Kohde 11

Ann-Mari Lehtonen kuvat Arto Wiikari

Villa Graniitti
Kiven kestävä lomakoti
Maalla-lehden messutalossa näkyvät
kiven monipuoliset mahdollisuudet niin
sisustuksessa kuin piharakentamisessa.
KÄÄNNÄ

Näyttävä fossiilikivi oli ensimmäinen taloon valittu sisustusmateriaali.
Seinän tekstuurimaalin rosoisuutta täydentää siihen lisätty olkihake.
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Olohuoneen seinään kiinnitetyssä ja juuri
tähän tilaan suunnitellussa sisustustarrassa komeilee Essi Lapakon piirtämä merihevonen. Tarran toteutus Art4u.

Näyttävä kivi kestää käyttöä ja on priimaa vielä vuosienkin jälkeen.

T

ervetuloa, sauna on lämmin, letkauttaa Jukka Tielinen avatessaan oven Villa Graniittiin, upouuteen lomakotiinsa.
Sauna ei ole ihan vielä lämmin,
mutta se lämpenee heti, kun Jukka Tielinen
ja Marju Ahola saavat vapaa-ajanasuntonsa
kokonaan omaan käyttöönsä Lappeenrannan
loma-asuntomessujen viimeisten vieraiden
poistuttua näyttelyportista heinäkuun alussa.

Yksilöllisyyttä kivivalinnoilla
Saimaa sai lappeenrantalaispariskunnan ihastumaan lomakotinsa tonttiin vuosi sitten. He
olivat suunnitelleet rakentavansa lomakodin
Ylämaalle, lähelle Jukan kotiseutua ja työpaikkaa. Rauhan alueelta löytynyt 795-neliöinen
rinnetontti kuitenkin muutti suunnitelmat.
– Halusimme nimenomaan tämän tontin,
joka sijaitsee viereistä hieman korkeammal-
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la, ja josta on mukavan esteettömät näkymät
järvelle, Jukka kertoo.
Huvilamalliksi valikoitui Kastellitalon
puurakenteinen Rinnevisio 76, omilla toiveilla muutettuna. Villa Graniitti on pidempi ja leveämpi, ja kolmen huoneen, keittiön
ja saunan loma-asunnossa on 92 neliötä. Neliöt on käytetty tehokkaasti tärkeimpiin tiloihin – yhtenäisen avaraan olohuoneeseen
ja keittiöön. Makuuhuoneet on haluttu jättää melko pieniksi.
– Kastellitalot toimitti talon lämmitysvalmiiksi, ja sisätöihin löysimme suomalaiset
huippuammattilaiset.
Kivi on ollut alusta asti rakentamisen johtotähtenä, sillä kivialan yrityksessä työskentelevinä Marju ja Jukka tietävät sen monipuoliset mahdollisuudet. Näyttävä ja
helppohoitoinen kivi kestää käyttöä ja on
priimakunnossa vielä vuosienkin jälkeen.

Jokainen tuote on on myös yksilöllinen, joten sisustukseen saa kivellä helposti persoonallisuutta.
– Jos minä olisin saanut päättää, kaikki
täällä olisi ollut kiveä. Ylämaan spektroliittia lattiasta kattoon, Jukka nauraa.

Fossiilista kvartsipuristeeseen
Kiveä näkee heti astuessa sisään Villa Graniittiin. Takasisäänkäynnistä avautuvan eteisen ja keittiön lattiat ovat fossiilikiveä, jossa
miljoonien vuosien aikana muodostuneet kivettymät nousevat esiin.
Keittiön työtaso on Ylämaan Graniitin
maahantuomaa Eco-komposiittipuristetta.
Se on valmistettu kvartsista, luonnonkivestä sekä kierrätysmateriaalista, kuten peilin-,
lasin- ja porsliininpalasista. Sidosaineena on
maissiöljypohjainen hartsi.
KÄÄNNÄ

 Keittiön tahraantumaton ja
kestävä Eco-komposiittipuristetaso on helppo pitää puhtaana.
Islanninlammaskoira Minni odottaa saavansa namupalan.
 Roskalavalta löytynyt ja Marjun kunnostama vyyhdinpuu löysi
paikan lyhtyjakkarana. Matto on
Marjun äidin virkkaama.
 Rakennustyö on ollut moniin
projekteihin tottuneelle Jukalle
niin mieluinen, että uusi projekti,
saunamökki, on jo suunnitteilla.
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 Valkoinen pesuallas ja suihkuseinän yhtenäinen valkoinen laatta ovat
Silestone-kvartsipuristetta. Tumma graniittilaatta luo niille kontrastia.
 Jukka Tielinen ja Marju Ahola pääsevät kutsumaan vieraita uuteen lomakotiinsa heinäkuussa, kun loma-asuntomessut ovat päättyneet.

 Saunassa on kankaiset riippulauteet. Pienestä ikkunasta näkee siivun Saimaata.
 Makuuhuoneet on jätetty pieniksi ja neliöt on keskitetty yhteisiin
tiloihin. Samaa tammilankkua on
käytetty myös olohuoneen lattiassa.
 Useat käsintehdyt sisustustavarat
tuovat sisustukseen uniikkeja yksityiskohtia.
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Villa Graniitti on muunneltu
Kastellitalojen Rinnevisio-talosta.

