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1. JOHDANTO

Opinnäytetyössäni käsittelen vanhan työläisasunnon muutosta ympärivuotiseksi vapaa-ajan asunnoksi. 
Talo sijaitsee Hangossa ja on ollut perheeni omistuksessa 1970-luvusta lähtien. Talolla on edessä iso 
muutos. Tällä hetkellä siellä pystyy olemaan vain kesäisin, koska talossa ei ole juoksevaa vettä ja pihalla 
on vain liiteri, jossa on käymälä. Talo on hyvin huonossa kunnossa.

Aikomuksena on aloittaa talon peruskorjaus ensi vuoden aikana. Talo tulee perheeni käyttöön ja sen 
on tarkoitus säilyä ja palvella myös tulevaa sukupolvea. Tavoitteena on tehdä talosta tuleville tarpeille 
toimiva ja lisätä toimintoja tämän päivän tarpeiden mukaan, mutta kuitenkin säilyttää sekä tuoda esille 
sen vanhoja piirteitä sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta. 

Remontoituna ja uusilla mukavuuksilla talo palvelee asukkaita ympäri vuoden. Kesäisin siellä käy paljon 
vieraita, ja talvisin se on paikka, mihin paeta arjen kiireestä.

Opinnäytetyöni toisessa luvussa esittelen kohdetta ja käyn läpi taustoja sekä historiaa työläistalojen 
toiminnoista ja pohjaratkaisusta. Tämän pohjalta analysoin ja pohdin vanhaa arkkitehdin piirtämä 
kuvaa ja vertailen sitä nykypäivään. Näin ymmärrän paremmin talon toiminnallisuutta. 

Työni tavoitteet ja rajaus ilmenevät kolmannessa luvussa ja neljännessä luvussa perehdyn perin-
nerakentamiseen ja hirsitalon korjaamiseen. Samassa luvussa esittelen myös pari samankaltaista 
kohdetta, joita olen käynyt tarkastelemassa, jotta voisin vertailla niissä erilaisia toiminnallisia ratkaisuja 
suunnitelmaani varten.  Hankkimani tietojen perusteella perustelen valintojani ja ratkaisuja suunnitte-
luprosessin osiossa, jonka jälkeen esittelen valmista suunnitelmaa ja arvioin lopputulosta. 

Kuva 1: Ilmakuva
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2.1 VAPAA-AJAN ASUNTO RAASEPORINKADULLA

Kohde sijaitsee Hangossa, tarkemmin Hangonkylän Raaseporinkadulla numerossa 15.  Talo on 1900-lu-
vun alussa rakennettu ja tullut sukumme, eli isovanhempieni omistukseen vuonna 1974. Olemme 
viettäneet kaikki kesälomamme vanhempieni, isovanhempieni ja äidin siskon perheen kanssa. Viime 
vuodesta lähtien talo on siirtynyt perheeni omistukseen, ja olisi aika tehdä talolle perusparannus. 

Talo on palvellut meitä kaikkia hyvin, ja koska talo on aikoinaan suunniteltu ja tarkoitettu useammalle 
perheelle, meillä kaikilla on ollut omat nurkkauksemme ja kaikki saaneet oman rauhansa. Näin myös 
uudessa suunnitelmassa on tarkoitus olla, jotta se palvelisi monta ihmistä samaan aikaan. Talo ei tällä 
hetkellä sovellu ympärivuotiseen käyttöön, ja sen sisälle ei ole vedetty vettä. Pihalla on kuitenkin oma 
vesikaivo ja pihalla sijaitsevassa liiterissä on käymälä. 

Talossa asutaan ainoastaan kesäkuukausien aikana, koska silloin pärjää vähillä mukavuuksilla, kun vi-
ettää paljon aikaa ulkona, eikä taloa tarvitse lämmittää muulla kuin takalla. Talvisin esim. peseytyminen 
ei ole miellyttävää, kun talon sisällä ei ole vettä eikä märkätilaa. Tämä hankaloittaa siellä olemista, joten 
talvisin käynnit ovat viime vuosien aikana käyneet vähin.

