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Ristimajan leirikeskuksen ai-
kaan elämä keskittyi maan-
tien puoleiselle pihalle. Järven 
puolella oli vain matalat ikku-
nat katon rajassa, koska talon 
sillä puolella olivat tyttöjen ja 
poikien pukuhuoneet ja sauna 
pesuhuoneineen. 

– Maisema on upea, mutta 
ikkunoista ei nähnyt ulos, Vi-
sa Heinonen päivittelee.

Uudistettuna huvila ikään 
kuin on kääntänyt katseensa 
vastakkaiseen suuntaan, kun 
järven puolelle on avattu suu-
ret maisemaikkunat.

– Seurakunta on aikoinaan 
valinnut leirikeskukselleen 
hyvän paikan. Rantaviiva ei 
tosin ole pitkä, vain 50 met-
riä. Näkymä kuitenkin näyttää 
suurelta vesistöltä, kun järvi 
aukeaa molempiin suuntiin.  

Talon menneisyys  
sai näkyä
Villa Kielorannan päätalo on 
ollut leirikeskuksen rantama-
ja, jossa oli kolme makuuhuo-
netta, oleskeluhuone ja keit-
tiö. Maantien toisella puolel-
la on Ristimajan vanha päära-
kennus, jota Heinoset parhail-
laan remontoivat.

Radikaaleista muutoksis-
ta huolimatta 1963 rakennettu 
rantamaja on helppo tunnis-
taa, jos on käynyt siellä ripa-
rilla tai kesäleirillä. 

Huvilan mittasuhteet ovat 
entiset ja kantavat pylväät en-
tisillä paikoillaan. Järvimaise-
ma on yhä kaunis. 

Heinoset halusivat tietoi-
sesti säilyttää talon alkuperäs-
tä erilaisia elementtejä ja sa-
malla talon historiasta, vaik-
ka he tekivät siinä aika tavalla 

täydellisen remontin. 
– Punaisena lankana oli pyr-

kimys yhdistää olemassa ole-
vaa ja uutta. Toivottavasti 
olemme onnistuneet siinä.

Järvimaisemaa 
kelpaa nyt ihailla
Talo oli huonossa kunnossa, 
kun Heinoset hankkivat sen 
netissä olleen myynti-ilmoi-
tuksen perusteella 2006. 

Päätalon sauna on uusittu 
täysin ja pesuhuoneesta on 
tehty takkahuone. Nyt Alajär-
ven rauhoittavista maisemista 
voi nauttia lauteilla ja saunan 
jälkeen takkahuoneessa, jonka 
yksi seinä on yhtä ikkunaa.

– Kyllä tässä kelpaa istuskel-
la saunan jälkeen ja ottaa bis-
set, Heinonen ylpeänä esitte-
lee.

Leirikeskuksen rantamajan 
pukuhuoneiden paikalle on 
saatu tilava vanhempien ma-
kuuhuone, kun väliseinä on 
poistettu. Huoneessa katseen 
vangitsee kylpyamme, joka on 
sijoitettu seinänkokoisen mai-
semaikkunan ääreen. 

Kylpyamme löysi 
paikkansa
Tarina kylpyammeen joutu-
misesta Alajärven rannan hu-
vilaan on itsessään kertomi-
sen arvoinen.

Heinonen löysi ammeen 
Helsingistä lastensa koulun 
vieressä olleesta liikkeestä, 
jossa oli loppuunmyynti. Ik-
kunassa kerrottiin, että alen-
nukset olivat 50–70 prosenttia. 

– Amme oli samalla taval-
la ikkunan takana kuin nyt. 
Menin sisään ja sanoin myy-
jälle, että alennus on 80 pro-
senttia ja kaupat synty-

vät. Siinä se oli, eikä ollut mi-
hin sen laitan. Kylpyhuonee-
seen se ei  mahtunut. 

Villa Kielorannan suunnit-
telu ja saneeraus itse asiassa 
lähtivät ammeesta. 

