
KOTI 
Vapaa-ajan asunto 

Lapissa, 4 h + k + sauna ja 
2 parvea, yhteensä 87 m².

TÄÄLLÄ VAPAA-AIKAANSA 
VIETTÄÄ perhe, jossa  

kaksi teini-ikäistä poikaa,  
seuranaan isovanhemmat,  

sukulaiset ja ystävät. 
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Lappilainen kelomökki sai remontissa arvoisensa ilmeen, 
kun se päivitettiin vastaamaan käyttäjien tämän päivän tarpeita. 

T e k s T i  m a r j a  h u h T a n i e m i  / /  k u va T  k r i s T a  k e l T a n e n

TunTurin  
kupeessa
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k uuran valkaisema, ikivanhois-
ta  keloista rakennettu hirsitalo 
erottuu kylän laitamilla. Lapin 
mökki on ahkerassa käytössä 
ympäri vuoden. Talvi kaudella 
aikuiset voivat pujahtaa hiihto-

ladulle mökin nurkalta, tai koko perhe voi viet-
tää päivän läheisissä laskettelurinteissä. Jos 
pakkanen paukkuu tai ulkona käy kova viima, 
aika kuluu mukavasti myös sisällä shaaliin kää-
riytyneenä, takkatulesta nauttien. 

– Tänne on erityisen mukava tulla rentoutu-
maan ja irrottautumaan arjesta yhdessä perheen ja 
ystävien kanssa. Remontti on saatu vihdoin pää-
tökseen, ja nyt voimme vain nauttia mieluisasta 
ja rauhoittavasta tunnelmasta, perheen isä kertoo.  

Oikealla: Keittiössä puu
hailevilla on näköyhteys 
tupaan. Reilun pöydän 
ääreen mahtuu fondue
pannujen ääreen isom
pikin porukka. Viineille 
löytyi oma tila kelon
puolikkaasta.

Alla: Tuvan liuskekivi
takka toimii keittiön jat
keena. Avotakassa pais
tetaan loimulohta ja 
halstrataan siikaa. 

Pikkukuva alla: Eteis
tilassa Lapin nutukkaat 
ja tekniset urheiluväli
neet ovat sulassa  
sovussa. 
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Mökki on ollut suvun käytössä kolmen 
vuosikymmenen ajan, mökin rakentamisesta 
lähtien. Nyt sukupolvet viihtyvät täällä yhdessä.  

Kun kelomökki siirtyi nuoremmalle suku-
polvelle, perhe uusi mökin lattian perustuksen 
ja päätti samassa yhteydessä uusia myös  mökin 
ilmettä. Koska remontista oli tulossa massii-
vinen, sen suunnittelu haluttiin antaa tutulle 
suunnittelijalle. 

Aivan kaikkea ei tarvinnut laittaa uusiksi, 
sillä  joitakin osia rakennuksesta oli  remontoitu 
ajan saatossa. Esimerkiksi keittiö uusittiin 20 

vuotta sitten. Se oli tuolloin aikaansa edellä ja 
toimii edelleen. Tämän remontin  yhteydessä 
uusittiin kuitenkin keittiökoneita, sillä ruoan-
laitto on mökillä tärkeässä roolissa.

Ennen remonttia mökin päätyseinät oli ver-
hoiltu sisäpuolelta mäntyisillä seinäpaneeleilla . 
Lattiat olivat kapeaa lakattua mäntyä,  kuten 
monessa suomalaisessa mökissä. WC:ssä oli 
alku peräiset vaaleansiniset uimahallikaake-
lit ja samanhenkiset kalusteet. Osa seinistä 
oli mänty paneelia. Jossain vaiheessa uusitut 
sähkö patterit olivat petrolin-siniharmaita.

Eri aikoina uusitut osat eivät enää perheen 
mielestä sopineet yhteen. Ajan saatossa  mökin 
alkuperäinen sisustus alkoi näyttää heidän sil-
miinsä tunkkaiselta. 

suunnittelijan näkökulMasta 
 remontissa oli mahdollisuus harmonisoida tun-
nelmaa ja antaa tilaa ainutlaatuisille pohjoisen 
elementeille, kuten kauniille vanhalle kelolle  
ja kestävälle liuskekivelle. Aiemmin uusitut 
 tilat, kuten keittiö ja saunatila, piti istuttaa nyt 
 remontoitavaan sisustukseen. 

Sisustuksessa yhdistyy uusi ja vanha sekä ripaus Lapin mystiikkaa. 
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Lattiamateriaalilla on keskeinen rooli muun 
sisustuksen suunnittelussa. Lattian  sävy valit-
tiin sointumaan keloon. Vaikka oikean  sävyn 
löytyminen oli kovan työn takana, loppu-
tulos palkitsi. Päätyseiniin tuli purettujen 
mänty paneelien tilalle hillityn taustan luova  
 sisustuslaasti. Myös seiniä kiertävät vanhat 
sähkö patterit maalattiin uudella  sävyllä.