KUVAT PUUTTUVAT

2. KOHDE JA KÄYTTÄJÄT
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2.2 TALON HISTORIA

1900-luvun alussa Hangon talous ja teollisuus kasvovat runsaasti. Kaupungin väkiluku 
kasvoi ja kaupunkia piti laajentaa. Tämä johti siihen, että rautatien pohjoispuolelle kas-
voi iso omakotitalo-alue, eli Hangonkylä, johon työläiset asettautuivat. (Rökman 2013 , 
1.) Kaupunginosan kaavoitus suunniteltiin ruudukoksi ja tontit asettuivat etelä-pohjois-
suuntaan, jotta auringonvalosta saisi mahdollisimman paljon hyötyä, kuten asemapiir-
roksesta (Liite 1) tulee ilmi (Rökman 2013, 15). Talostamme ei ole tarkkaa tietoa raken-
nusvuodesta. Vertaillen vuosilukua vanhassa asemapiirroksessa ja rakennusmestari 
Axel Sundquistin piirtämässä kuvassa (kuva 1) vuodelta 1903, voin päätellä, että talo on 
luultavasti rakennettu vuonna 1904.

Vuosisadan vaihteessa arkkitehtuurin ihanne yhdistyi vahvasti muuttuneeseen ajatuk-
seen liittyen hygieniaan, raikkaaseen ilmaan ja auringonvalon tärkeyteen rakennuksien 
sisällä.  Haluttiin luoda hyvinvointia edistäviä ympäristöjä ja rakennuksia. (Rökman 
2013, 18.) Asumismuoto oli silloin hyvin vaihteleva riippuen sosiaalisesta asemasta 
ja erot näkyvät mm. rakennusten koossa ja pohjaratkaisussa. Asuinrakennusten koot 
vaihtelivat pienistä taloista, joissa asui yksi tai kaksi perhettä isoihin rakennuksiin 
kymmenillä asunnoilla.  Asunnot koostuivat yhdestä tai kahdesta huoneesta ja asettuivat 
sydänmuurin ympärille. Tällä periaatteella talot jaettiin useampiin asuntoihin. Jotta 
asukkailla olisi varaa asua omakotitaloissa, ullakkokerros toimi usein vuokra-asuntona. 
(Rökman 2013, 20.)                           

 Vanhan pohjapiirroksen mukaan (kuva 1) talo on jaettu neljään asuntoon. Alakerrassa 
on kolme asuntoa, joista kaksi oikealla puolella sydänmuuria ja yksi kahden huoneen 
asunto vasemmalla puolella. Neljäs asunto yläkerrassa, eli ullakko, on toiminut yhtenä 
vuokra-asuntona. Tämän voi päätellä siitä, että sisäänkäyntejä on neljä. Pihalta on kolme 
sisäänkäyntiä, joista keskimmäinen johtaa yläkertaan ja neljäs sisäänkäynti on kadun 
puolelta.

Koska hygienia nousi tärkeäksi osaksi arkkitehtuuria, monet talot jaettiin yksityiseen 
ja vieraille tarkoitettuun osaan.  Sydänmuuri jakoi talon kahteen puoliskoon, jolloin 
yksityinen puoli sijoittui pihalle päin ja oleskelu kadulle päin. Hygienian vuoksi vieraat 
eivät saaneet kulkea yksityisen tilan läpi, joten sisäänkäynnit suoraan kadulta yleistyivät. 
(Rökman 2013, 20.) Sisäpihalta talossa oli yhteinen aula, josta oli eri asuntoihin oma 
sisäänkäynti (Rökman 2013, 56). 
 
