
82   Meidän talo 11/2016   

Taitekattoinen, vaalean kel-
taiseksi maalattu huvila 
kuusiaidan takana huokuu 
menneiden aikojen tunnel-
maa mutta on silti ajaton. 
Lasiverannalla kukkivat pe-

largonit tuovat mieleen ruotsalaistaiteili-
ja Carl Larssonin postikorteistakin tutut 
maalaukset: Suvirannassa vallitsee saman-
lainen kesäpäivän huolettomuus, on valoi-
saa ja viihtyisää.

Viittaus Larssoniin ei ole sattumaa. Hän 
oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteen taiteili-
joita ja kirjailijoita, jotka alkoivat korostaa 

kodin viihtyisyyden merkitystä ihmisen luo-
vuudelle. He puhuivat erityisestä kotitun-
teesta. 

Uusi koti-ihanne poikkesi valtavirrasta. 
Täyteen ahdettujen ja jäykkien säätyläisko-
tien tilalle haluttiin yksinkertaista, käytän-
nöllistä ja kodikasta. Taloja, jotka saivat aja-
tuksen lentämään ja luovuuden kukkimaan.

Tuusulanjärven taiteilijayhteisön jäsenet 
olivat hyvin perillä ajan virtauksista. Vaikut-
teita he saivat muun muassa englantilaises-
ta Arts and Crafts -taidesuuntauksesta, joka 
suosi käsillä tehtyjä esineitä teollisesti tuo-
tettujen sijaan.

Taloon muutettiin heinäkuussa 1901.

Suviranta on pysynyt 
Järnefeltin suvussa yk-
sityisasuntona, päinvas-
toin kuin monien muiden 
taiteilijoiden ateljeet.

1. Ahola 
 Juhani Aho

2. Ainola 
 Jean Sibelius

3. Suviranta 
 Eero Järnefelt

4. Halosenniemi 
 Pekka Halonen

teksti marJa hakola kuvat kari kaipainen ja juhani kolehmaisen kotialbumi

taidemaalari eero järnefeltin koti oli tuusulanjärven taiteilijayhteisössä ensimmäinen talo, 
joka edusti uutta asumisen ihannetta. viihtyisän kodin uskottiin ruokkivan luovuutta.

Luovuuden  
lähteillä
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Tuusulanjärven
taiteilijakoteja
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1901 
Arkkitehti Usko Nyströmin 

suunnittelema jugendhuvila 
valmistuu.

1903 
Talo vuorataan ulkoa pysty-

laudoituksella, ja sisätilojen hirsi-
seinät päällystetään pingotetulla 

säkkikankaalla.

1920 
Vesikiertoinen keskuslämmitys, 

sähköt ja puhelin.

1930-luku 
Pärekatto korvataan tiilikatolla, ja 
katon alkuperäiset kaari-ikkunat 
siirretään talon päätyihin. Järven 
puoleinen pieni parveke katetaan, 
vesijohto asennetaan ja yläkertaan 

rakennetaan wc.

1950-luku 
Painavan tiilikaton takia ateljeen 

kattoa ja seiniä vahvistetaan 
pilarin ja rautatangon avulla.

1980-luku 
Katon notko oikaistaan ja 

tiilikatto korvataan peltikatolla. 
Kuistit kengitetään uudelleen.

1990-luku 
Katto saa uuden peltikatteen.

Suvirannan
remontteja

Juttunurkkauksen 
kiinteä penkki ja ta-
lonpoikainen kahvi-
pöytä ateljeen par-
ven alla ovat eero 
Järnefeltin nikka-
roimia.
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Hirret Keski-Suomesta

Rakentamisajalta on säilynyt kuvauksia 
etenkin Saimi Järnefeltin ja tämän sisaren 
kirjoitusten ansiosta.

 
Saimi ja Erik näyttivät niin 
onnellisilta... Aikovat rakentaa sinne 
Järvenpäähän omaa asuntoa, pientä 
kaksikerroksista jokseenkin hauskalle 
paikalle aivan maantien vieressä. 
- Saimi Järnefeltin sisar vierailtuaan 
   pariskunnan luona huhtikuussa 1900.