Vaalea ja tumma  
tasapainossa
Vanhempien makuuhuone on 
seesteisen vaalea, kontrasti-
na grafiitinharmaa klinkkeri-
lattia. Huvilan päämateriaalit 
ovat tumma laatta ja saarni-

puu.  Valkoinen, saarnen vaa-
leus ja tumma grafiitinhar-
maa, toistuvat huvilassa kaik-
kialla. 

Lattiat sekä saunan ja pe-
suhuoneen seinät ovat samaa 
tummaa laattaa. Makuuhuo-
neissa ja olohuoneissa on al-
kuperäiset lautalattiat, mutta 
nekin on maalattu tummiksi.

Yleisvaikutelma on hillitty 
ja vähäeleisen moderni. Jokai-
nen yksityiskohta ja ratkaisu 
on tarkoin harkittu ja huolelli-
sesti toteutettu.

– Meillä on ollut täällä hy-
vät suunnittelijat ja tosi taita-
vat timpurit, Heinonen kiittää.

Aukkohuumoria  
olohuoneessa
Huvilan kolme makuuhuonet-
ta ja olohuone ovat alkuperäi-
sillä paikoillaan. Olohuone oli 
oleskelutila, jonka yhteydessä 
oli ovilla erotettu avokeittiö. 
Huoneen takaosassa oli ver-
hoilla eristetty komero, jossa 
säilytettiin retkivuoteita.  

Komero on nyt erotettu olo-
huoneesta seinällä. Keskellä 
seinää on hauskana yksityis-
kohtana aukko, josta voi näh-
dä järvimaiseman. Muuten 
olohuoneen puolelta ei olisi 
näkymää järvelle. 

– Olohuoneessa oli aukon 
paikalla ennen lämminvesi-
boileri. Kun boileri saatiin si-
joitettua saunan lauteiden al-
le, sen paikka vapautui aukol-
le. Tämä on aukkohuumoria.

Olohuoneessa on paljon 
valkoista. Takaseinä on saar-
nipuinen tehosteseinä, joka 
tuo tilaan maanläheisyyttä ja 
lämpöä. 

– Minun designiani ovat 
matalat kaiuttimet, jotka ovat 
vaakatasossa ja upotettu yh-
teen yhtenäiseen seinäele-
menttiin. Normaalistihan kai-
uttimet ovat pystyasennossa. 

Olohuoneen katto on mata-
la, mutta kattoon on saatu kor-
keuden vaikutelmaa madalta-
malla katon takaosaa. Lisäk-
si katon matalammasta osas-
ta muotoiltiin veistoksellisen 
aaltoileva.

Lasiovista näkee  
talon lävitse
Toinen veikeä aukko avautuu 

tupakeittiön työpöytien ylä-
puolella käytävään, joka on 
puhkaistu olohuoneen ja ma-
kuuhuoneiden väliin. Käytävä 
on samalla eteinen, jonka mo-
lemmissa päissä on lasiovet. 

– Lasiovien kautta on näky-
mä järvelle koko talon läpi. 

Käytävän makuuhuoneiden 
puolella on talon ainoa väri-
käs seinä. Se on maalattu mur-
retun punaiseksi. 

Huoneissa on liukuovet, jot-
ka vievät vähän tilaa. Vastak-
kaisen seinän komeroiden ja 
WC:n ovissa ei ole puitteita.

– Normaalisti ovet ovat 
usein rumia pokineen, Heino-
nen sanoo.

–  WC:lle ei ollut juuri mi-
tään tehtävissä. Se on pieni, 
mutta peili on halpa ratkaisu 
suurentamaan tilaa.  

Sauna piilossa  
ruohokaton alla 
Rantasauna on rakennettu 
sointuvaksi päätalon tyyliin.  
Saunan ruohoa kasvava kat-
to on samalla tasolla kuin sen 
takana olevan päätalon piha-
tasanne. 

– Saunan yläpuolelta näkee, 
miten jyrkkä rinne on. Arkki-
tehdille nostan hattua, että sai  
sijoitetuksi saunan hienosti 
rinteeseen ja maisemaan. 