 Axel Sundquistin piirtämässä kuvassa (kuva 1) tämä ei kuitenkaan päde.  Ainoa asunto, 
jossa tämä voisi toimia, on sydänmuurin vasemmalla puolella oleva asunto, mutta kadun 
puolelle ei ole sisäänkäyntiä. Kiinnostavaa on se, että asuntojako ei toteutunut niin kuin 
alkuperäisessä suunnitelmassa (liite 2), vaan sitä on muutettu kolmeksi asunnoksi, kaksi 
alhaalla ja yksi ylhäällä. Tämän voi päätellä siitä, että sydänmuurin oikealla puolella si-
jaitsevien asuntojen väliin on tehty aukko/ovi, joka on alkuperäinen . Näin talon herralle 
on luultavasti saatu asunto, jossa on yksityinen puoli, josta kuljetaan pihan puolelta, ja 
vieraiden vastaanotolle kulku on kadun puolelta.

Liite 2: Alkuperäinen pohja
alakerta vasemmalla, yläkerta
oikealla

Kuva 2: Axel Sundquistin piirtämä kuva 1903 (Hangon Rakennusvalvontavirasto)
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2.3 NYKYTILANNE 

Edellisessä osiossa kerroin talon alkuperäisestä pohjaratkaisusta. Se on pysynyt hyvin 
samana tähän päivään asti, lukuun ottamatta paria pientä muutosta 50- ja 70- luvulla.

1950-luvulla tontti on puolittunut tuntemattomista syistä. Tonttia on luultavasti myyty 
rahan tai sen koon tuoman vaivan takia. Vuodesta 1958 (Liite 4) löytyi Hangon ra-
kennusvalvontavirastosta piirustus nykyisestä liiteristä, joka sijoittuu poikittain tontin 
ylälaidalla. Vanhasta liiteristä ( kuva 1) ei ole enää mitään jäljellä. Nykyisessä liiterissä 
on käymälä ja muutama varasto, jossa säilytetään pyöriä, polttopuita ym. Tähän tullaan 
rakentamaan vierashuone/saunaosasto sekä varastoa, mutta siihen en ota tässä opinnäy-
tetyössä kantaa.

Kun isovanhempani ostivat talon vuonna 1974 itselleen, asuntoja ja asukkaita oli yhä 
kolme. He kuitenkin halusivat alakerran toimivammaksi yhdelle perheelle, joten he 
tekivät aukon alakerran kadunpuoleisten huoneiden väliin (liite 3).  Näin alakerrassa 
pääsee kulkemaan kerroksen läpi.  Alakerrasta poistettiin myös vanhoja tapetteja niin, 
että hirsiseinät jäivät paljaiksi ja vasemmanpuoleisesta huoneesta purettiin puuhella, 
jonka tilalle tuli pieni pönttöuuni.  Tämä huone muutettiin makuhuoneeksi. Alakerrassa 
oli silloin korkkilattia, mutta se poistettiin ja päälle asennettiin lastulevyt ja muovimat-
to.  Yläkerrassa ei ole tehty muita muutoksia kun maalattu pinkopahvilla peitetyt seinät 
valkoisiksi.  

Talon ulkoverhoilu on yhä sama kun 1970-luvulla, mutta se on maalattu eriväriseksi sen 
jälkeen. Ennen väri oli valkoinen (kuva 3), mutta isovanhempani maalasivat sitä 70-lu-
vun värien mukaan keltaruskeaksi. Silloin ihmiset ihailivat kauniin väristä taloa, mutta 
se on elänyt aikansa jo. Muita muutoksia ulkopuolelta oli huonokuntoisen lasiverannan 
purku. Ovi on vielä olemassa, mutta sitä ei ole käytetty sen jälkeen.

