Portti Päijänteen
kansallispuistoon

Loma-asunto
Padasjoella
Asukkaat: vuokrahuvila,
josta pääsee veneretkille
Päijänteen kansallispuistoon.
Lisätiedot www.kiuasniemi.fi

Talo: Finnlamellin asiakkaalle

piirtämä lamellihirsihuvila,
jossa on harkkoseinäinen alakerta

Tontti: 1350 m² suojainen rantatontti Padasjoen Kiuasniemessä
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Päijänteen kansallispuistossa on yli 50 saarta, niistä ylväinpänä
Kelventeen harjusaari. Kansallispuistoon pääsee helposti
retkelle Padasjoen Kiuasniemestä vuokrattavasta hirsihuvilasta.
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Kansallispuistosta löytyy upeita taukopaikkoja,
paljon hiekkarantaa ja ennen kaikkea omaa rauhaa

9

0-luvun alussa perustettu Päijänteen
kansallispuisto on ainutlaatuinen retkikohde. 14 neliökilometrin
alueella on 55 saarta.
Joukkoon sisältyy jääkauden
synnyttämä Kelventeen harjusaari, jossa on kahdeksan kilometrin
pituinen retkeilypolku. Kansallispuistosta löytyy upeita taukopaikkoja, paljon hiekkarantaa ja ennen
kaikkea omaa rauhaa.
Päijänteen kansallispuisto
kiinnostaa erityisesti venäläisiä,
jotka haluavat päiväretkille Päijänteen kauniisiin saariin. Tämän
on huomannut Marko Nummela,
joka on rakentanut kaksi vuokrahuvilaa Padasjoen Kiuasniemeen.
Huviloiden vuokraajista on 85
prosenttia ulkomaalaisia ja heistä
puolet tulee Pietarin tai Moskovan
ympäristöstä. Vuokraustoiminta
käynnistyi syksyllä 2011 ja on
mennyt niin hyvin, että Nummela
on parhaillaan rakentamassa uutta
huipputason loma- ja kokousrakennusta samaiseen Kiuasniemeen. Paikka on tunnetun Mainiemen caravaanialueen vieressä.
Kiuasniemen kaksi identtistä hirsihuvilaa Tyyrpuuri ja
Paapuuri ovat tilavia ja hyvin
varusteltuja. Sisustus on nuorekas
ja laadukas. Sen on suunnitellut
Virpi Palokangas Puupenkki
Design Oy:stä. Vuodepaikkoja on
kahdeksalle. Talossa on kolme
makuuhuonetta kahdessa kerroksessa. Oleskelutilaa on yläkerran
koko rakennuksen levyisessä tupakeittiössä ja alakerran väljässä
takkahuoneessa.
Huvilat ovat rinteessä lähellä rantaa, jossa on jääkaudella
muodostunut syvänne, suppa,
joita löytyy paljon kansallispuiston saarista. Mökkirannassakin on
vettä 13 metriä.

Hirsikerroksessa on iso parveke, jossa
kesäpäivä kuluu aurinkoisissa merkeissä. Tontti on jääkauden sulamisvaiheen aikana

muodostuneen pyöreän painanteen eli supan
rannalla. Vettä on Kiuasniemen ja kuvassa
näkyvän Mainiemen caravaanialueen välissä 13
metriä. Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta ja
koko rakennuksen levyinen tupakeittiö. Sauna
on alakerrassa, josta löytyvät myös yksi makuuhuone, iso takkahuone ja kodinhoitotilat.

Kiuasniemen huvila-asukkaat

palvellaan hyvin. Marko Nummela on itse vastaanottamassa kaikki
vieraat ja esittelee paikat vieraille
vähintään viikon oleskelua silmälläpitäen. Palvelu pelaa 24/7 ja

128 |

uusi koti 4/2013

uusi koti 4/2013

| 129

fakta

Finnlamellin 156 m² lamellihirsihuvila

Huviloiden rakenne ja varustus
vastaavat nykyaikaista omakotitaloa
Kiuasniemen huvilat
on rakennettu paikallisella työvoimalla. Hu-

vilan kaikki kiintokalusteet
on valmistanut Asikkalan
Puuseppä Ky naapurikunnasta. Tumma lattia on
Eggerin lankkulaminaattia ja ruokailuryhmä on
taidokasta puusepäntyötä.
Kiuasniemen huviloiden
sisustustyyli on nuorekas.
Ulkomaalaiset vieraat
ovat olleet näkemäänsä
ja kokemaansa tyytyväisiä, ja monet ovat tulleet
lomillaan uudestaan Marko
Nummelan isännöimälle
huvilalle.
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sisältää erilaisten loma-aktiviteettien
järjestämistä, toki myös ruokailua ja
kaupassa käyntiä. Kysytyimpiä ovat
luonnollisesti veneretket kansallispuistoon, jossa riittää tekemistä
vaikka loman jokaiseksi päiväksi.
Huvilat on rakennettu 202-millin
lamellihirsistä, josta tehdään myös
useimmat hirsiset omakotitalot. Huviloiden muukin tasoa vastaa uutta
omakotitaloa täydellisine keittiöineen ja kodinhoitohuoneineen.
Perinteisen mallisen huvilan on
suunnitellut Finnlamellin rakennusarkkitehti Kirsti Aro. Rakentaminen
tapahtui talotehtaan täydellisestä
puuosatoimituksesta. Rakentamisen
urakoi Rakennuspalvelu EMP Padasjoelta. Marko Nummela käyttää
paikallista työvoimaa ja palveluja
kaikissa Kiuasniemen toiminnoissa
ja viettää tunnetulla mökkipaikkakunnalla paljon aikaansa, vaikka
asuukin Tuusulassa. Markon oman
lapsuuden kesäpaikkakin oli Padasjoella. UK

Valmistaja: Finnlamelli
Kerrosala: 156 m²
Huoneistoala: 137 m²
Huonelukumäärä: oh + 3 mh + k + tkh +
s + ph + khh + vh
Kerrosluku: 2
Runkomateriaali: lamellihirsi 202 x 260
Arkkitehtisuunnittelu: Kirsti Aro
Rakennesuunnittelu: Finnlamelli
LVI-suunnittelu: LVI-LeeVi Oy
Sähkösuunnittelu: Sähköpalvelu Hämäläinen Oy
Sisustuksen suunnittelu: Virpi Palokangas, Puupenkki design Oy

Energialuokka: C
Perustukset ja alapohja: harkkoperustus,
maanvarainen laatta
Kantavat seinät: alakerta 350 mm kevytsoraharkko, yläkerta lamellihirsi
Ulkoseinämaali: Tikkurila
Ikkunat: Skaala Beta
Ulko-ovet: Skaala
Vesikattorakenteet: Katepal palahuopa
Lämmitysjärjestelmä: Jäspi TehoWatti,
vesikiertoinen lattialämmitys
LVI-järjestelmät: Parmair ilmanvaihtojärjestelmä

Väliseinät: hirsipaneeli, kipsilevy
Väliovet: Jeld-Wen
Portaat: Lappiporras
Lattiapinnat: yläkrta Egger Zermatt Terra
lankkulaminaatti, alakerta Alcorense
Volgan Negro 30 x 60 laatta
Sisäkattopinnat: kuusipaneeli
Seinäpinnat: puupinnat Paneeli-Ässä,
alakerta Tikkurila maali
Kiintokalusteet: Asikkalan Puuseppä Ky
Tulisija: Kermansavi
Tulihormi: Schiedel
Sauna: lauteet tervaleppää, seinät ja
katto kuusipaneelia
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