
TARKASTI SUUNNITELTU 
EKOLOGINEN MÖKKI 

TEKSTI  PIRJOLIISA LAURÉN / KUVAT HARRI VENNOLA 

Puutarha olisi ollut mukava. Mutta kesämökki oli niin kaukana, ettei puutarhanhoito onnistunut, 
sinne kun ei voinut ajaa tarpeeksi usein. Harri Vennola ja Outi Piesanen päättivät myydä 

mökkinsä ja rakennuttaa uuden Vanhanmyllyn siirtolapuutarhaan Hyvinkäälle.
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TAPASIMME

TARKASTI SUUNNITELTU 
EKOLOGINEN MÖKKI 

Ekologisuus ja rakennuksen hen-
gittävyys nousivat valinnoissa 
etusijalle, kun Harri Vennola 

ja Outi Piesanen alkoivat suunnitella 
siirtolapuutarhamökkiään. Hyvinkään 
Vanhanmyllyn siirtolapuutarhassa oli 
myynnissä jo olemassa olevia mökkejä, 
mutta koska alueella oli vielä tyhjiäkin 
tontteja, Harri ja Outi päätyivät raken-
tamaan uuden mökin.

- Kun rakentaa uuden, se on mah-
dollista toteuttaa nykypainotusten mu-
kaiseksi, Harri Vennola sanoo.

Harri ja Outi kiersivät alueella kat-
selemassa, minkälaisia mökkejä sinne 
oli viime aikoina rakennettu. Raken-
teellisesti parhaalta vaikuttivat EPH-
hirrestä eli eristetystä pystyhirrestä 
rakennetut mökit. Pystypuuelementit 
on siinä eristetty luonnonmukaisista 
materiaaleista valmistetulla eristeellä, 
rakenne säästää energiaa ja mökin si-
säilma on terveellistä. Rakenne ei si-
sällä kosteussulkumuoveja.

- Päädyimme tarjouspyynnön jäl-

keen Baulog Oy:n kehittämään pysty-
puuelementeistä rakennettavaan mök-
kiin. Yritys oli tehnyt alueelle muita-
kin mökkejä.

Urakoitsija rakensi mökin läm-
mön ja sään kestäväksi eli 
seinät, katon, lattiat, ovet 
ja ikkunat ja hoiti sähköt. 
Putkityöt tilattiin eri toi-
mittajalta. Avaimet Harri 
ja Outi saivat käteen loka-
kuussa 2020.

OMA URAKKA ALKOI 
MAALAUKSELLA
Sitten alkoi Harrin ja Ou-
tin oma urakka. He maalasivat mökin 
pohjamaalatut seinät ulkoa keltai-
sella hengittävällä kuultomaalilla. Si-
sältä seinät oli jo käsitelty valkolakalla. 
Osan väliseinistä he tapetoivat, ja ta-
kan taakse he tekivät vaaleasta luon-
nonkivestä kivipinnan. 

Sen jälkeen oli vuorossa kaapisto-
jen kokoaminen ja asentaminen keit-

tiöön, makuuhuoneeseen ja vessaan. 
Ikkunoihin laitettiin säle- ja rullakaih-
timet.

- WC:hen asensimme ympäris-
töystävällisen polttavan kuivakäymä-

län. Kesävesi tulee sisään 
ja veden lämmitystä var-
ten on 35 litran lämmin-
vesivaraaja. Harmaat ve-
det on johdettu nykyai-
kaisen sako- ja imeytys-
kaivon kautta maape-
rään, Harri kertoo. 

Putkimiehen idea oli 
varustaa vesiputkisto il-
manpainenipoilla, jolloin 

syksyllä on helppo tyhjentää putkisto 
pienellä ilmakompressorilla.

Lämmönlähteenä mökissä on il-
malämpöpumppu, joka talvella yllä-
pitää mökissä 10 asteen lämpöä. Lisää 
lämpöä ja tunnelmaa antaa suurella 
lasiluukulla ja sivulaseilla varustettu 
takka. Kesällä ilmalämpöpumppu toi-
mii tarvittaessa viilentäjänä.

“Tärkeintä 
onnistumisessa 

on ollut etukäteis-
suunnittelu. 
Siinä meni 

useampi tovi, 
mutta se kannatti.”

Jukka Hartikainen vietti lap-
suutensa Helsingin Oulunky-
lässä. Siirtolapuutarhamökin 
osto vei hänet takaisin tutuille 
seuduille.

TEKSTI  PIRJOLIISA LAURÉN / KUVAT HARRI VENNOLA 

Puutarha olisi ollut mukava. Mutta kesämökki oli niin kaukana, ettei puutarhanhoito onnistunut, 
sinne kun ei voinut ajaa tarpeeksi usein. Harri Vennola ja Outi Piesanen päättivät myydä 

mökkinsä ja rakennuttaa uuden Vanhanmyllyn siirtolapuutarhaan Hyvinkäälle.

