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Victor Forseliuksen, aikansa mahtimiehen, 
vuonna 1900 valmistunut ranskalaistyylinen 
pitsihuvila hurmasi Anna Mariasikin. Nyt yksin- 
huoltajalla on kolme pientä lasta, kuusipäiväinen 
työviikko ja satoja neliötä remontoitavaa.

kahdeksan 
kakluunin 
         huvila

t e k s t i  Susanna Lehmuskoski k u v a t  Juha Juntto
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alo paloi joulun aikaan. Tuli pääsi irti kissan 
kaatamasta kynttilästä. Naapuruston lapset lap-

set itkivät: ”Missä nyt jouluna syödään?” 
Talon omistajalla, liikemies Victor Forse-

liuksella oli nimittäin tapana viettää joulua 
Pelto-Laurilassa Huittisissa. Hän kutsui kaikki 

alustalaiset perheineen jouluaterialle. Väkeä ker-
tyi toista sataa. Forselius toi Turusta appelsiineja, 

herkkujen herkkua. Hän piti lapsista, vaikka omia 
hänellä ei ollut. Yksi Suomen rikkaimmista mie-

histä pysyi naimattomana koko ikänsä.
Eipä aikaakaan, kun Forselius alkoi rakennuttaa 

tuhoutuneen talonsa tilalle uutta, entistä ehompaa. 
Rakennustyöt alkoivat vuonna 1898. Huvilaa pystyt-
tivät huittislaiset rakennusmiehet ja – perimätiedon 
mukaan – piirustusten virkaa teki ranskalainen pos-
tikortti. Forseliuksella oli vahva visio ranskalaistyyp-
pisestä, elegantista ja koristeellisesta kaksikerroksi-
sesta puutalosta Pelto-Laurilan peltojen keskellä.

Talossa on seitsemän päätyä, jotka kaikki ovat eri-
laiset sekä kaltevuutensa että harjakorkeuden puo-
lesta. Samoin päätyjen ristikkokoristelut ovat erilai-
set. Koska piirustuksia ei ollut, pääty tehtiin valmiiksi 
ja sitten katsottiin kauempaa, miltä näytti. Joskus 
näky ei tyydyttänyt, ja sitten purettiin ja rakennet-

T”ei minua tämän talon valtava koko 
hirvittänyt – tämähän on JuSt ihana!”

tiin uudemman kerran. Yrityksen ja erehdyksen tak-
tiikalla tehty 650-neliöinen talo valmistui kahdessa 
vuodessa eli vuonna 1900. Pihalla säilynyt paka-
rintupa on ilmeisesti jopa 1700-luvulta ja hirsinen 
navetta 1880-luvulta.

optikko anna mariaSik työntää uutta pökköä 
kakluuniin. Puupellettikattilalla lämpiävä uusi koti 
on miellyttävän lämmin kylmänä talvipäivänä, mutta 
kakluunia poltetaan tunnelman vuoksi ja sen takia, 
että ilmanvaihto pysyy kunnossa.

Suuressa talossa on valinnanvaraa, mitä kakluunia 
kulloinkin poltetaan. Toimivia tulisijoja on kaikkiaan 
yhdeksän. Kahdeksan kakluunia ovat alkuperäisiä. 
Ne kuuluvat satsiin, jonka Victor Forselius tuotti Ita-
liasta Suomeen.

Anna Mariasikista tuli Forseliuksen talon uusi 
emäntä viime kesänä.

– Ei minua tämän talon valtava   koko hirvittänyt – 
tämähän on just ihana! Anna nauraa.

Jos Forselius nyt astelisi ovesta sisään, Anna kiit-
täisi häntä ihanasta talosta.

– Minä yritän nyt parhaani mukaan pelastaa tätä. 
Jos ei muuta, niin ainakin tässä talossa on taas elä-
mää.

Vilskettä todella riittää. Annan kolme lasta, Jan, 
7, Aniela, 5,  ja Senja, 3, hyppivät sohvalla, penko-
vat jääkaapista kinkkua, työntävät toisiaan kärryissä 
ja juoksevat ympyrää hallimaisessa olohuoneessa 

Forselius tuotti talon 
kakluunit Italiasta, sillä 
isäntä halusi kauneinta ja 
priimaa. Kakluunien kuoret 
ovat edelleen alkuperäi-
set. Nykyään talo lämpiää 
pääasiassa modernilla 
pellettikattilalla.