 
Suomen kultakauden mestareihin lukeu-

tuva taidemaalari Erik eli Eero Järnefelt 
noudatti ystävänsä, kirjailija Juhani Ahon 
kutsua ja muutti perheineen Helsingistä 
Järvenpäähän vuonna 1899. Aluksi he aset-
tuivat vuokralle Vanhankylän kartanoon, 
mutta jo keväällä 1900 löytyi sopiva tontti 
omalle asunnolle: noin hehtaarin suuruinen 
puuton hevoshaka Tuusulanjärven itäiseltä 
rannalta, aivan Ahojen huvilan naapurista.

Talon suunnittelun Järnefelt antoi ystä-
välleen, arkkitehti-taiteilija Usko Nyströ-
mille. Miehet olivat tutustuneet, kun he 
olivat opiskelleet Pariisissa samaan aikaan. 
Nyströmin suunnittelemista rakennuksista 
kenties kuuluisin on vuonna 1903 valmistu-
nut Imatran Valtionhotelli.

Nyström kuunteli Järnefeltin toiveita, 
mutta hän lisäsi taloon kuisteja ja parvek-
keita ja uudisti väritystä. Tulos oli paljon 
herraskaisempi kuin esimerkiksi taiteilija 
Pekka Halosen samoihin aikoihin raken-

teilla ollut hirsiateljee Halosenniemessä.
– Eero Järnefelt antoi arkkitehdille va-

paat kädet, mutta rakentamiseen hän kuu-
lemma puuttui, toteaa Suvirannan nykyi-
nen isäntä, Järnefeltin tyttärenpoika Juha-
ni Kolehmainen.

Hirret taloa varten tuotiin Keski-Suo-
mesta. Rakentajana toimi paikkakuntalai-
sille tuttu kirvesmiesporukka Pornaisista. 
Samat miehet rakensivat myöhemmin vä-
hän matkan päähän noussutta Ainolaa.

Meillä vaan rakennus kohoaa, 
kivijalka alkaa olla valmis. 
- Saimi Järnefelt kirjoitti kälylleen Aino 
   Sibeliukselle joulun alla vuonna 1900.

Saimi kuvaili seuraavan vuoden huhti-
kuussa vietettyjä harjannostajaisia Aino Si-
beliukselle, että jokainen työmies sai kaksi 
markkaa. Tunnelma oli katossa. Arkkitehtia, 
Erikiä ja rakennusmestaria nostettiin tuo-
lilla ilmaan.

Suvirantaan 
päästiin muut-
tamaan heinä-
kuussa 1901, 
vaikka ulkolau-
doitus valmistui 
kesällä 1903. Ta-
lo maalattiin pappilankeltaiseksi ja ikkuna-
puitteet, pilarit sekä pylväät ja nurkkalau-
dat tummanvihreiksi. Samaan aikaan järven 
rannalle valmistui sauna. Pihassa oli liiteri ja 
pieniä talousrakennuksia.

Luonto inspiroi mestariteoksiin

– Isäntä teki Suvirannasta työhuoneensa ja 
kasvavan perheen kodin, Juhani Kolehmai-
nen kertoo.

Noin 400-neliöisen talon alakerta ja-
kautuu kahteen osaan. Pohjoispuolen muo-
dostavat ateljee ja suuri sali, eteläistä pää-
tyä hallitsevat keittiö apuhuoneineen sekä 
alun perin lastenhuoneena toiminut ruoka-
sali. Pääsisäänkäynti on kuistilla talon kes-
kivaiheilla, lasiverannan kyljessä.

Valoisa ateljee on talon sydän. Huone on 
kahden kerroksen korkuinen, ja sen suu-
ri ruutuikkuna katsoo pohjoiseen. Tänne 
mahtuu lähes viisimetrinen joulukuusi.

Ateljeen kattoa ja parvea kannattelevat 
pyöröhirret. Puulattia on maalaamaton. 