Rinnetontti luo pihaan luontevia alueita erilaisille istutuksille.
Keittiökaapiston ovimalliksi valikoitui
harjattua mäntyä oleva Puustellin jiirattu
peiliovi. Tuomen valkoinen väri tuo avaruutta tilaan ja luo kontrastia tummalle työtasolle ja lattian kiiltävälle kivelle.
Keittiön toiminnat on rajattu yhdelle seinälle, jolloin ruokapöydälle jää paljon tilaa.
Se on sijoitettu olohuoneeseen avautuvalle reunalle, josta ruokailijoilla on suora näköyhteys olohuoneeseen.
Sisääntulosta vasemmalla on kodinhoitoja saunatilat. Saunan suihkutilan seinät on
päällystetty valkoisilla Silestone-kvartsipuristelaatoilla, jotka sahattiin mittaansa. Maksimikoko laatalle on peräti 300 x 138 senttiä.
– Vaikka laatta on iso, se on helppo asentaa, koska sen paksuus on vain 12 millimetriä. Näin iso laatoitus räätälöidään aina tilaan sopivaksi, Marju selittää.
Valkoiselle puristelaatalle tuovat kontrastia suihkujen taakse asennetut tummat graniittilaatat. Graniittia on käytetty myös viereisessä kodinhoitotilassa.
– Halusimme rajata kiven käytön muutamiin lajeihin, jotta kokonaisuus pysyisi rauhallisena, Jukka sanoo.

Tavoitteena rento rantatalotyyli
Kiven lisäksi sisustuksessa näkyvät puu ja
muut luonnonmateriaalit. Alatasossa sijaitsevan olohuoneen ja ylätasossa olevan keittiön välinen seinäpinta on päällystetty tekstuurimaalilla, joka on tehty savesta, hiekasta
ja tärkkelyksestä.

Olohuoneen lattia on leveää tammilankkua. Pienessä makuuhuoneessa ja wc:ssä on
seinällä kangaskuitutapetit.
Jukka ja Marju valitsivat sisustussuunnittelijaksi Iida Oksasen, lappeenrantalaisen
Arki Home -sisustusliikkeen omistajan. Jukka
tuntee Iidan yhteisten työprojektien tiimoilta.
– Meitä kiinnosti saada vapaa-ajan kotiimme amerikkalaishenkistä, rentoa rantatalotyyliä, ja Iidan kanssa löytyi heti yhteinen sävel, Jukka ja Marju kertovat.
Pehmeyttä tuovat itse tehdyt ja kirpputoreilta löytyneet sisustustuotteet sekä kalusteet. Iida halusi asukkaiden kädenjäljen
näkyvän lomakodin sisustuksessa. Niinpä
Marju sekä hänen äitinsä ja äidinäitinsä neuloivat olohuoneeseen tyynyn- ja rahinpäälliset sekä matot. Iidan idean pohjalta syntyi
myös puisista kuljetuslavoista persoonallinen sohvapöytä, jonka Jukka nikkaroi.
– Muutamat yksityiskohdat jätin tarkoituksella melkein viime tippaan päätettäviksi.
Kun rakennus on jo puoliksi valmis, on helpompi nähdä mitä mikin nurkka tai seinäpinta vaatii. Esimerkiksi raakalautaseinä tuli
viimeisten valintojen joukossa, Iida kertoo.
– Toteutin Marjun ja Jukan toiveen laudan
käytöstä päällystämällä sillä olohuoneen ja
keittiön yhdistävän ja harjakorkeuteen kohoavan seinän.

Kivipihasta haluttiin huoleton
Villa Graniitin rinnepiha oli kuvausten aikaan vielä työn alla, mutta erilaiset kivet

tulevat luomaan sinnekin luontevia ja maastoon sopivia pengerryksiä. Pihasuunnittelusta on vastannut suunnittelijahortonomi
Laura Talo.
– Jotta etupihan rinteestä saatiin kokonaisuutena toimiva ja myös näyttävä, suunnittelin rinteen porrastuksen graniittisilla muurikivillä, hän kertoo.
Pihasta haluttiin tehdä helppohoitoinen,
joten sinne valittiin mahdollisimman vähällä
hoidolla pärjääviä kasveja, kuten vuorimäntyjä ja katajia. Etupihan kasvillisuus rajattiin selkeästi omille alueilleen. Yläpihan hedelmätarhaan istutetaan herukkapensaita,
omenapuu sekä kukkivia koristepensaita.
Kivipiha vaikuttaa huolettomalta, mutta
se tärkein asia ei näy päälle.
– Kiveykset, muurit ja portaat vaativat kunnolliset perustukset, jotta lopputuloksesta
tulee sekä kaunis että kestävä. Suomessa routa voi tehdä tuhojaan huonosti perustetuille
rakenteille, Laura Talo huomauttaa.
Messuvieraat pääsevät ihastelemaan Villa Graniittia sekä sen hyvin toteutettua
kivipihaa kesäkuun lopulla. Heinäkuussa
Jukka ja Marju voivat asettua vihdoin
nauttimaan kesästä uudessa lomakodissaan. Eivät tosin pelkästään vain kahdestaan – Jukan moottoripyöräkerhon pojat
ovat jo ilmoittaneet tulevansa saunomaan
Saimaan rannalle.
• Lue lisää Villa Graniitin sisustuksesta ja pihasuunnitelmasta lehden kääntöpuolen messuluettelosta,
sivut 22–23 sekä 39.
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