Keittiö rakennettiin kuistille. Kesäisin ruoka 
valtaosin grillataan pihalla, mutta tarvittaessa 
keittiönurkkauksessa on induktioliesi.
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YKSITYISKOHTIA 
MATKAN VARRELTA
Harrin ja Outin mökkiprojektia lei-
maa suunnitelmallisuus. Kaikki vai-
heet on mietitty ennalta ja vasta sit-
ten niitä on ryhdytty toteuttamaan. 
Harri toteaa, että suunnittelussa meni 
useampi tovi, mutta se kannatti. 

- Jotain yksityiskohtia hioutui 
vielä matkan varrella. Päädyimme 
muun muassa keittiössä integroimaan 
jääkaapin kaapistoihin, jolloin yleis-
näkymä on pienessä tilassa yhtenäi-
nen. Etsimme myös sellaisen yhdis-
telmäuunin, jossa on mukana mik-
roaaltouuni, jolloin työtasolla ei tar-
vita tilaa erilliselle mikrolle.

- Olemme hyvin tyytyväisiä lop-
putulokseen. Yleisesti ottaen emme 
tekisi mitään toisin, jos projekti al-
kaisi alusta.

Hyvinkään kaupungilla on siir-
tolapuutarhaa varten monta erilaista 
mökkimallia, joista uuden mökin ra-

kentaja voi valita. Harrin ja Outin 
mökissä on 36 neliötä ja se on vaihto-
ehdoista matalampi.

- Korkeampaan mökkiin mahtuu 
parvi, mutta me emme tarvitse sitä, 
Harri tarkentaa.

KESÄ MENI PIHALLA
Kun tuli aika sisustaa, Harri ja Outi 
hankkivat tiloihin sopivat huoneka-
lut. He eivät halunneet mökkiä, jonne 
on raijattu vanhat ylijäämäkalusteet. 
Kun mökki alkoi olla asuttavassa 
kunnossa, työn alle otettiin piha. 

- Pihaa varten laadimme myös 
suunnitelman, jota aloimme toteut-
taa. Rakensimme puutarhan, jonne 
meni pelkästään multaa 140 säkkiä ja 
9 m³ hiekkaa. Teimme terassin, ki-
vetykset ja sorastukset. Varaston os-
timme valmiina ja kokosimme sen 
itse perustuksista alkaen. Viimei-
senä pystytimme kasvihuoneen. Nyt 
olemme voiton puolella. Onneksi 

viime kesä oli vähäsateinen, joskin 
ajoittain tosi hikinen yli 30 asteen 
helteessä.

Harri ja Outi asuvat Hyvinkään 
keskustassa, josta Vanhanmyllyn siir-
tolapuutarhalle on autolla 12 minuu-
tin matka. Talvella he ovat yöpyneet 
mökillä muutamia kertoja, mutta 
mökkikausi aloitetaan varsinaisesti 
huhtikuussa.

- Toukokuussa alueelle saadaan 
vedet ja sen jälkeen olemme mökillä 
tiiviisti läpi kesän. Tänä kesänä on 
tarkoitus jatkaa pihan ja puutarhan 
kanssa. 

Harri summaa mökkiprojektin, 
että kaikki on sujunut hyvin. 

- Aikaisempi kokemus omakoti-
talon rakentamisesta on auttanut. Jos 
ei ole aiempaa kokemusta, kannattaa 
pyytää suunnitteluun apua rakennus-
alan osaajalta, vaikka kyseessä onkin 
pieni mökki. Samat asiat siinäkin pi-
tää ottaa huomioon. ✖

Hyvinkään kaupungilla on siirtolapuutarhaa varten monta erilaista 
mökkimallia, joista voi valita. Harrin ja Outin mökissä on 36 neliötä. 
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HARRI VENNOLAN JA 
OUTI PIESASEN MÖKIN 
PERUSHANKINNAT

Mökki: Peruspiirustukset Hyvinkään kaupungilta
Rakennusurakoitsija: Baulog Oy
Sähkötyöt: Launossähkö Oy
Putkityöt: Pannujärven Putki ja Ilmastointi Oy
Takka: Valkoinen Contura 596G Style
Polttava wc: Cinderella Comfort
Lämminvesivaraaja: Haato HK35
Sako- ja imeytyskaivo: Uponor
Ruoan valmistus: Kulinarisk yhdistelmäuuni 
ja kahden levyn induktiokeittotaso
Ruoan säilytys: Huttra integroitu jääkaappipakastin 
Varasto: Porin Puupojat Oy
Kasvihuone: Palram Oasis

Harri ja Outi ovat yöpyneet mökillä talven aikana muutamia kertoja, mutta mökkikausi aloitetaan 
varsinaisesti huhtikuussa. Toukokuussa saadaan vedet ja sen jälkeen mökillä ollaam tiiviisti läpi kesän. 
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