Suvirannan ateljeessa syntyi merkittä-
vä osa Järnefeltin tuotannosta, kuten suu-
ret maalaukset Helsingin yliopiston juhla-
saliin, monia muotokuvia sekä alttaritaulu 
Johanneksen kirkkoon. 

– Täällä syntyivät myös monet rantamai-
semat, pilvifan-
tasiat ja aurin-
gonlaskut, jot-
ka avautuivat 
katsojalle suo-
raan pihasta, 
jopa ateljeen ik-

kunasta, Kolehmainen toteaa.
Suviranta ympäristöineen antoi ihmi-

sistä, eläimistä ja luonnosta kiinnostuneel-
le maalarille jatkuvasti uusia aiheita. Järne-
felt kuvasi tauluissaan usein Suvirannan ko-
toista elämää ja lasten puuhia. 

Isäntä oli työn äärellä eikä häntä saanut 
häiritä, kun ateljeen ovet olivat kiinni. Jos 
ovet olivat auki, kuka tahansa sai tulla si-
sään. Silloin lapset, kuten Juhanin äiti Lau-
ra, saivat soittaa ateljeen pianoa, maalata ja 
askarrella.

Ateljeessa pidetyille tanssitunneille ja 
tanssiaisiin osallistuivat taiteilijayhteisön 
lapset ja aikuiset. Tosin Sibeliuksen soitta-
essa kukaan ei tohtinut tanssia – kaikki ha-
lusivat vain kuunnella mestarin soittoa.

Nikkari joutui piharakennukseen

Ateljeesta on kulku tilavaan saliin, joka alus-
sa toimi ison perheen ruokailu- ja oleske-
luhuoneena. Salista taas pääsee avokuistin 
kautta talon järvenpuoleiselle pihalle. 

Portaat johtavat yläkertaan sekä eteises-
tä että talon päädyssä olevasta ruokasalista.

– Yläkerrasta ei tiettävästi ole säilynyt 
rakennusaikaisia piirustuksia. Yläkerta ei 
välttämättä ollut täysin valmis, kun taloon 
muutettiin. Sitä rakennettiin luultavasti 

Sama suunnittelija kuin 
Imatran Valtionhotellilla.

eero Järnefeltin 
tyttärenpoika Ju-
hani kolehmainen 
on asunut Suviran-
nassa suurimman 
osan elämäänsä. 
Vierellä vaimo 
anna-kaisa. 
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Salin seinillä on run-
saasti eeron maala-
uksia. Uuni on tehty 
paikallisen ruukku-
maakari Grönroosin 
lasittamista tiilistä ja 
kaakelista. 

Saimi Swan ja 
eero Järnefelt 
avioituivat 
vuonna 1890. 
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tarpeen mukaan, arvioi arkkitehtiopiskeli-
ja Iina Koskinen, joka selvittää parhaillaan 
Suvirannan rakennusten historiaa.

Yläkerrassa sijaitseva Saimin ja Eeron 
makuuhuone on nyt vierashuone. Saimi 
maalasi seinää kiertävän rentukkakuvioi-
sen reunuksen Eeron tekemän sapluunan 
mukaan. Huoneesta pääsee pienelle parvek-
keelle, josta on näköala Tuusulanjärvelle.

Toisessa kerroksessa oli aikoinaan Ee-
ro Järnefeltin nikkarointihuone, mutta las-
ten kasvaessa siitä tehtiin vanhimman po-
jan Heikin huone, ja taiteilija ryhtyi nikka-
roimaan pihan talousrakennuksessa. Nyky-
ään yläkerran huoneessa nukkuu isäntäväki. 

Toisessa kerroksessa sijaitsevan kirjas-
ton kiinteät hyllyt ovat osin Järnefeltin te-
kemät. Yläkertaan on remontoitu lisää leik-
ki- ja nukkumatilaa lapsille ja lastenlapsille.