Alkuperäisen verannan 
seinät oli koristettu 
rengaskoristein. Yläosassa 
oli siroja puuleikkauksia. 
Seuraavan isännän aikana 
veranta lasitettiin, ja se sai 
kiviset raput.
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Annan mielestä taloon sopivat 
kaikki kalusteet, jotka on tehty 
talo rakennusvuoden jälkeen. 
Kalusteita on kuitenkin vähän,  
ja saakin olla. Eteishallin käyte-
tyn puusohvan Anna toi kotiin 
työmatkaltaan.
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koti mariasik
1 0 H  +  K  +  K H  +  4 W c  +  S  =  6 5 0  m 2
asukkaat  a n n a  m a r i a S i K  j a  l a p S e t 
j a n ,  S e n j a  j a  a n i e l a  S e K ä  Ko i r a  t y y n e . 
talo  V u o n n a  1 9 0 0 -Va l m i S t u n u t 
H i r S i H u V i l a  H u i t t i S i S S a . 
tontti  m a at i l a m a i n e n  p i H a  1  H e H ta a r i .

vanhaSSa taloSSa aSuminen vaatii mielikuvituSta. 
yläkertaan kulJetaan kapeita portaita. 

Salin lautalattia, koristepaneelit ja 
kahdeksan kakluunia ovat alkuperäi-
siä. Yhdessä neljän metrin huone-
korkeuden kanssa ne muodostavat 
sisustuksen raamit, jotka eivät kaipaa 
rinnalleen liikaa kalusteita.
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Tyyne-koira on pantu pihalle rauhoittumaan. 
Mariasik on optikkoalan yritäjä, joka tekee usein 

kuusipäiväistä työviikkoa. Hän myös opiskelee opto-
metrian jatkotutkintoa norjalaisessa Høgskolen i 
Sørøst-Norgessa. Opinnot ovat nyt tauolla.

– Työpävän jälkeen on niin ihana tulla kotiin, 
vaikka täällä onkin kauhea kaaos. Laitan tulet tak-
kaan, huoahdan ja sitten aloitan toisen työpäivän 
talon ja lasten parissa.

Anna Mariasik päivittelee olevansa ”kaheli, joka 
hankki 120-vuotiaan rämän kartanon ja yrittää nyt 
selvitä hengissä sen kanssa”. Anna ei tiedä, mistä tulee 
sanonta hullusta miehestä Huittisissa, mutta hän 
epäilee olevansa tämän feminiininen vastine. 

Kun perhe muutti taloon syksyllä, mukana oli puo-
liso. Enää ei ole.

– Ero hidastaa remonttia. Ystävät ovat onneksi 
auttaneet ja auttavat jatkossakin.

Remontoitavaa on ”vain” 360 neliötä, vaikka huvi-
lassa on melkein kaksinkertainen määrä neliöitä. Edel-
liset asukkaat aloittivat talon remontin muutamista ylä-
kerran tyhjillään olevista makuuhuoneista, joten ne 
ovat siistissä kunnossa. Anna ja lapset asettuivat kuiten-
kin alakertaan. Siellä on keittö, olkkari, makuuhuone 
ja aula. Mutta mitä ihmettä nelihenkinen perhe tekee 
näin valtavalla määrällä neliöitä?

– Suuri suunnitelmani on, että talo alkaisi myös 

tuottaa eikä olisi vain loputon rahareikä. Unelmani 
on alkaa tarjota majoitus- ja kokoustiloja. Näen täällä 
myös joogaretriittejä ynnä muita hyvinvointileirejä. 
Iso sali sopisi mitä erilaisimpien juhlien näyttämöksi, 
Anna visioi.

Juhlien näyttämönä Forseliuksen talo olisikin 
luontevassa käytössä. Victor Forselius ei nimittäin 
asunut talossaan ympärivuotisesti, vaan rakennutti 
sen edustuskäyttöön. Tiettävästi hänen tarkoitukse-
naan oli vetäytyä tilalle viettämään vanhuudenpäi-
viä, mutta monessa mukana ollut mies kuoli 66-vuo-
tiaana vain viisi vuotta talon valmistumisen jälkeen.

victor ForSeliuS oli aktiivinen ja ilmeisen tie-
donjanoinen mies, joka opetteli uusia asioita läpi elä-
mänsä. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana, 
valtiopäivämiehenä ja kauppakoulun johtajana. For-
selius perusti Turkuun Suomen ensimmäisen maan-
viljelystarvike- ja konekaupan vuonna 1868. Hän 
kehitti siipikarjantuotantoa ja julkaisi Siipikarjanhoi-
don Ystävät -seuran lehteä. 