 Talo on hyvin huonossa kunnossa: se on kallistunut ja perustuksessa on vaurioita. 
Perustuksen tuuletusluukut ovat jo monta vuotta olleet avaamatta ja talossa on käytetty 
vääriä materiaaleja, jotka ovat johtaneet siihen, että talo ei hengitä ja on syntynyt homet-
ta alimman kerroksen lattiaan. Tilat ovat muutenkin nuhjuiset ja kaipaavat perusteelli-
sen pintaremontin. 

Kuva 3: Talo 70-luvulla

2.4 KÄYTTÄJÄT JA KÄYTTÖTILANTEET

Ensisijaisesti talon tarkoitus on palvella yhtä perhettä, jossa on viisi henkeä. Mutta koska 
olemme jo aikuisia, täytyy ottaa huomioon, että tulevaisuudessa perhe on mahdollisesti 
kasvanut ja lapsenlapsille täytyy olla tilaa. Talon pitäisi soveltua ympärivuotiseen käyt-
töön ja toimia vapaa-ajan asuntona. Talo ei kuitenkaan tarvitse olla täysin lämmitetty, 
vaan sitä lämmitetään tarpeen mukaan sinne saapuessa. 

Tähän mennessä huoneet ja sänkypaikat ovat hyvin riittäneet kahdelle lapsiperheelle 
ja yhdelle pariskunnalle. Makuuhuoneita on yksi alakerrassa ja kaksi isoa yläkerrassa. 
Yläkerrasta löytyy myös kolme pientä erillistä huonetta ja yksi nurkkaus, johon mahtuu 
sänkyjä. Yläkerta on toiminut pelkästään nukkumiseen ja tulee jatkossakin toimimaan, 
kun taas alakerrassa ovat yhteiset tilat ja yksi makuuhuone. Remontin jälkeen pi-
harakennus eli liiteri toimii myös yöpymiselle. 

Talossa vietetään eniten aikaa kesäisin, jolloin siellä käy paljon vieraita yökylässä ja 
talvisin paetaan arjen kiireestä perheen kesken. Kesäisin ja juhlapyhinä talo täyttyy 
eniten ihmisistä, joten yksittäiset huoneet eivät välttämättä riitä kaikille, mutta huoneita 
voi tässä tapauksessa jakaa. Tämä tapahtuu kuitenkin vain muutamina päivinä vuodesta, 
ja muuten niille, jotka täällä yöpyvät, riittää huoneita ja sänkyjä. 

2.5 MUUTOKSET JA HASTEET

Taloa odottavat isot muutokset ja niiden mukana tulevat haasteet. Toivottavaa on, että 
perustuksen vauriot ovat helposti korjattavissa ja taloa saa onnistuneesti nostettua 
alaspainuneesta kulmasta. Vaikka talo nostetaan suoraksi, tulee korjaaminen olemaan 
haasteellista. Vanha puurakennus on usein vinossa ja epäsymmetrinen, mutta tämä on 
osa sen luonnetta ja persoonallisuutta. Mittaukset on tehtävä paikan päällä ja remontti 
vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. 

Isoin haaste suunnittelemisen kannalta on saada toimivat märkätilat ja vesipisteiden 
sijainnit järkevästi sijoiteltua vanhaan taloon. Tavoitteena on säilyttää huoneenjaot, 
jotta vältettäisiin rakenteellisia muutoksia, joten on haasteellista saada uudet toiminnot 
mahtumaan taloon. 

Liite  3:  Nykyinen pohja
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3.1 VISUAALISET TAVOITTEET

