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o Sari Honkasalo

Kun lähtee nollasta, niin kaikki 
siitä ylöspäin on plussaa. Näin 
luonnehtivat Taina Num-
minen ja Antti Hakala kesä-
mökkiremonttiaan, joka sai 
lähipiirin epäilemään paris-
kuntaa jo ihan sekopäiseksi. 
Mutta epäilykset hälvenivät, 
kun tonttia Mynämäen Kor-
vensuun kosken kainalossa 
oli saatu raivattua ja vanhaan 
talliin valmistui ensimmäinen 
huone.

– Nyt kaverit jo kyselevät, et-
tä koska on seuraavat talkoot, 
Taina Numminen naurahtaa, 
ja lisää:

– Silti moni sanoo, ettei ottai-
si tällaista työmaata itselleen.

Työmaana on Korvensuun 
voimalaitos- ja konepajamu-
seon naapurissa aivan kosken 
töyräällä sijaitseva vuonna 1915 
hevostalliksi tehty rakennus, 
josta on nyt muokkautumas-
sa asuinpinta-alaltaan noin 
sadan neliön kokoinen kesä-
mökki.

– Syksyllä 2010 ostettiin tä-
mä. Löytö oli ihan tuurinkan-
tamoinen, Antti Hakala toteaa.

Turkulainen pariskunta oli 
sukulaisten luona käydessään 
ihaillut jo vuosia Korvensuun 
vanhan kivisillan ympäristöä 
ja haaveillut joen varrella ole-
vasta kesäpaikastakin. Sitten 
silmiin tarttui myynti-ilmoi-
tus kosken luona olevasta ton-
tista, jolla on grillikatos.

Se ehti mennä nenän alta, 
mutta samalla tietoon tuli, että 
alueella oleva tallirakennuskin 
saattaisi tulla myyntiin.

– Tontti oli ihan umpeen-
kasvanutta vesakkoa ja pujoa 
kaulaan asti. Jokirannassa kat-
sottiin hetki toisiamme ja to-
dettiin, että tämä on meidän, 
Taina Numminen kertoo.

Piha on nyt pitkälti raivattu, 
rannassa on pyörillä liikku-
va sauna, puuvaraston katto 
on saanut Mynämäen käsi- ja 
taideteollisuusopiston raken-
nusrestaurointiopiskelijoiden 
voimin uuden pärekaton ja va-
raston vieressä on huussi.

Tallirakennukseen on tehty 
makuuhuone ja tupakeittiö. 
Kun varsinainen isompi tu-
pakeittiö aikanaan valmistuu 
rakennuksen toiseen päähän, 
nykyisestä tuvasta tulee lasi-
veranta ja keittiönurkkauksen 
paikalle kompostoiva wc.

– Ihmisellä pitää olla hyyskä, 
sauna ja makuuhuone, sit hän 
on tyytyväinen, Taina Nummi-
nen toteaa.

Projekti on sellainen, jossa 
ei aikatauluja kannata asettaa.

– Ei olla stressiä otettu, mut-
ta huomasi kyllä että viime ke-
sänä tehtiin liian pitkiä päiviä. 

Kesämökki vanhaan talliin kosken kainaloon

Taina Numminen ja Antti Hakala nimesivät Mynämäessä Korvensuun kosken kupeessa olevan kesäpaikkansa Savikulmaksi.

Paksut saviseinät eristävät ääntä ja pitävät makuuhuoneen kesällä viileänä.

Makuuhuone lähti hahmottumaan tilasta, jossa viimeksi olivat asustelleet kanat.

Lantaluukun ympärille tehtiin listoitus antiikkivahalla käsitellystä laudasta. Kun rakennuk-
sen taakse tehdään terassi, voivat ulkona olevat tilata tarjoiltavia luukusta kelloa soitta-
malla.

Tuleva lasikuisti toimii nyt tupakeittiönä. Sisustukseen on käytetty kierrätystavaraa sekä 
Mynämäestä Aistikkaasta löytyneitä tyyliin sopivia esineitä. Lattialla on raitamattoja, joita 
Taina Numminen on lapsena itsekin kutonut.

Tallirakennuksen seinät on 1900-luvun alkupuolella rakennettu puurimoista ja savesta, 
johon on sekoitettu muun muassa sahanpurua.

Rakentaminen ja asuminen Rakentaminen ja asuminen

Ensi kesänä tehdään sitten vä-
hemmän, Antti sanoo, ja saa 
Tainan huomauttamaan:

– Nimimerkillä mites kävi 
viime viikonloppuna, kun ol-
tiin taas aivan poikki. No, me 
ollaan sellaisia nykertäjiä kum-
pikin, tykätään tehdä aina jo-
takin.

Tallin erikoisuutena on 
sen noin puolen metrin pak-
suisten seinien rakenne: ne on 
tehty savesta ja puurimoista. 
Eurooppalaisia savirakennuk-
sia listannut Terra-Incognita 
-projekti onkin ottanut sen 
mukaan yhtenä yhdestätois-
ta suomalaisesta kohteesta 
(http://www.culture-terra-in-
cognita.org).

– Ei oltu varmaan ennen 
kuultukaan tällaisesta savira-
kentamisesta. Viime kesän hel-
teissä huomattiin, että vaikka 
ulkona oli 34 astetta, makuu-
huoneessa oli tasainen 20. 
Seinät selvästi myös tasaavat 
kosteuden, tekstiilit ovat pysy-
neet talvellakin kuivina, Taina 
Numminen kertoo.

Remontissa on pyritty säi-
lyttämään mahdollisimman 
paljon vanhaa. Makuuhuo-
neeseen johtaa vanha ovi, josta 
vain on kaavittu hevosen lan-
nat irti ja kuurattu juuriharjal-
la puhtaaksi. Lantaluukkukin 
säilytettiin.

Makuuhuoneen remontoi 
restauroinnin lopputyönään 
Tainan siskonpoika Eemeli 
Mahlavirta.

– Vaikka hän on vasta 19, hä-
nellä on todella paljon taitoa ja 
näkemystä. Annoimme hänel-
le vapaat kädet eikä tarvinnut 
muuta kuin sanoa eri vaiheis-
sa, että anna mennä vaan, Ant-
ti Hakala toteaa.

Koska mikään nurkka ei ole 

suora, kekseliäisyyttä on tar-
vittu. Niinpä jalkalistojen ti-
lalla on köyttä ja katonrajaan 
paneeleilla tehty kotelointi 
piilottaa muun muassa säh-
köjohdot.

– Mitä ei voida piilottaa, teh-
dään se niin että se näyttäisi ai-
na kuuluneen siihen.

Mökillä on viihdytty ympäri 
vuoden viikonloppuisin ja va-
paa-aikoina siitä lähtien, kun 
makuuhuone valmistui.

– Oli siinä naapureilla ih-
mettelemistä, kun menimme 
rannasta saunasta valkoisissa 
vohvelitakeissa ladonovista 
sisään.

Pariskunta on tyytyväinen 
siitä, että naapurit ovat tulleet 
heti tutustumaan.

– Täällä saa olla omassa rau-
hassa, mutta kun ollaan ky-
läyhteisössä tuttuja keskenään, 
tulee myös turvallinen olo.

”Ihmisellä 
pitää olla 
hyyskä, 
sauna ja 

makuuhuone.”


