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Myllyksen perheelle Ylläs on Lapin kohteista ykkönen. 
Korona-aika innosti heitä omaan huvilaan, joka 
rakennettiin laadukkaasti ja sisustettiin 
suurella sydämellä. 
TeksTi Jorma Välimaa  kUVAT Hans koistinen

HUOMAA 
tässä kodissa
mustien ikkunapuitteiden

tuoma kontrasti
w

rimakaton näyttävyys
w

kookas parvi

Tyylillä
tunturissa
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loma-asunto 
äkäslompolossa

   Asukkaat Salla, Olli ja 
17-vuotias Oskari Myllys

Talo Pluspuu Airisto-huvila 
on rakennettu Ollikaisen 

Hirsirakenteen painu-
mattomista hirsistä 

Tontti metsän ympäröimä 
tontti lähellä Äkäs-
lompolon palveluita
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Tuusulalainen Myllyksen perhe on suunnistanut lomillaan Ylläkselle yli kymmenen vuoden ajan. Erityisesti Äkäslom-
polon kylä tunturin juurella tuntuu toiselta kodilta. Sieltä löytyy sopiva sekoitus omaa rauhaa ja elämää – välttämät-
tömät palvelut ovat lähellä. Myllykset viettävät siellä aktiivisia lomia hiihtäen ja lasketellen. Uutena liikuntamuotona 
mukaan on tullut pyöräily. Ja tokihan Ylläkselle pitää lähteä alkusyksystä ruskan ollessa värikkäimmillään.
 Myllyksillä oli pitkään osakkuus loma-asuntoon Ylläksellä. Korona-aikana innostuttiin suunnittelemaan kokonaan 
oman lomakodin rakentamista. Vauhtiin päästiin nopeasti, kun tarjolla oli tontti ihanteelliselta paikalta. Metsäinen 
maapala hankittiin paksun lumen aikaan. Silloin ei juuri nähnyt mitä tuli ostettua, mutta paikka yllätti positiivisesti 
lumien sulettua. Tontti on maastoltaan mainio ja sijainti on erinomainen. Jounin kaupalle on muutaman minuutin 
matka.
 Huvilasta haluttiin tilava, omakotitalon neliöitä ja varustelua vastaava. Tarjontaan tutustuessaan Salla ja Olli 
ihastuivat oikopäätä Pluspuun malliston Airisto-huvilaan, josta saatiin helposti räätälöityä juuri pariskunnan toiveita 
vastaava versio. Talon tupakeittiö on ihastuttavan kookas ja avara takapihan kokonaan lasista rakennetun julkisivun 
ansiosta. Olohuoneesta ja laajalta avoparvelta pääsee ihailemaan pohjoisen luontoa kaikessa rikkaudessaan.
 Pluspuu-malliston huvilat rakennetaan Ollikaisen Hirsirakenteen hirsitoimituksista. Myllykset valitsivat seiniin 
painumattomat lamellihirret ja rakentaminen hoitui vaivattomasti, kun Ollikaisen kautta saatiin ammattitimpurit 
työmaalle. Lopputulokseen Salla ja Olli kertovat olevansa valtavan tyytyväisiä.
 Perheessä vanhimmat lapset ovat jo aikuisia. Vanhempien kanssa asuu vielä 17-vuotias Oskari. Airisto-huvilassa 
ei tila lopu, vaikka koko joukko lomailee yhtäaikaisesti Ylläksellä. Talossa on kolme makuuhuonetta ja avoparvi, 
jonne mahtuu tarvittava määrä makuusijoja. Salla on kokeillut huvilalla myös etätöiden tekoa. Siellä päivän askareet 
hoituvat rauhallisessa ilmapiirissä. 