Talo pysynyt 
suvussa

Saimi ja Eero 
olivat molem-
mat innokkaita 
puutarhureita. Elokuussa 1900, samaan ai-
kaan kun talon perustuksia kaivettiin, aloi-
tettiin pihan ja puutarhan rakentaminen. 
Eero suunnitteli kukkapuutarhaa ja istut-
ti entiselle laidunmaalle omin käsin mänty-
jä, lehmuksia, vaahteroita, tammia ja hevos-
kastanjoita.

Ateljeen ison ikkunan ulkopuolelle teh-
tiin pieni muotopuutarha, joka sai nimek-
seen Versailles.

Kasvimaat, marjapensaat ja hedelmä-
puut sekä niiden tuottama sato olivat Sai-
mille tärkeitä.

Meikäläiset ovat jo kaikki Helsingissä, 
minä yksin vielä kökötän ja varustan 
ankaraa talvea varten täällä 
Suvirannassa. 
- Saimin kirje sisarelleen eräänä 
   elokuisena päivänä.

Juhani Kolehmainen tuntee Suvirannan 
talon perin pohjin. Onhan hän asunut talos-
sa lapsuutensa, nuoruutensa ja lähes koko 
aikuisikänsä. 

– Kun isäni sai opettajan paikan Järven-
pään oppikoulussa vuonna 1933, muuttivat 
vanhempani Suvirantaan, ja minä myttynä 
mukana. Muutto oli onnenpotku taiteilija-

äidilleni: asunto 
rakkaassa lap-
suudenkodissa, 
lukemattomat 
taideteosten ai-
heet käden ulot-

tuvilla ja ateljee lähes omassa käytössä.
Juhani ja Anna-Kaisa Kolehmainen ovat 

isännöineet Suvirantaa yli 30 vuotta. Talo on 
Kolehmaisen mukaan kuin vanha laiva, joka 
tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa ja korjaamis-
ta. Työtä riittää myös puutarhassa. 

– Paljon olen tehnyt itse, ja opetellut sa-
malla. Timpurin taitoja opin jo koulupoika-
na Ainolan talonmieheltä, Siimekseltä, joka 
työskenteli täälläkin toisinaan. 

Suvirannan 
asukkaat
eero JärnefelT oli 1900-luvulle 

tultaessa jo tunnustettu taiteilija ja 

muotokuvamaalari. Suvirannan rakenta-

misen aikoihin hänet nimitettiin Helsingin 

yliopiston piirustuslaitoksen opettajaksi, 

mikä tiesi viikoittaisia matkoja Helsinkiin. 

Järvenpään etuja olivat posti ja juna-

asema, eli kulkuyhteydet.

Saimi Järnefelt (o.s. Swan) oli näyt-

telijätär ja kirjailija Anni Swanin sisko. 

Hän luopui urastaan perheen kasvaessa. 

Uuteen kotiin muutettaessa perheessä oli 

kaksi lasta, 9-vuotias Heikki ja 4-vuotias 

Leena. Suvirannassa syntyivät nuorim-

maiset Sara (1903), Laura (1904) ja Olai 

(1906).

Perhe asui Suvirannassa vakituisesti 

vuoteen 1917 asti, minkä jälkeen he 

viettivät talvet Helsingissä ja kesät sekä 

pääsiäis- ja joululomat Suvirannassa. 

Eero Järnefelt kuoli vuonna 1937 ja 

Saimi vuonna 1945.

Vuonna 1933 Suvirannasta tuli Laura 

Järnefeltin ja hänen miehensä Erkki 

Kolehmaisen koti. Heidän poikansa 

Juhani Kolehmainen muutti pysyvästi 

takaisin lapsuudenkotiinsa vaimonsa 

Anna-Kaisan kanssa vuonna 1985.

”Tästä täytyy huolehtia, 
kuten vanhasta laivasta.”

ateljeen piano on samalla paikalla kuin silloin ennen, jolloin taiteilijayhteisön nuorisoa kävi tanssitunneilla. 
pianoon nojaa Järnefeltien vanhin poika heikki, ja hänen takanaan portailla seisoo ruth Sibelius. 
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