Pitkät portaat vievät pääta-
lolta rantasaunaan ja edelleen 
rantaan. Alun perin aikomus 
oli laatoittaa portaat liuskeki-
villä, mutta rinne on liian jyrk-
kä liukkaille kiviaskelmille. 
Suunnitelma muuttui, ja puu 
todettiin käytännöllisemmäk-
si materiaaliksi.

– Aika moni asia alkoi kir-
kastua vasta kun se tehtiin, 
pikkutarkaksi tunnustautuva 
Heinonen kertoo.

Keltainen väritys 
sitoo yhteen 

Päätalon kuistin 60-lukulaisen 
kaiteen paikalla on nyt vaaleat 
puiset ritilät, joita on käytetty 
myös keventämään rantasau-
nan ja kesäkeittiön ilmettä. 

Ritilöiden käytön myös ran-
tasaunalla ja kesäkeittiössä 
keksi toinen huvilan remon-
toineesta timpureista.

– Kaksi kuukautta mietin, 
mitä materiaalia kuisteille lai-
tetaan, lasia vai vaijeria. Lo-
pulta sain päätetyksi, että ote-
taan timpurin ehdottamat riti-
lät, Heinonen sanoo. 

Järvimaisemaan tontin toi-
sella laidalle Heinoset raken-
nuttivat erillisen kesäkeittiön, 
joka on ahkerassa käytössä.  

Kaikkialla ulkorakenteissa 
värit ovat grafiitinharmaa ja 
keltainen, mutta kesäkeittiön 
terassin puulattian on annet-
tu harmaantua luonnollisesti. 
Keltainen väri sitoo yhteen ta-
loa, saunaa ja portaita. 

Kuisti uudisti talon 
koko ilmeen 
Villa Kielorannan päätalon 
kuistin alla oli korkea sokke-
li, jonka peitti rakennusajalle 
tyypillinen ristikkokehikko.

– Talon mittasuhteet oli-
vat väärät. Kuistin alapuolella 
mahtui seisomaan. Talon pää-
dyssä oli rinne. Järven puolei-
nen tasanne korotettiin pihan 
tasalle, jolloin talon mittasuh-
teet saatiin sopusuhtaisiksi. 

Kuisti ei ennen ollut koko 
talon levyinen, niin kuin ny-
kyisin. Rantamajan saunasta 
pääsi kuistin kautta rantaan 
ja uimaan, mutta kuisti loppui 
oven pieleen.

– Terassin päässä oli raput 

alas ja kulman takana oli ulko-
huone. Sisävessaa ei ollut lei-
rikeskuksen aikaan, mutta se 
oli laitettu jo ennen meitä ja 
huussista oli tehty varasto jo 
silloin. (HäSa)

Huvila käänsi katseen järvelle
Järvimaisema avautuu Villa Kielorannasta nyt koko ihanuudessaan, jopa kylpyammeesta. 

Villa Kielorannan rantasauna on uusi, mutta se on 
suunniteltu sointumaan tyylilliesti päätalon kanssa.

Villa Kielorannan pihan suunnittelussa on nähty paljon vaivaa. Istutuksia on runsaasti, mutta niihin on pyritty valitsemaan helppohoitoisia kasveja. 

Villa Kieloranta 
oli ennen  
Ristimaja
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Visa Heinonen näyttää, miten entinen vuodevarasto on muutettu ovelliseksi komeroksi. Osa olo-
huoneen katosta on veistoksellisen aaltoileva. 

Kaikkialla huvilassa on käytetty samaa maan-
läheistä vaaleaa saarnipuuta.

Kesäkeittiössä on täysin varusteltu ruoanlaittopaikka ja ruokailuterassi, joita käytetään paljon.

Olohuoneen seiniin on puhkaistu hauskat aukot eteis-
käytävään ja järven suuntaan.

Rantasauna on puulämmitteinen. Pukuhuoneen suu-
resta ikkunasta Alajärvi näkyy koko kauneudessaan.
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