen ankarissa olosuhteissa kasvaneen villin 
puun kesyttäjänä. Aihkihirsi sahataan tasaleveyteen, mutta 
sen korkeus vaihtelee työstettävän puun koon mukaan. 
Talon rakentaminen aihkihirsistä vaatii erityistä taitoa, 
jota Matilta ja nyt myös hänen Paavo-pojaltaan löytyy.
 Käden taitojensa ohella Matti on rauhallinen seuramies, 
jonka myyntitapa miellytti Elli-Maria ja Kimmoa. Kaupat 
olivat enää yksityiskohtien hiomista vaille tehdyt ja talo 
rakentamista lukuunottamatta valmis. Talon ulkonäkö oli 
selkeänä mielissä ja pohjaratkaisua oli luonnosteltu pa-
perille. Arkkitehtikuvat niiden pohjalta laati Matin kautta 
löydetty oululainen suunnittelija Marja-Kaisa Ohayon.
 Talolle lohkottiin 2,4 hehtaarin tontti Elli-Marin tyttönä 
valitseman kallion ympäriltä, josta talon tulevan emännän 
lapsuudenkotiin on matkaa vain 300 metriä. Myös Kimmo 
on paljasjalkainen euralainen. Metsää on talon ympärillä 
niin paljon, että polttopuut päästään kaatamaan omalta 
maalta loppuelämän ajan.
 Talon valmistuessa siitä tuli paitsi avioparin myös kol-
men kissan koti. Kita ja Sinttu ovat seurallisia norjalaisia 
metsäkissoja ja luonteeltaan huomattavasti varautuneempi 
Usva on hellyttävä maatiaiskissa. Heidän päivänsä kuluvat 
ison talon lukemattomia piilopaikkoja etsien ja ulos raken-
netussa aitauksessa elämästä nauttien. 11-vuotiaan Kitan 
lempipaikka löytyy olohuoneen sohvan selkämykseltä. Siinä 
näkee kauniita unia.

Talon rakennusaika venähti melkein kahdeksi vuo-
deksi, kun suunnitellut kirvesmiehet eivät päässetkään 
Aholoiden työmaalle. Elli-Mari ja Kimmo hoitivat urakan 

omatoimisesti, vaikka useiden työvaiheiden toteutus 
oli täyttä hepreaa. Onneksi Matti Vaara löytyi tarvitta-
essa puhelimen päähän ja osasi neuvoa rakentamista 
suu-sanallisesti. Urakka hoidettiin päivätöiden ohella 
kiirehtimättä.
 Hirsikehikon pystyttämistä varten Matti saapui poikan-
sa kanssa Tervolasta Euraan. Syksyä kun elettiin, muut 
ammattimiehet olivat hirvimetsällä, joten pystytys lankesi 
Matin ja Paavon hoidettavaksi. Työssä oli samalla juhlan 
tunnelmaa, kun Matilla tuli vuonna 2014 hirsirakentami-
sen parissa 30 vuotta plakkariin. Elli-Marin ja Kimmon 
taloa voi kutsua juhlavuoden muistomerkiksi.
 Muuttokunnossa talo oli lopulta syksyllä 2016. Silloin 
juhlitut tupaantuliaiset jäävät mieleen ikuisesti, sillä 
naapurien ja ystävien tuomat lahjat olivat poikkeuksel-
lisen omintakeisia. Niiden joukossa oli muun muassa 
olohuoneen kattoon ripustettu kärrynpyörävalaisin sekä 
raudasta, koivulankuista ja lasista käsin rakennettu 
terassikalusto. Ystäväpiiristä on saatu apua myös pihan 
rakentamiseen. Sisääntulopihan kiviaita ja maahan pyö-
reistä luonnonkivistä naputeltu kenttä ovat EuraStonen 
valikoimasta. 

Rakentamisen johtoajatuksena  Elli-Marilla ja 
Kimmolla oli luonnonmukaisuuden ja suomalaisuuden 
vaaliminen. Sisustukseen on valittu lähes täysin koti-
maisia materiaaleja. Keittiö on hankittu Puustellilta ja 
lattiaparketti Timberwiselta. Kaikki värit ovat luon-
nonläheisiä niin seinillä, lattioilla ja katoissa. Sisäkaton 
verhoilulaudaksi hankittiin Vaaran Aihkitalojen sahaamaa 
tuppilautaa, jonka sivut on maalattu kelopuuta jäljitte-
levällä maalilla. Talon ulkoväri löytyi tontilla kasvavien 
haapojen rungoista. Maalin sävynimenä on odotetusti 
Haapa. Talon kaikki rakenteet ovat muovittomia ja sa-
maa haluttiin myös pintakäsittelyaineilta. Ulkomaalina 
on Uulan Roslagin mahonki ja sisäpinnat on käsitelty 
Osmocolorin itse sävytetyllä puuvahalla.
 Lämmityksen pääenergiamuotona on maalämpö, jota 
täydentää massiivinen, paikalla muurattu takka. Sen 
kyljet pysyvät lämpiminä kolmen päivän välein tehtävällä 
puunpoltolla. Takka on omaa suunnittelua ja sen kävivät 
pystyttämässä euralaiset muurarit.
 Huoneistoneliöitä talossa on 160. Toiseen kerrokseen 
rakennettiin vain yksi makuuhuone ja kaikki avotila han-
kittiin täyteen kirjahyllyjä. Kirjat ovat Elli-Marille sekä 
harrastus että työ. Suunnitelmissa on väitellä tohtoriksi 
kotimaisesta kirjallisuudesta.
 Kimmo työskentelee kotitoimistossa, jonka tunnelma 
on ajaton. Vanhalla massiivipuupöydällä on kuva Manner-
heimista ja karahvi viskiä. Kun laseja on kaksi, Kimmo voi 
skoolata Marskin kanssa hyvän aterian päätteeksi.w

