Omakotitalo
Alajärvellä
Asukkaat: Aino ja Arto

Ahonen sekä kissa Onni (5)

Talo: Finnlamellin perinteisen mallinen hirsitalo, joka
rakennettiin Arton vanhan
kotitalon paikalle
Tontti: maatila Alajärvellä

Ylionnelliset
Ihanaa, täydellistä, parasta elämässä. Nämä
sanat toistuvat Ainon puheessa hänen kuvaillessa
Ahosen pariskunnan kaksi vuotta sitten valmistunutta kotia. Aino sanoo olevansa Artonsa kanssa
ylionnellinen hirsitalossa ja maaseudun rauhassa.
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Talo on alusta loppuun
Arton itse rakentama,
minkä huomaa erinomaisesta työn jäljestä.
Tämä talo on rakennettu taidolla ja tunteella
loppuelämää varten.
Samoilla perustuksilla
oli aikaisemmin Arton
synnyinkoti.
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Ahoset pitävät maaseudun rauhasta ja
maalaisromanttisesta sisustuksesta.

M

uutto Alajärven
keskustasta maaseudun rauhaan oli
odotuksia suurempi elämänmuutos
Aino ja Arto Ahoselle. Asuminen ja eläminen on moninverroin tasokkaampaa kuin vanhassa
kaupunkikodissa.
– Vieraita käy paljon, kun kyläläiset koputtavat ovea ohi kulkiessaan,
sanoo Aino. Samalla tavalla ei tapahdu
kaupungissa, jossa ihmiset käpertyvät
omiin oloihinsa. Maaseudun rauha on
todellista ja vapaa luonto antaa arkeen
sisältöä.
Merkittävin muutos asumisessa on
hirsitalon sisäilma. Sen raikkaus ja terveellisyys ovat lyöneet Ahoset ällikällä.
Kodikkuutta lisää keittiöstä kantautuvat tuoksut; Aino käyttää leivinuunia
ahkerasti ja on erityisen innostunut leipomiseen. Ja Ainon pullissa on mainio
maku. Korvapuusti ei koskaan ennen

ole maistunut yhtä hyvältä!
Töistä kotiin palaava Arto näyttää
tyytyväiseltä mieheltä päästessään leipomuksilla katettuun kahvipöytään.
– Hyvää ja halpaa, luonnehtii mies
hirsitalossa asumista. Kun lämpöenergia
otetaan maasta, isonkin talon ylläpitokustannukset eivät hirvitä. Talossa on
168 neliötä ja sähköä kuluu lämmitykseen vuodessa 6000 kW. Sillä pidetään
lämpimänä myös 50 neliön ulkovarasto.
Aino ja Arto asuvat isoa taloa yhdessä Onni-kissan kanssa. Onnin elämän
ihanuus on iso, oma piha. Sisällä se
säntää sänkyyn päiväpeiton alle piiloon
heti kun vieras astuu ovesta sisään.
Pariskunnalla on kaksi aikuista lasta.
Heidän yökyläilyjään varten talossa
on toinen yläkerran iso makuuhuone.
Alakerran makuuhuone on sisustettu
oleskelutilaksi.

Arto on Alajärven Levijoelta kotoisin.
Uusi talo on hänen synnyinkotinsa
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Kodissa kaikki pinnat ovat valkoisia. Alakerran lattia on kokonaisuudessaan laattaa ja
yläkerrassa on laminaatti. Takan kyljessä on leivinuuni, jota Aino käyttää ahkerasti leipomiseen.
Keittiötasot ovat kiveä.

paikalla niin tarkasti, että se on rakennettu vanhoille
perustuksille. 60-luvun puutalo purettiin pois, kun
Arto muutti Ainonsa kanssa vanhalle kotitilalleen ja
hirsitalon rakentaminen alkoi. Tilan pellot on vuokrattu, sillä Arto ei viljele ammatikseen maata vaan
rakentaa taloja.
Omakin talo on alusta loppuun Arton itse rakentama. Valmiiksi se tuli kesällä 2011. Pariskunta muutti
kaupungista maalle elokuussa. Pihakin saatiin täyteen
loistoonsa viime kesänä. Nurmi vihertää, iso ajopiha
on tasaisen sepelikerroksen peittämä ja kesäkukat
kukoistavat ruukuissa vuosi sitten otetuissa ulkokuvissa. Valoisa tontti on Levijoen halki kulkevan tien
laidalla. Komea talo ja huoliteltu pihapiiri herättää
ihastusta ohi kulkevissa vieraissa. Tutummat poikkeavat kahville, kuten Aino jo iloisena totesi.
Talon harja kulkee pohjois-etelä-suunnassa. Talon
valoisassa päädyssä on terassi ja yläkerran parveke,
jonne johtaa ovi pitkämäiseltä oleskeluparvelta.