Forselius ei pelännyt tarttua uusiin asioihin. Hän 
oli mahdollisesti Suomen ensimmäinen tai aina-
kin ensimmäisiä autonomistaja. Hänen Benz Velo 
Comfortablensa saapui maahan Lyypekistä samana 
vuonna kuin Huittisten huvila valmistui. On siinä 
ollut kyläläisillä ihmettelemistä, kun automobiili 

”muSeoviraSto on Sanonut, että tämä talo 
  on SuomeSSa ainutlaatuinen”

Kauniit kakluunit 
sekä ovet ja ikkunat 
sisältävät taidokkaita 
yksityiskohtia. 

Anna keräilee vanhoja 
aarteita hiljakseen. Sama 
tahti on talon korjaami-
sessa. – Työ on opettanut 
tekijäänsä. Apuna ovat 
olleet pappa Taisto ja 
remppamies Esa. 

Entiseen kotiin hankittu 
kulmasohva löysi paik-
kansa niin kutsutusta 
pikkusalista, jonka mit-
tasuhteet ovat kaikkea 
muuta kuin pienet.
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Remonttiin saisi upotettua vaikka miljoonan, mutta 
tavoite on saada talo kuntoon parilla sadalla tuhan-
nella eurolla, mieluummin vähemmälläkin.

Julkisivun lahonneet koristeleikkaukset ja par-
veke on tarkoitus korjata heti, kun talvi väistyy. Valta-
vaa vesikattoa uusitaan osissa. Ikkunoita entisöidään 
pikkuhiljaa muun touhun keskellä. Vesikattoa lukuun 
ottamatta suunnitteilla olevat korjaustyöt ovat koh-
tuuhintaisia. 

– Mitään kirjallista remonttisuunnitelmaa minulla 
ei ole, kaikki on päässäni. Käyn Museoviraston kanssa 
asioita säännöllisesti läpi, Anna miettii.

Anna haluaa käyttää hengittäviä rakennusmateri-
aaleja, mitään muovipohjaista hän ei halua taloonsa. 
Joitakin tarvikkeita, kuten muovitonta perinneil-
mansulkupahvia, hän on joutunut etsimään kissojen 
ja koirien kanssa.

– Olen kiitollinen Forseliukselle paljosta. Esimer-
kiksi alakerran lattiat keittiötä lukuun ottamatta ovat 
alkuperäiset. Ne on tehty selvästi isolla rahalla. Niitä 
ei tarvitse aukoa, eikä talossa ole juurikaan vetoa.

kun SiSään aStuu ensimmäisen kerran, huonei-
den valtavuus vavahduttaa. Vierailijan täytyy ajatella 
uusiksi totutut mittasuhteet. 

Hyppäys euralaisesta tavallisen omakotitalon asu-
kista valtavan huvilan omistajaksi Huittisiin oli per-
heelle iso muutos. Ihan Huittisten kylilläkään ei 
asuta – lähimpään kauppaan on viisi kilometriä. 
Perhe muistaa vielä ensimmäisen yön Pelto-Lauri-
lassa: hiljaisuus oli niin täydellistä. Myöhemmin sel-
visi, että äänettömyyden rikkoo joskus hiiren rapina. 

Unelma vanhasta talosta oli itänyt Annan mielessä 
jo vuosia. Haave toteutui vasta, kun he astuivat Vic-
tor Forseliuksen taloon: se selvästi halusi omistajak-
seen juuri heidät.

– Arvostan vanhan talon patinaa ja sitä historiaa, 
että kynnyksen yli on kulkenut monta sukupolvea. 
Näistä asioista muodostuu henki, jollaista ei voi olla  
uudessa talossa.

Kotiutumista on helpottanut, että Annan perhe 
sai kyläläisiltä lämpimän vastaanoton. Moni huittis-
lainen on tullut sanomaan, kuinka mukavaa on, että 
arvokas talo on taas asuinkäytössä.

Niin kuin aikanaan Forselius, myös Mariasik on 
monen toimen ihminen. Haaveena on esimerkiksi 
pellettilämmitteinen  savusauna, jota hän on käy-
nyt katsomassa Kojonkulman Hakkeessa. Sellaisessa 
pihasaunassa kelpaisi niin oman porukan kuin tule-
vien asiakkaidenkin kylpeä.