Sisustuksessa on käytetty kontrasteja mah-
dollisimman luontevasti. Esimerkiksi televisio-

huoneessa voi nähdä sivuvalossa, miten matta-
pintaisen laastiseinän pienet hiekan jyvät 
kiiltelevät. Sama hillitty kiilto toistuu makuu-
huoneen maton pinnassa. Maton pehmeän 
villa loimen seassa kulkee hiukan välkehtivää 
lankaa, joka luo vaikutelman jäähileestä. 

Makuuhuoneiden säilytyskalusteiksi perhe 
teetti tilaan soveltuvat umpipuiset kalusteet, 
pellavaiset sängynpäädyt ja pimennyskankaalla  
vuoratut laskosverhot. Ratkaisuissa haluttiin 

 ottaa huomioon valaistuksen tarve sekä valtava  
valon ja lämmön ero kesällä ja talvella. 

Perhe halusi panostaa erityisesti vuoteiden 
ja vuode vaatteiden mukavuuteen. Makuuhuo-
neisiin  valitut, vähäeleisen ylelliset kotimaiset 
liinavaatteet ovat miellyttävää pellavaa. 

Vapaa-ajan asunnossa säilytetään pal-
jon harrastus- ja urheiluvälineitä, jotka asettavat 
suunnittelulle omat vaatimuksensa. Siksi tilo-

Liuskekivet ja tummat laatat sopivat kelomökin henkeen.  

Vasemmalla: Ammeen 
tilalla oli ennen kui
vauskaappi. Ammees
sa on mukava rentoutua 
hiihto lenkin jälkeen. 

Yllä: WC sovitettiin kyl
pyhuoneen ilmeeseen. 
Mäntypaneelit ja sini
set vesikalusteet saivat 
väistyä. Tilalle laitettiin 
mosaiikkilattia ja seinä.
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jen toiminnallisuutta mietittiin huolellisesti 
erityisesti eteisessä. Kypärät, laskettelulasit ja 
lumesta kastuneet ulkoiluvaatteet tarvitsevat 
omat säilytys paikkansa. Laskettelumonojen 
 pukeminen ja monoilla kävely on huomioitu lat-
tiamateriaaleissa ja lattiaa suojaavissa matoissa. 
Eteinen on myös varustettu tukevilla istuimilla. 

Osa mökin kalusteista vaihtui remontin tii-
mellyksessä uusiin. Televisiohuoneen perin-
teinen vanhan liiton baarikaappi piiloutui ark-

kuun, joka toimii myös pöytänä ja laskutasona . 
Huoneeseen teetettiin syvä sohva , johon mah-
tuu nyt lukemaan ja käpertymään tyynyjen ja 
peittojen  sekaan kuuntelemaan musiikkia. 

Stereoita saa luukuttaa mökillä rauhassa. Kun 
televisiohuoneessa kuuntelee  musiikkia, tupaan 
ei kuulu juuri mitään. Hiljaisuus on kelo mökin 
hieno ominaisuus, sillä  kelo vaimentaa ääntä. 
Televisio mökillä on vain  uutisia ja satunnaisia 
elokuvia varten tai huonon kelin varalle. 

Rento yhdessä oleminen ja  yhdessä tekemi-
nen on  mökillä tärkeämpää kuin television kat-
selu. Täällä se on helppoa, sillä avoin  yhteinen 
tila ja esteettömät näkymät  tilasta toiseen edis-
tävät viihtymistä. 

Rauhoittava hiljaisuus jatkuu myös mökin ul-
kopuolella. Lumi vaimentaa etäällä kuuluvien  
 autojen ja kelkkojen äänet. Jostain lähistöltä 
erottuu heikosti hiihtäjän sivakointi. *
TIEDUSTELUT: Sisustussuunnittelu Marja Huhtaniemi.

Yllä: Aiemmin remon
toitu keittiö on kestänyt 
hyvin aikaa. Kokin kädet 
pysyvät vapaina poljin
roskiksen ansiosta. 

Oikealla: Laastipintai
nen seinä luo rauhal
lisen taustan. Mittojen 
mukaan teetetty sän
gyn pääty rajaa vuo
teen kauniisti. 

Sisustussuunnittelija 
Marja Huhtaniemen 

vinkit mökkiremonttiin
1. Panosta selkeyteen ja toimiviin rat-
kaisuihin. Suunnittele vain tarpeellisille 
 tavaroille omat paikat ja karsi tavaraa.
2. Tavoittele ajatonta tunnelmaa. Kun 
kiinnität huomiota materiaalien kestä-
vyyteen, miellyttävyyteen ja pintojen 
tuntuun, sisustuksesta tulee viihtyisä  
ja se kestää aikaa. 
3. Luo mukavuutta. Laadukas vuode ta-
kaa hyvän unen ja luo ylellisyyttä vapaa-
aikaan. Suosi luonnonmateriaaleja.
4. Mieti kalusteiden ja esineiden mitta-
suhteet sekä suunnat tilassa. Rauhoi-
ta näkymää antamalla tilaa esineille. 
Muista , että pieni näyttää helposti piper-
rykseltä suuressa tilassa.
5. Suunnittele miellyttävän yhdessäolon 
edellytykset: häiriöttömyys, akustiik-
ka, näköyhteys  tilasta toiseen. Panosta 
 valaistukseen ja huomioi, että tunnelmaa 
voi säätää himmentimillä.
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