Haluan talon ulkomuodon vastaavan sitä, mitä se on aikoinaan ollut. Pyritään säilyt-
tämään tai tuomaan takaisin asioita, jotka tukevat talon arkkitehtonista arvoa, esim. 
vanhat ikkunat ja ovet. Talon sisällä on tapahtunut muutoksia vuosien aikana, ja sisus-
tus on vaihtunut moneen otteeseen eikä vastaa sitä, miltä se alussa näytti. En kuiten-
kaan halua noudattaa vain yhtä aikakautta, vaan sekoittaa vanhaa historiaa, sitä mitä 
se on aikanamme ollut ja tuoda uutta, joka palvelee sen tulevaa tarkoitusta. Taloon on 
tehty vuosien aikana muutoksia, jotka saavat näkyä ja kertoa sen historiasta. Meille 
käyttäjille talon uudesta ilmeestä voi poimia vanhoja tuttuja elementtejä samoilta tai 
jopa uudelta paikalta tai uudella käyttötarkoituksella. Vaikka ilme on uusiutunut ja 
tilojen toiminnot vaihtuneet, on tärkeää, että tilat tuntuvat tutulta.  

3.2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tarkoitus on tuoda talo tähän päivään toimivaksi. Tärkeimmät osiot ovat keittiön 
toiminnallisuus ja uuden märkätilan sijoitus, joka vaikuttaa muihin olemassa oleviin 
toimintoihin. Tavoitteena on suunnitella siten, että talon etusiipiin (pihalta katsottuna) 
tulisivat suurimmat muutokset, koska rankarakennetta korjaamalla ei vahingoita van-
haa hirsirakennetta, ja tämä osa talosta on niin huonossa kunnossa, että se joudutaan 
purkamaan. Hirsirunko jää tällöin koskematta. Pyrin siihen, että etusiipi saadaan 
käytettävämmäksi, koska nykyään sen läpi kuljetaan ainoastaan muihin tiloihin ja 
yläkerrassa on käyttämätön tila, josta saisi esim. toisen oleskeluhuoneen.

3.3 AIHEEN RAJAUS

Edellä mainitut visuaaliset ja toiminnalliset tavoitteet rajoittavat suunnitelmaani kahdella 
tavalla. Suunnitelmani tueksi aion tutkia talon historiaa ja tämän kautta pohtia tilojen 
olevaa ja tulevaa toiminnallisuutta. Jotta saavutan asettelemani visuaaliset tavoitteet, on 
minun tutkittava talon historiaa, toiminnallisuutta, materiaaleja ja perinteisiä rakennus-
menetelmiä. Käyn muutamassa samankaltaisessa kohteessa, jotta voin vertailla eri toteu-
tuksia. Näiden avulla pystyn ymmärtämään taloa ja tekemään oikeat materiaalivalinnat, 
jotka tukevat talon historiaa, ilmettä ja käytettävyyttä.

Suunnitelmani lähtökohdat ovat talon historian kunnioittaminen ja säilyttäminen, van-
hojen ja uusien materiaalien käyttö ja talon tulevaisuus sekä säilyminen.

3. TAVOITTEET JA RAJAUS
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4.1 KORJAUSRAKENTAMINEN

Korjausrakentamisella tarkoitetaan rakennuksen laajaa korjaamista, toimintojen ja 
vikojen parantamista, rakennuksen kunnon ylläpitämistä ja kulttuuriarvojen huomi-
oimista korjauksessa. Opinnäytetyön kohteen tapauksessa on kyse perusparannuks-
esta, eli toimintojen ja laadun parantamisesta. Korjausrakentamisen voi myös jakaa 
muihin toimintoihin riippuen siitä, mikä rakennuksen korjaamisen tavoite on. Nämä 
toiminnot ovat kunnostus, saneeraus, perusparannus ja restaurointi. (Wikipedia 2012.)

Korjausrakentamisessa täytyy huomioida eri määräyksiä, jotka liittyvät rakennuksen 
korjaamiseen. Vapaa-ajan asunnot poikkeavat asuntojen määräyksistä siten, että ener-
giamääräykset eivät koske vapaa-ajan asumista, muuten rakennukseen pätevät samat 
määräykset kuin asuntoihin.(G1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005.) Iso-
mpiin muutoksiin kuten märkätiloihin, LVI-, sähkösuunnitteluun ja lisärakentamiselle 
tarvitaan rakennuslupaa, jota haetaan rakennusvalvontavirastosta. Koska julkisivun 
väriä tullaan muuttamaan, tarvitaan myös toimenpidelupa muutoksesta. (Rinne 2010, 
33.)