Yhden Suomen suurimman hirsitalovalmistajan,
Finnlamellin, tehdas on Alajärvellä. Hirsitoimittajaa ei
Ahosten tarvinnut näin ollen miettiä, olihan talotehdas ammattirakentajalle entuudestaan hyvin tuttu.
Arto on urakoinut myös Finnlamellin tuotantotiloja.
Ahosille piirrettiin oma talomalli, joka on päätynyt
Finnlamellin mallistoon Hanna-talona. Huoneistoneliöitä puolitoistakerroksiseen taloon tuli 152 ja Ainon
mukaan yhtäkään niistä ei ole hukattu turhuuteen.
Tilaa on juuri siellä missä sitä tarvitaan. Korkea olohuone on kompakti. Siihen mahtuvat sohvan ja nojatuolin lisäksi ruokapöytä. Tilaan tuovat lisäavaruutta
lasikaiteiset avoportaat, jotka koivuaskelmineen ovat
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fakta

Finnlamellin 168 m² lamellihirsitalo

Päälinjoiltaan selkeää sisustusta
on maustettu maalaisromantiikalla

Portaat ovat osa sisustusta. Tähtiportaan valmis-

tama avoportaikko on sijoitettu olohuoneen viereen.
Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta ja pitkä avoparvi.
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osa sisustusta. Niillä on oma kauneusarvonsa.
Olohuoneen ja keittiön välissä on takka jakamassa
tilaa. Takan sivussa on leivinuuni. Keittiöön Ahoset
ostivat kaapistot paikalliselta Nordic Kalusteelta.
Kalusteiden värinä on valkoinen – väri joka valaisee koko talon. Luonnostaan vaaleat kuusihirret
on valkolakattu, väliovet ovat valkoisia, alakerran
laattalattia on vaalea ja porraskaiteet ovat valkoiset.
Myös Ainon sisustus on valkovoittoinen nahkaisesta
tv-tuolista ja ruokaryhmästä alkaen. Osa huonekaluista tuli uutena hirsitaloon, mutta valtaosin ne olivat jo
Ahosten aikaisemmassa kodissa.
Koti näyttää puhtaan valkoiselta pimeinäkin vuodenaikoina. Sisustus on päälinjoiltaan selkeä ja sitä
on maustettu maalaisromanttisilla yksityiskohdilla.
Väliseinien tapeteissa on kukka-aiheita ja seiniin on
liimattu paljon tarratekstejä. Ikkunoissa on perinteiset
verhot.
Talo on rakennettu 240-millisistä lamellihirsistä.
Ne tekevät talosta samalla tiiviin ja hengittävän. Kun
vielä ikkunat ovat lämpölasia, talo on saanut parhaan
energialuokituksen. Ahosten talo osoittaa, kuinka hyvin rakennettu hirsitalo mukautuu jatkuvasti tiukentuviin energiamääräyksiin. UK

Valmistaja: Finnlamelli
Kerrosala: 109+59=168 m²
Huoneistoala: 98+54=152 m²
Huonelukumäärä: 8
Kerrosluku: puolitoistakerroksinen
Runkomateriaali: hirsi 240x260 kuusi
Arkkitehtisuunnittelu: Finnlamelli
Rakennesuunnittelu: Finnlamelli
LVI-suunnittelu: Putkiliike J. Vainio Oy
Sähkösuunnittelu: Sähköliike Sillanpää
Oy
Sisustuksen suunnittelu: oma
Energialuokka: A
Perustukset ja alapohja: vanha perustus betoni, alapohja Finnfoam 100 mm
ja betoni 100 mm

Kantavat seinät: lamellihirsi
Välipohjat: 50x200 mm puupalkit
Yläpohjat: vaaranapuupalkit ja liimapalkit
Ulkoseinämaali: Valtticolor hallava
Ikkunat: Skaala valkoiset lämpölasit, ulkopinta alumiinia
Ulko-ovet: Skaala
Vesikattorakenteet: vaarnapalkit, ruoteet, tuuletusrimat, aluskate ja peltikatto
Ruukki Tiilikainen
Lämmitysjärjestelmä: maalämpö/varaava
takka
LVI-järjestelmät: vesilattialämmitys ja
koneellinen ilmanpoisto
Väliseinät: hirsipaneeli/gybroc
Väliovet: valkoiset peiliovet

Portaat: koivua, valmistaja Tähtiporras
Lattiapinnat: alakerta laatta, yläkerta
laminaatti
Sisäkattopinnat: valkolakattu kuusipaneeli
Seinäpinnat: hirsipinnat valkolakattu,
väliseinät hirsipaneeli/tapetti
Laatat: ph seinät valkoinen laatta 45x25,
lattia harmaa 10x10 klinkkeri
Kiintokalusteet: Nordic Kaluste
Tulisija: Kermansavi takka/leivinuuni,
luonnonharmaa kaakeli
Tulihormi: paikalla muurattu punatiili
Sauna: seinät ja katto sävyttetty kuusipaneeli, kiuasseinä kivijäljitelmää, kiuas
Harvia 9 kW
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