Tontti yllätti positiivisesti lumien sulettua
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Sallalla on varma sisustusmaku ja arkkitehtiperheen tyttärenä hän on harjaantunut näkemään kodin kokonaisuutena. 
Ylläksen huvilaan hän halusi samanlaisen minimalistisen ja ajattoman tyylin kuin kotiinkin, mutta lisämausteeksi 
kaivattiin mökkitunnelmaa. Se syntyi pienillä yksityiskohdilla, erityisesti kynttilälyhdyillä. 
 Sisustukseen onnistuttiin tuomaan mukavasti kontrasteja. Erityisesti mustat ikkunapuitteet sekä parvelle johtavien 
Grado-portaiden sekä lasikaiteiden mustat yksityiskohdat ovat tervetulleita kumppaneita vaaleille pinnoille. Kaikki 
rakennusmateriaalit ovat korkealaatuisia. Kokonaisilmeeseen vaikuttaa todella paljon vaalea rimakatto. Korkealle 
sijoittuva harjakatto kiinnittää poikkeuksellisen paljon huomiota oleskelutiloissa. Sisäkaton rakentaminen Nerkoon 
höyläämön laadukkaasta puutavarasta höylätyistä kattorimoista oli Sallan sanojen mukaan nappivalinta.
 Kiintokalusteet hankittiin Tampereen Puustelli-myymälästä. Keittiön kalusteovien pääväriksi Salla valitsi cashme-
ren, jonka harmaa pinta taittaa aavistuksen ruskeaan. Kokonaisuutta rytmittävät vaaleammat yläkaapit. Kompaktin 
saarekkeen keskellä on downcraft-liesi.
 Tampereen Puustellin kautta saa kalusteiden lisäksi laajan valikoiman sisustuksen pintamateriaaleja. Lattioiden 
ja kosteiden tilojen kaikki laatat hankittiin Äkäslompolon huvilalle sen kautta.
 Huvila valmistui viime vuoden hiihtolomien aikaan. Lämmitykseenkin tarvittava kuuma vesi tuotetaan sähköllä, 
mutta lisälämpöä syntyy isolla varaavalla takalla. Samalla aktiivisten lomapäivien iltoina nautitaan takkatulen ja 
kynttilöiden tuomasta tunnelmasta. w

Minimalistinen ja ajaton sisustus
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O l l i k a i s e n  H i r s i r a k e n t e e n  1 3 6  m ²  l a m e l l i h i r s i h u v i l a

faktat ja tekijät
Valmistaja: Ollikaisen Hirsirakenne Oy
Kerrosala: 147 m
Huoneistoala: 136 m
Huoneluku: 3 h + tk + s-osasto
Kerrosluku: 1,5
Runkomateriaali: puu
Arkkitehtisuunnittelu: Ollikaisen Hirsi-
rakenne Oy
Rakennesuunnittelu: Ollikaisen Hirsi-
rakenne Oy
LVI-suunnittelu: Houste LVI-Suunnittelu
Sähkösuunnittelu: Sähköasennus Keski-
kallio Oy
Sisustuksen suunnittelu: Salla Myllys

rakenteet
Perustukset ja alapohja: Perustava betoni-
valusokkeli
Kantavat seinät: painumaton lamellihirsi 
202x195 mänty
Ulkoseinämaalit: Tikkurila Valtti  
Ikkunat: Pihla
Ulko-ovet: Pihla
Väliseinät: runkorakenteiset
Väliovet: Swedoor
Vesikattorakenteet: huopakatto
Lämmitysjärjestelmä: sähkö
Tulisija: Tiileri Teemu
Tulihormi: teräshormi
Sauna: lämpöhaapaa

sisustus
Lattiapinnat: Puustelli
Sisäkattopinnat: Nerkkon 
höyläämön rimakatto
Seinäpinnat: hirsi/levy
Laatat: Puustelli
Kiintokalusteet: Puustelli

hyviä löylyjä hämyisessä tUnnelmassa.
Sisustuksen selkeä tyyli jatkuu saunatiloissa. Lämpökäsitellystä haavasta rakennetut muotolauteet, löylyhuoneen tummat seinät ja syvän 

harmaat kaakelit kylpyhuoneessa näyttävät hyviltä ja istuvat vapaa-ajankodilta haluttuun tunnelmaan.



































