Kylässä!
Täällä asuvat: Mauri ja Kati Harki,
tytär Erika sekä koirat Tahko ja Pehku.
Koti: 6 h + k + s, 243 m²
Sijainti: Kirkkonummen Sundsberg.
Parasta kodissa: ”Valoisa ja avara
tunnelma.”

Moderni olohuone on tunnelmaltaan
hyvin maanläheinen.

Viehkeä ja valoisa
Villa Aurora
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Kirkkonummen Sundsbergin rantaan rakennettu Villa
Aurora on vasta rapattu kivitalo, jonka sisällä sykkii
uusperheen vauhdikas arki.
teksti Paula Bagge kuvat Mailis Sara
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Ruokailutila ei tarvitse verhoja.
Näkymä on merenlahdelle.

Takkatulilta on vain muutama askel vanhempien makuuhuoneeseen.

K

un kirkkonummelaiset Kati ja
Mauri Harki ryhtyivät suunnittelemaan unelmiensa taloa, oli selvää, ettei keittiöstä

tingitä.
– Olemme keittiöfriikkejä ja harrastamme ruoanlaittoa. Halusimme keittiöstä kohtaamispaikan. Olohuone on
meillä keittiön jatke eikä päinvastoin,
Mauri Harki kertoo ennakkoon.
Sisääntulo Harkien viime vuonna
valmistuneeseen kotiin on raikas ja avara.
Tulokerroksessa ovat kodinhoitohuone,
vierashuone, vaatehuone, wc, baarihuone
ja saunaosasto.
Meidän on kuitenkin ihan pakko jättää ne myöhempää tarkastelua varten ja
kavuta ensin toiseen kerrokseen, missä
sijaitsee kodin mainostettu kohtaamispaikka: olohuoneella ja ruokailutilalla
jatkettu keittiö.
Kaikki on suurta ja valoisaa. Suuret
ikkunat sekä olohuoneessa että keittiössä tuovat avaran merenrantamaiseman
sisälle. Vaalea betonilattia, valkoiset kaa-
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pistot ja tasot saavat aikaan aistiharhan.
Olo tuntuu kevyeltä ja aivan siltä kuin
jalat olisivat irti lattiasta.
Keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen
hiekanväriseksi maalatut seinät antavat
kuitenkin valkoiselle rajat, mikä luo tilaan lämpöä ja kodikkuutta.
Harkit valitsivat olohuoneeseen, keittiöön, pesuhuoneeseen ja saunaan pintakäsitellyn betonilattian, vaikka betoni oli
heille entuudestaan täysin vieras lattiamateriaali.
– Valmiina lattia oli kuitenkin meille
yllätys. Kodistamme ei tullutkaan parkkihallin näköistä! Betonilattia on klassisen ajaton, tyylikäs ja erittäin helppohoitoinen lapsi- ja koiraperheessä, Mauri
kiittää.
Betonilattiassa ei tarvita lattialistoja
eikä kynnyksiä, mikä helpottaa rakentamista ja liikkumista.
Joitakin ihmisiä on askarruttanut,
miksi keittiö on toisessa kerroksessa. Liikuntaa harrastavalle perheelle kysymys

vasemmalla Keittiössä toistuvat olohuoneen värit: hiekka, valkoinen ja musta.

alla Betonilattia keittiössä on ehdoton. Matot eivät kuulu keittiöön.

yllä Keittiön työtasot ovat pitkät ja normaalia syvemmät.

alla Savo Designin valaiseva liesituuletin on jo klassikko. Kokkaajalla
on suora näkymä olohuoneen puolelle.
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yllä Mustavalkoisessa kylpyhuoneessa on
mukavasti tilaa.
vasemmalla Musta ovi ja mustat ovenpielet ryhdittävät koko seinää.
oikealla Suuresta vaatehuoneesta saa helposti ylimääräisen makuuhuoneen tuomalla
sinne vuoteen.

” Meille talo on vain osa
unelmaa. Tärkeintä on
kokonaisuus. ”

kuulostaa hassulta.
– Jos et jaksa kantaa kauppakasseja
toiseen kerrokseen, sinun olisi tehtävä
kunnollesi jotain, Mauri nauraa.
Toisesta kerroksesta on loistavat näkymät. Kun istahtaa olohuoneen beigelle
kulmasohvalle, näkee taivaan ja pilvet.
Suuri valkoinen takka sijoittuu yläkerran keskelle. Takkatulia voi ihastella niin
sohvalta kuin ruokailutilastakin. Kun
puuhastelee keittiössä, ikkunoista näkee
merenlahdelle sekä metsänreunaan ja
kallioille, missä peurat usein käyvät näyttäytymässä.
– Täällä, missä vietämme eniten aikaa,
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luonto on olennainen osa tilaa. Se toimii
ikään kuin tapettina.
Keittiön kaapistot ovat Iskun mallistosta. Valaiseva liesituuletin on Savon
klassikkoja. Tasot ovat 70 cm syvät eli
normaalia 10 cm syvemmät.
- Se tekee kuitenkin ihmeitä aikaan, ja
työskentelytilaa on paljon enemmän.
Harkit kilpailuttivat useita keittiöitä.
Ratkaisevina tekijöinä olivat toimivan
keittiön saamisen lisäksi hinta-laatusuhde
sekä keittiösuunnittelijan ammattitaito.
– Valitsimme keittiön, joka oli juuri
meille sopivin. Tarvitsimme paljon laskutilaa ja työtasoja.

