Saunatuvan uusi elämä
Kuusisten perheellä on omaan lomaparatiisiin matkaa kotiovelta vain
muutama metri paljain jaloin kesäisen nurmikon poikki. Hirsinen rakennus
syntyi vanhasta materiaalista uusin ideoin.
Teksti ja kuvausjärjestelyt Riina Ahtola Kuvat Krista Keltanen
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yllä vasemmalla Saunatuvan ympärille
rakennettu terassi palvelee esimerkiksi ruokailupaikkana. Monica ja Kimmo valmistelevat
kesäistä lounasta.
yllä oikealla Järven puoleisella terassilla
voi myös pulahtaa lämmitettyyn paljuun, jos
järvivesi tuntuu liian viileältä. Rottinkituolit on
hankittu Jyskistä.
oikealla vieressä Katoksen varjossa
nautittu lasi kuohuvaa ja raikas salaatti
maistuvat lomailijalle.
oikealla alla Saunatuvan tummaksi
käsiteltyjä hirsiä vasten on kiinnitetty kaunis
naulakko, josta voi pimeän tullen napata
myrskylyhdyn valaisemaan iltaa.
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yllä Näyttävä peuran pää on Monican yksi
hienoista sisustuslöydöistä, K-Rauta.
vasemmalla Näkymä tupaan ulko-ovelta
katsottuna. Vanhat lattialankut, kattoparrut ja
portaat maalattiin valkoisiksi. Tumma hirsi luo
lämpimän kontrastin valkoisen vierelle.
oikealla Roosan ja harmaan sävyiset
tekstiilit ovat Svaneforsin ja Pentikin. Ikean
rottinkituolit sopivat Ruotsista haetun pöydän
pariksi. Monica osti öljylampun Huuto.netistä.

Kylässä!
Täällä asuvat: Monica ja Kimmo
Kuusinen, 9-vuotias Elias ja 18-vuotias
esikoinen.
Mökki: Vanhan mökin materiaaleja
hyödyntäen rakennettu saunatupa
21 m2: tupa, parvi + sauna.
Sijainti: Valkeala, Kouvola.
Parasta mökissä: ”Järven läheisyys ja
lyhyt matka kotoa mökille.”

A

urinko paistaa täydeltä taivaalta, suvi on Suomessa kauneimmillaan ja piha tuoksuu
kesältä. Komea mansardikattoinen asuintalo rinteen päällä on jo tuttu,
sillä se esiteltiin Oma Koti Kullan Kallis
-lehdessä vuonna 2013. Tällä kertaa ohitamme asuintalon ja käymme alamäkeen
kohti kimmeltävää järveä, liplattavaa laituria ja tummanharmaata hirsimökkiä.
Olemme tulleet katsomaan Kuusisten
uutta lomaparatiisia.
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Unelma rantasaunasta

Monica ja Kimmo olivat pitkään haaveilleet rakentavansa rantaan saunan,
josta voisi pulahtaa kuumina kesäpäivinä
viilentävään järveen. Kuitenkaan ihan
perinteiset valmissaunaratkaisut eivät
kiinnostaneet, vaan toiveena oli jotain
persoonallisempaa.
Kuin tilauksesta Monica sai kuulla,
että hänen työpaikkansa henkilöstön virkistyskäytössä ollut hirsirakennus oli saamassa purkumääräyksen ja tilalle oltiin

rakentamassa jotakin uutta. Alun perin
tämä hirsinen rakennus oli ollut tehdastyöläisten mökkinä. Rakennus oli kooltaan 60 m2 ja nimekseen se oli aikanaan
saanut Sakura.
Monica ja Kimmo lähtivät siltä seisomalta keskustelemaan mökin ostosta.
Mökki luvattiin heille, kunhan he huolehtisivat itse purkutöistä. Tuumasta toimeen
siis: hirret numeroitiin huolella ja kuljetettiin Kuusisten kotipihaan kohti uutta
elämää.
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Luokseen kutsuva lepopaikka löytyy tuvan parvelta. Kaunis vanhan roosan sävy
jatkuu tekstiileissä parvelle asti. Päiväpeitto on hankittu Pentikiltä. Parvella pinnat
on maalattu valkoiseksi, mikä luo matalaan tilaan avaruuden tuntua.

Valkoiseksi maalatut puuportaat vievät parvelle. Uutena hankittu pieni
kamiina tuo tupaan tunnelmaa ja lämpöä viilenevinä iltoina. Saunan
lauteilta voi kurkistella tupaan pienen seinään tehdyn ikkunan kautta.

Talon isännän rakentama pieni keittiönurkkaus istuu hyvin portaiden
viereiseen tilaan. Alle on sijoitettu jääkaappi viilentämään saunajuomia.
Puinen pöytätaso toistaa hirren lämpimiä sävyjä.

