MIKÄ?
Nelihenkisen
helsinkiläisperheen
vapaa-ajan koti
Hämeenlinnan lähellä
Alajärven rannalla.

KOKO?
140-neliöinen päätalo,
lisäksi rantasauna ja
kesäkeittiö.

SAARNI

MODERNISOI
MÖKIN
Netin asuntosivustoilla
seilailu voi johtaa isoihin
ostoksiin. Näin kävi perheelle,
joka hankki lomakodikseen
leirikeskuksen saunamajan.
Te k s ti aija tu omine n k u vat mart ti järv i

Seitsemän vuotta sitten helsinkiläinen Visa Heinonen
surffaili tapansa mukaan netissä asuntosivustoilla. Ei hänellä ollut aikomustakaan muuttaa, mutta yksi myynnissä
olleista kiinteistöistä oli niin kiinnostava, että Visa päätti
hetken mielijohteesta mennä katsomaan paikkaa.
”Se oli menoa”, Visa naurahtaa.
Kymmenen kilometriä Hämeenlinnan keskustasta,
Alajärven rannalla nökötti vuonna 1963 rakennettu, alkuperäiskunnossa ollut talo. Paikka oli vuosikaudet toiminut
Vanajan seurakunnan leirikeskuksena, ja myynnissä ollut
rakennus oli leirikeskuksen saunarakennus.
”Moni hämeenlinnalainen on ollut täällä rippileirillä.”
Visa ihastui 140-neliöisen talon kokoon ja mittasuhteisiin sekä järvelle aukeavaan pihaan: kahden ja puolen
hehtaarin tontilla seisovasta talosta tulisi mainio vapaaajan asunto Visalle, hänen vaimolleen Erja Toivoselle ja
lapsille Miralle ja Atrolle.
Perhe halusi tehdä taloon täydellisen muodonmuutoksen, mutta kuitenkin siten, että rakennuksen 60-lukulainen ilme säilyy. Apuun pyydettiin arkkitehti Arto
Harjunpää ja sisustussuunnittelija Maria Krause.
Alkoi viisi vuotta kestänyt saneerausurakka, jossa
uudistettiin kaikki talon runkoa lukuun ottamatta. Perhe
on lopputulokseen tyytyväinen.
”Kun sisustuksen päälinjat olivat selvillä, Maria sai
vapaat kädet. Hän osasi selvittää, mistä pidän, joten
ongelmia ei ollut. Jos rakentaisin tyhjästä, tekisin korkeammat huoneet, mutta ei huoneiden mataluuskaan
ahdista”, Visa tuumii.
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Olohuone ja keittiö

O l es kelu- j a ru oka iluh uon e ovat yhtä avointa tilaa, jonka perällä on vitivalkoinen, kompaktinkokoinen avokeittiö. Maria Krause suunnitteli keittiön, ja puuseppä
toteutti sen. Hauska yksityiskohta on takaseinän aukko, josta hehkuu eteisen punainen
seinä. Keittiötaso ja allas ovat duratia. Alkuperäinen lautalattia petsattiin grafiitinharmaaksi. Saarnipöytä on Solid Furnituresta ja huovalla verhoillut tuolit Innosta.
Yhdenmukaisuuden nimissä saarnea on myös olohuoneen puolella taustaseinän paneelissa. Puupaneeli valittiin, koska perheen toiveena oli käyttää kakkosasunnon sisustuksessa sen verran puuta, että se luo kesäpaikan tunnelmaa. Kattoon on asennettu epäsuora valaistus, joka korostaa kauniisti saarniviilun puunsyitä. Katossa on muutakin
erityistä: se on aaltoilevan mallinen ja madaltuu kohti takaseinää. Oleskelutilan takka
aukeaa myös viereisen takkahuoneen puolelle. Takan vieressä on syvennys halkojen säilytystä varten, ja sen yläpuolella aukko, josta aukeaa näkymä takkahuoneen läpi järvelle.
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Piha ja hiekkaranta

Päätalo ja rantas auna luovat yhtenäisen tummanharmaan kokonaisuuden, jota piristävät kattojen sisälaudoitusten murretun keltainen väri ja terassien ritiläkaiteet. Pihan suunnittelussa perhe tukeutui pihasuunnittelija
Hanna Hentisen apuun: toiveena oli laaja nurmialue ja
helppohoitoiset istutukset. Rantaan vievien portaiden kaareva muoto tasapainottaa kulmikkaita rakennuksia. Hiekkarannasta haluttiin vitivalkoinen.
”Siihen upposi 40 tonnia kvartsihiekkaa.”
Hiekan kuljettaminen rantaan vaati hieman kekseliäisyyttä, sillä piha oli jo valmis eikä sitä haluttu vahingoittaa.
Pulma ratkaistiin rakentamalla vanerilevyistä 80 metrin rata parkkipaikalta rantaan.
”Kuskasin hiekkaa pienkuormaajalla kolme päivää,
mutta vaneripolun ansiosta nurmi pysyi kunnossa."
Divaani
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Eteiskäytävä ja makuuhuone

e t e iskäy tävän o ike all a pu o le ll a ovat makuuhuoneet ja vasemmalla puolella oleskelutila, keittiö, takkahuone sekä wc- ja kylpytilat. Käytävän lattiaan valittiin suuret, grafiitinharmaat laatat. Toinen seinämä on kiiltävän valkoista kaapistoa, toisessa yhdistyvät saarni ja ovien punainen tehosteväri.
”Tavoitteena oli käyttää puuta modernisti, joten valitsimme saarnen kuusen tai männyn sijasta. Liukuoviin taas
päädyimme siksi, että en pidä tavallisista ovista.”
Vanhempien makuuhuoneessa toistuvat samat värit kuin muuallakin kodissa: punainen, valkoinen ja harmaa sekä saarni, joka pehmentää kokonaisuutta ja tuo ei-kaupunkilaista tunnelmaa. Talon vastaava rakennusmestari veisti
paikan päällä kaikkiin kolmeen makuuhuoneeseen saarnesta ritiläkatot. Makuuhuoneen sängyn päätyyn puuseppä
teki kaapistot mittojen mukaan. Yövalaisimet kiinnitettiin saarnipaneeliin sängyn yläpuolelle.
”Olin jo ostanut ammeen, mutta se ei mahtunut kylpytiloihin, joten päätimme sijoittaa sen makuuhuoneeseen.”
Alun perin ammeen vieressä oli umpiseinä, mutta siihen puhkaistiin lattiasta kattoon ulottuva ikkuna, jotta kylpijä pääsee ihastelemaan järvimaisemaa.
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Rantasauna

v i sa h a ave i l i h ir sisau nasta,
mutta päätyi kuitenkin rakennuttamaan rantaan saunan, joka sopii ulkonäöltään yhteen 50-vuotiaan päätalon
kanssa. Puulämmitteinen rantasauna
on kesäisin ahkerassa käytössä.
”Saunan terassi on lempipaikkani,
koska järvi aukeaa siitä parhaiten.”
Sauna sijoitettiin vinottain päätaloon nähden, jotta järvimaisema olisi
parhaimmillaan. Kylpytilat on sisustettu tummanharmaalla laatalla, korkeakiiltoisella valkoisella ja saarnella. Samat
sävyt toistuvat myös päätalon kylpytiloissa, joissa on sauna sielläkin. Rantasaunan pukuhuoneeseen tehtiin seinänkokoinen ikkuna, jotta maisemista voi
nauttia silloinkin, kun sää ei salli terassilla istuskelua. Saunan katolla kasvaa
pikantisti heinää.
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