4.2. VANHAN HIRSITALON KORJAAMINEN

Ennen talon korjaamista on syytä kutsua ammattilainen paikalle tekemään arvio talon 
kunnosta. Ammattilaisen avulla saa selville, onko talon piilossa oleviin rakenteisiin 
tullut vauriota ja miten ne korjataan. Voidaan tehdä alustavan arvion talon näkyvien 
rakenteiden kunnosta ja päätellä, kuinka ison toimenpiteen se vaatii. Esimerkiksi 
koputtelemalla seiniä voi itse arvioida, ovatko hirret lahonneet ja tutkimalla ikkun-
oitten tippanokkaa ja ikkunanpeltiä voi nähdä, jos vesi on päässyt valumaan pitkin 
seinää ja aiheuttanut lahoa. Haistamalla talon sisällä olevaa ilmaa huomaa, jos siellä on 
päässyt homehtumaan. (Rinne 2010, 27.) Meidän talomme alakerrassa haisee vahvasti 
homeelle, mikä viittaa siihen, että perustuksessa on kosteusvaurioita.  

Yleisimmät vauriot hirsirakennuksissa ovat perustuksissa. Tutkin kohdetta ja siellä 
ovat todennäköisesti alimmat hirret, ainakin nykyisen keittiön kohdalla, painuneet 
alas niin, että lattiat viettävät ja rakenteiden pullistumia murtumia näkee selkeästi 
ulkopuolelta. Tähän on vaikuttanut se, että tuuletusluukut on monta vuotta sitten lyöty 
kiinni ja rakenteet ovat päässeet kostumaan. (Suomirakentaa.fi 2014.) Muuten talon 
ylärakenteiden kunto vaikuttaa kuivalta.

Hirsirakenne korjataan siten, että vaurioituneet hirret poistetaan ja korvataan mieluiten 
vanhalla ehjällä hirrellä. Vältetään uusien hirsien käyttöä, koska ne kuivuvat ja tekevät 
seinästä huteran. Tätä kutsutaan talon kengittämiseksi ja jotta saataisiin vaihdettua hirret, 
talo nostetaan esimerkiksi nestetunkeilla, jotka kestävät talon painoa. (Suomirakentaa.fi 
2014.)

4.3 PERINNERAKENTAMINEN

”Hyvin Korjattu on parempi kuin uusi” – Hannu Rinne (Rinne 2010, kansi)

Hannu Rinteen lause on nimenomaan se, mihin minä pyrin suunnitelmassani. Vanhaa 
taloa korjataan perinteisin menetelmin ja materiaalein, vaalien sen mennyttä historiaa 
säilyttämällä ja uudelleen käyttämällä olemassa olevia materiaaleja. Vanhaa ei voi korjata 
uudella. Kaikkea ei voi säilyttää, ja korjaamiseen tarvitaan todennäköisesti uusia materi-
aaleja. Sen takia on hyvä tietää, mitkä materiaalit sopivat parhaiten taloon sen historial-
lisen arvon ja hengittävyyden kannalta. Korjaamalla perinteisillä materiaaleilla ne myös 
patinoituvat kauniisti ja arvokkaasti ajan myötä. Talon hengittävyys on tärkeää, ja taloa 
täytyy eristää oikealla tavalla ja oikeilla materiaaleilla, jotta rakenteet pysyvät kuivina.