Kun Harkit miettivät talonsa sijaintia,
he ottivat huomioon päivän kierron.
Toisessa kerroksessa ovat pariskunnan makuuhuone sekä 7-vuotiaan Erikatyttären oma huone. Maurin vanhemmat
lapset edellisestä liitosta asuvat jo omissa
kodeissaan, mutta yöpyvät ahkerasti alakerran vierashuoneessa.
Harkien ylpeys on kodin musiikkijärjestelmä. Langattomista lähteistä musiikin
saa kuulumaan kodin eri tiloihin.
– Jos keittiössä kokataan italialaista,
voi sillä aloittaa ja jatkaa vaikka klassisessa musiikilla saunatiloissa.
Saunaosastolle kuljetaan ala-aulasta

yhdistetyn baarin ja lepohuoneen kautta. Kylpyhuoneen tassuamme on eniten
Erika-tyttären käytössä. Yhdentoista neliömetrin kokoisessa saunassa on tumma
valokuvaprinteillä tehostettu lasiseinä ja
ovet.
– Kun saunomme koiriemme Pehkun
ja Tahkon kanssa, Erika viihtyy mieluummin ammeessa. Lasiseinä mahdollistaa

16 OMA KOTI KULLAN KALLiS

lapsen kontrolloimisen.
Saunassa on Tuntu-lauteet, jotka käsittävät puisen istuinosan ja irrotettavat
kangasistuimet. Lauteet voidaan koota
yksilöllisten toiveiden mukaan.
– Olemme kovia saunojia, mutta saatamme myös lukea lehtiä saunassa. Kaveriporukassa voimme nauttia lasillisen
kuohuviiniä tai olutta lauteilla. Kahdessa

tasossa olevia lauteita voi nostaa ja laskea
tarpeiden mukaan.
Kiukaassa on peräti 220 kiloa kiviä.
– Kun tällaisen kivimäärän saa kuumaksi, saunassa viihtyy mielellään pitkään, tunninkin. Todella mukavat, nojatuolimaiset lauteet osaltaan mahdollistavat tämän. Meillä saunaa ei kuitenkaan
lämmitetä himokuumaksi. Saunominen

” Jos et jaksa kantaa
kauppakasseja toiseen
kerrokseen, olisi kunnolle
tehtävä jotain. ”

vasemmalla yllä Alakerran saunaosaston vieressä on yhdistetty lepo- ja baaritila.
oikealla yllä Tahko poseeraa mieluummin vuoteella kuin lattialla.
oikealla alla Raput vievät olohuoneeseen, keittiöön ja makuuhuoneisiin.
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Säädettävät lauteet ovat kätevät, samoin irrotettavat istuinpäälliset.

Tuhti määrä kiviä kiukaassa takaa pitkät ja makoisat löylyt.

1. krs

Tilavan kylpyhuoneen ehdoton luksus on valkoinen tassuamme.

ei ole meille suorittamista vaan lempeää nautintoa.
Saunaosaston vieressä olevassa lepohuoneessa voi katsella
myös televisiota ja nauttia drinkkejä. Baari on puusepän tekemä
ja Maurin vanhemmilta peritty.
Villa Aurora on 243 rakennusneliötä, joista varsinaista lämmitettävää alaa on 212 neliötä. Muut tilat käsittävät varaston,
maa- ja viinikellarin. Kattoterassin kanssa talonkokonaisala on
280 neliötä.
Mauri sanoo, että talon kustannuslaskelmat ovat vielä osittain kesken.
– Nyrkkisääntönä oli, että talolle tulisi hintaa noin 2500
euroa per neliö. Kimpparakentamisesta, kilpailuttamisesta ja
vaihtoehtojen kartoittamisesta koitui hyötyä.
Harkit ovat voimakkaasti kasvavan, 45 hehtaaria käsittävän
Sundsbergin rannan ensimmäisiä rakentajia. Asuinalue koostuu
pientalokortteleista.
Alueen kodit lämmitetään maakaasulla, jota voi täydentää
maalämmön tai aurinkoenergian yhdistelmillä.
– Meillä talo on vain osa unelmaa. Tärkeintä on kokonaisuus: Sundsbergin luonto ja siihen liittyvä Sundsbergin yhteisö,
kimpparakentamista kiittävä Mauri sanoo. ■
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Villa Auroran suunnitteli arkkitehti Sakari Heikkinen. Talopaketti Lokka Kivitalot. Kuva: Mauri Harki.
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