– Olen perinyt unelman vanhasta talosta äidil-
täni. Hän olisi rakastanut tätä taloa. Äitini kuoli pari 
vuotta sitten viisikymppisenä, ja osaksi sen takia 
uskaltauduin tähän pähkähulluun hankkeeseen.  
Elämästä kun ei tiedä, haaveet on parempi toteuttaa, 
ennen kuin jäävät kokonaan toteuttamatta.
Lähteenä käytetty kirjoitusta anna-Maija soro: victor Forselius,  
unohdettu suomalainen vaikuttaja

puksutti äänekkäästi maalaistalon pihaan. Nyt pihalla 
on Anna Mariasikin moderni auto, jolla hän huriste-
lee tekemään kiertävän optikon hommia eri paikka-
kunnille. 

huvila on SatumaiSen kaunis, vaikka julkisivun 
maali on rapissut, verannan ikkunat ja niiden puit-
teet sekä monet taidokkaat koristeleikkaukset odot-
tavat kiihkeästi korjausta ja ulkoseinää on paikkailtu 
parista kohtaa tuoreella laudoituksella. Alakerran 
yhden huoneen nurkka oli saanut jossain vaiheessa 
kosteutta ja lähtenyt lahoamaan, samoin pätkä salin 
seinää. Nyt ulkoseinää on vaihdettu uuteen kuin osia 
palapeliin.

– Taloa ei varsinaisesti tutkittu ennen kauppoja.  
Suomen Rakennuskonservointi -yritys totesi sen 
yllättävän hyväksi, kun kävi katsomassa taloa jäl-
keenpäin.

Muita, vähemmän kiireellisiä korjauksia Anna 
on jo aikatauluttanut seuraaville vuosikymmenille. 
Rahaa vievin projekti on vesikaton uusiminen, joka 
täytyy tehdä muutaman  vuoden kuluessa. Valtavan 
huvilan katto on pellittäjille vaativa urakka monine 
harjoineen ja piippuineen.

Annalla on ollut alusta saakka apuna uskottu 
ammattimies. Esa Laine remontoi muun muassa 
keittiön uuden lankkulattian ja asensi sinne 50-luvun 
mintunvihreän kaapiston, jonka Anna löysi nettikirp-
putorilta 200 eurolla. Lattiapuut haettiin Somerolta, 
ne ovat navetan vanhat lattialankut. 

Laine avasi lattian, purki rossipohjan vanhat eris-
teet ja laittoi tilalle uutta ekovillaa. Annan lapset 
muistavat keittöremonttiviikot aikana, jolloin he pää-
sivät hampurilaisravintolaan joka päivä.

Taisto-pappa on auttanut myös paljon. Ja tekee 
Anna itsekin kaikkea, mihin kykenee. 

– Minulla ei ollut ennen tänne muuttoa minkään-
laista remonttikokemusta. Mutta olen hyvä etsimään 
tietoa ja opiskelemaan. Työ on opettanut tekijäänsä. 
Talotohtoriksi kutsutun  Panu Kailan perinneraken-
tamisen kirjat ovat raamattujani.

Annan salainen haave onkin, että talotohtori tulisi 
joskus katsomaan Forseliuksen taloa.

talo on muSeoviraSton suojelukohde. Huvila 
sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa 
kulttuuriympäristössä.

– Talon ulkonäköä tai rakenteita ei saa muuttaa 
ilman Museoviraston suostumusta. Sisätiloja ei ole 
suojeltu, eli niille saa tehdä lähes mitä lystää, Anna 
kertoo.

Jokaisesta julkisivuun vaikuttavasta remontista 
pitää tehdä tarkka suunnitelma, josta selviää muun 
muassa työn tekijä ja kustannusarvio. Työt saa aloit-
taa vasta, kun virasto on hyväksynyt sunnitelmat.
Museovirasto voi myös avustaa remontteja.

Remonttibudjettia ei ole, mutta Anna teettää 
kaiken mahdollisimman järkevästi ja kierrättäen. 

Vanha ilmakuva näytttää 
talon valtavat mittasuh-
teet ja sen, kuinka talo 
lepää maalaisemaiseman 
keskellä.

Keittiön kaapit Anna 
löysyi nettikirpputorilta. 
Korjausfilosofia on, ettei 
mihinkään tuhlata turhaan.

Pelkästään taidokkaiden 
puukoristeiden kunnostus 
vie satoja tunteja aikaa.