KOLMEN KISSAN KOTI. 
Kimmon työhuoneen kirjatapetti 
löytyi Cole & Sonin mallistosta. 
Työhuoneen pöydällä on kuva 
Mannerheimista ja sen rinnal-
le hyvin sopiva viskikarahvi. 
Perheeseen kuuluu kolme kissaa, 
joista 11-vuotias Kita esittäytyy 
alhaalla vasemmalla ja vielä 
pennun elkein esiintyvä Sinttu 
oikealla. Luonteeltaan arka Usva 
pysyttelee visusti piilossa kuvaa-
jalta. Häntä tuuraa takan päältä 
löytyvä hauska posliinikissa.
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Fakta   Vaaran Aihkitalojen 160 m² massiivihirsitalo

Valmistaja: Vaaran Aihkitalot Oy
Kerrosala: 174,3 m
Huoneistoala: 160,2 m
Huonelukumäärä: 3 mh, k, oh, kirjasto, 
et, tk, khh, s, sh, tekn
Kerrosluku: 1,5
Runkomateriaali: puu
Arkkitehtisuunnittelu: Vaaran Aihkita-
lot Oy, RA Marja-Kaisa Ohayon
Rakennesuunnittelu: Vaaran Aihkitalot 
Oy
LVI-suunnittelu: LVI-tekniikka A. Koski-
nen Oy
Sähkösuunnittelu: Sähköasennus 
Peltola Oy
Sisustuksen suunnittelu: oma, avusti 
Unelmaneliöt

Energialuokka: C
Perustukset ja alapohja: sokkelimuu-
ri Lammin Betoni Oy:n muottiharkot, 
maanvarainen betonilaatta, 200 mm 
EPS-eristys

Kantavat seinät: höylähirsi 220 x 220-450 
mm, mänty
Ulkoseinämaali: Uulatuote, Roslagin ma-
honki, väri Haapa
Ikkunat: Domus
Ulko-ovet: Kaskipuu
Vesikattorakenteet: profiilipeltikatto, Tiili-
Jaakko, Jaakko-Tuote, mattamusta

Lämmitysjärjestelmä: maalämpö ja varaa-
va takka
LVI-järjestelmät: käyttövesi porakaivosta, 
jäteveden käsittely In-Drän-maasuodat-
tamo, vesikiertoinen lattialämmitys, 2. krs 
vesikiertoiset patterit, koneellinen ilman-
vaihto lämmön talteenotolla ja maaviilen-
nyksellä, vesikalusteet Oras
Sähköjärjestelmät: Euran Sähköpalvelu 
Oy, valaistussuunnittelu ja LED-tuotteet 
Winled Oy
Väliseinät: puurunko kipsilevy, märkätilat 
muurattu tiiliseinä
Väliovet: Jeld-Wen, Unique-Rustic

Lattiapinnat: Timberwise tammiparket-
ti, väri Levi
Portaat: Lappiporras
Sisäkattopinnat: 1 krs. mäntypaneeli 
STS, 2. krs tuppilauta Vaaran Aihkitalot 
Oy, reunat Tikkurila Kelo, Osmocolor 
puuvaha, sekoitus 50 % Kirkas, 50 % 
Kuusi
Seinäpinnat: Osmocolor puuvaha, 
sekoitus 50 % Kirkas, 50 % Kuusi, tapetti 
Cole & Son, AS Creation, Rasch, P+S 
International
Laatat: Laattapiste Collection (Oxo Deco 
Blanco, Caroline White), K-Rauta
Kiintokalusteet: Puustelli, keittiön kivi-
taso Edelstein, kivi Volga Blue
Tulisija: paikalla muurattu kiertoilma-
takka, design oma, muurarit Eero ja Esa 
Ojala, Eura
Tulihormi: muurattu tiilihormi, rappaus 
antiikkilaasti
Sauna: Lapin Laude mittalaude, lämpö-
käsitelty mänty, puukiuas Narvi NC-20

KEITTIÖ KUIN OLOHUONE. 
Keittiö on erityisen hieno kokonai-
suus kaapistoseinän tapetteineen 
ja sinisin kitein loistavine kivitasoi-
neen. Kivilaji on Volga Blue. Keittiön 
kalusteet on hankittu Puustellilta. 
Vitriineissä säilytetään Villeroy 
Bochin Wave-astiastoa. Iäkäs tieto-
kirjasarja toimii sisustus-elementtinä 
eteisen kaapistoon lisätyssä avohyl-
lyssä.