Vanhasta uutta

Mökkiä ei suinkaan ollut tarkoitus siirtää Kuusisten tontille sellaisenaan. Mökin pohja oli suunniteltava uusiksi vastaamaan
perheen käyttötarpeita. Monica ja Kimmo haaveilivat saunasta,
jonka lämmittää puukiuas. Lisäksi haluttiin hiukan oleskelutilaa, missä voitaisiin istua kesäiltaa suojassa hyttysiltä ja mahdollisesti nauttia tunnelmasta myös talven paukkupakkasilla.
Alkuperäinen pohjaratkaisu ei istunut tontille eikä sopinut
käyttötarkoitukseen.
Vanhasta rakennettiin uutta Monican ja Kimmon taitavissa käsissä. Monican käsistään kätevä isä oli myös projektissa
suureksi avuksi. Tavoitteena oli hyödyntää mökin vanhoja materiaaleja niin paljon kuin mahdollista. Vanhan mökin hirsistä
kolme neljäsosaa käytettiin uuden rakentamiseen. Alkuperäiset
lattialankut saatiin myös hiomalla ja maalaamalla upean näköisiksi. Uusia ikkunoita ei mökkiin huolittu. Vanhat kunnostetut
ikkunaruudut täydentävät saunatuvan tunnelmaa, ja niiden läpi
katseltuna järvi kimmeltää kuin sadussa.

Parvelta pääsee alas tukevia rappusia pitkin. Kattohirret, ruutuikkunat ja
jalan alla mukavalta tuntuvat lankkulattiat kertovat menneestä ajasta.
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vasemmalla Saunan pesuhuoneessa katto
on maalattu mustaksi ja lattia laatoitettu
tummilla laatoilla.
oikealla Mustaksi käsitellyssä saunassa
sielu lepää. Pienestä ikkunasta kajastaa valoa
saunatuvan puolelta.
alla Monica hakee saunaan vettä. Terassialue on rakennettu niin, että saunasta pääsee
mukavasti laiturille ja uimaan.

Sisustaminen on perheen äidille mieluinen harrastus ja se näkyy mökin taitavasti sisustetussa tuvassa. Pienestä tilasta
on saatu viihtyisä tuomalla sinne jotain
uutta ja jotain vanhaa. Monica on tehnyt
hyviä löytöjä vanhan tavaran kaupoista ja
nettihuutokaupoista. Uudet Ikean rottinkituolit istuvat hyvin ajan patinaa saaneen
pöydän rinnalle. Tekstiileiden utuinen
sävymaailma viehättää ja luo kotoisan
tunnelman. Koko mökki on sisustettu yhtenäiseksi nukkumaparven kalusteita ja
tekstiilejä unohtamatta.
Mökkitunnelmaa

Saunatuvan ympärille on rakennettu iso

terassialue, jossa voi oleilla auringossa tai
nauttia katoksen alla kesäistä lounasta.
– On ihanaa rentoutua aurinkotuolissa
ja vahtia samalla Eliaksen ja hänen kavereittensa riemukkaita vesileikkejä laiturin
päässä, toteaa Monica onnellisena katsellen täydellisesti pihamiljööseen istuvaa
lomaparatiisiaan.
– Kesällä vietämme lähes kaiken vapaaaikamme rannassa saunatuvalla. Päärakennuksessa käymme hädin tuskin nukkumassa, kertoo Monica.
Laituriin on sidottu kaunis mahonkinen puuvene, joka on Kimmolle suuri
ylpeyden aihe. Vene vaatii materiaalinsa
vuoksi ylläpitoa ja kunnostusta, mutta

Kimmo huoltaa venettä mielellään. Ainoastaan silmänruoaksi vene ei ole tarkoitettu, vaan perhe käy usein ajelulla Lappalanjärvellä tai hakemassa kalasaalista
illallispöytään.
Kesäöisin saunatuvan parvi on perheenjäsenten keskuudessa suosittu nukkumapaikka. Mökin lämpöeristyksen
ja sähkölämmityksen vuoksi tuvassa voi
tunnelmoida myös talvella. Monica, Kimmo ja Elias ottivat viime jouluna kaiken
irti uuden mökkinsä tunnelmasta ja nukkuivat yön vällyjen alla parvella. Pakkanen paukkui ulkona, ja tarkkanäköinen
saattoi nähdä jopa tontun vilahtavan ikkunan takana. ■
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” Voisiko kesäpäivältä
enää muuta toivoa? ”

Yllä vasemmalla Mökkiä
reunustaa terassialue, josta löytyy
jokaiselle oma viihtyisä istuskelupaikka. Rottinkituolit ovat Jyskistä.
alla Kesäkukat tuovat väriä
tummalle terassille. Monica on
maalannut Askosta hankitut
aurinkotuolit mustaksi.
Yllä oikealla Elias nauttii
lomasta ja hyppii ystävänsä Pertun
kanssa laiturilta veteen. Äiti vahtii
poikien vesileikkejä terassilta.
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