Kuva 4 : Hirsitalon kengittäminen. (Suomi rakentaa 2014)

4. KORJAUSRAKENTAMINEN          
VANHOISSA TALOISSA
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4.3 VERTAILUKOHTEITA
 
Olen valinnut kaksi hyvin erilaista kohdetta, joita olen käynyt tarkastelemassa. Toinen on yksi Hangon 
vanhimmista taloista, joka sijaitsee Hangon Kappelisatamassa ja toinen hyvin lähellä keskellä kaupunkia 
Hangonkylässä.   Kappelisataman kohteen valitsin siksi, että se on vanha hirsitalo ja sitä on vuosien 
varrella muunneltu tarpeiden mukaan, ja se myös näkyy talossa. Hangonkylän kohde on kesken isoa 
perusparannusta, jossa huomioidaan rakennemateriaaleja ja huolella yritetään säilyttää talon henkeä.

4.3.1 VERTAILUKOHDE 1 KAPPELISATAMASTA 

Ensimmäinen kohde sijaitsee Hangon Kappelisatamassa. Tämä on hyvin kiinnostava kohde koska 
vanhin osa talosta on jo 1800-luvun alusta ja on yksi Hangon vanhimmista hirsitaloista.  Tämän jälkeen 
taloa on laajennettu kaksi kertaa ja kerran myös purettu osa talosta, joten se sopii hyvin vertailu- ja 
tarkastelun kohteeksi. Talo on ollut saman suvun omistuksessa kaikki nämä vuodet ja perhe, joka asuu 
siellä nyt, muutti taloon vuonna 1987.  

Vanhin osa (kuva 5)rakennettiin 1800-luvun alussa ja silloin se koostui vain keittiöstä ja keittiökamarista 
(nykyään makuuhuone).  Vuonna 1906 taloa laajennettiin (olohuone ja viereinen makuuhuone)ja talon 
uuden osan päälle rakennettiin yläkerta. Omistajavaihdon yhteydessä 1950-luvulla yläkerta purettiin ja 
ikkunat vaihdettiin isommiksi 50-luvun hengen mukaisesti. Perhe, joka asuu tänään talossa, on muuton 
jälkeen uusinut 90-luvulla ikkunat samaan henkeen kuin 5o- luvulla. Vuonna 2005 he laajensivat taloa 
saunaosastolla ja saunakamarilla sekä uusivat keittiön. 

Ulkoapäin talo on yhtenäinen laajennuksista riippumatta, mutta ikkunat kuitenkin riitelevät tyyliltään 
talon kanssa. Toisaalta talon pitkä historia näkyy sen kautta eikä muutoksia ole sen enempää haluttu 
peittää. Sisältäkin huomaa muutoksen materiaalin ja paljaiden puupintojen kautta. Esimerkiksi vuonna 
1906 rakennetussa osassa on yhä alkuperäiset lankkulattiat ja hirret ovat osittain esillä paljastamassa 
talon alkuperää. Keittiön paikka on pysynyt samana vuosien aikana, mutta tässä talon vanhimmassa 
osassa mistään ei huomaa että kyseessä olisi vanha hirsitalo. Täällä pinnat on petetty moderneilla mater-
iaaleilla, mutta siihen on varmaan syynsä, koska pintojen on oltava helposti puhdistettavissa keittiössä.  

Taloon on tuotu paljon uusia materiaaleja jotka eivät välttämättä ole hyväksi vanhalle hirsitalolle, esim. 
laminaattia lattioissa. Omistajat ovat kuitenkin huolellisia talon hengittävyyden kanssa ja hoitavat rossi-
pohjan tuulettumista niin kun täytyykin. Heillä on käytössä sähkölämmitys, jota täydennetään ilmaläm-
pöpumpulla ja varaavalla takalla. Tätä olen itse pohtinut suunnittelevani taloomme, jotta seinät jäisivät 
paljaaksi sähköpattereista.

Vaikka talon sisällä huomaa tehtyjä laajennuksia ja parannuksia materiaalivalinnoista, voi myös aistia 
omistajien kiintymystä taloon vuosien takaa. Talo on hyvin kodikas ja näyttää kodilta, se on omistajien 
näköinen. Sitä on muokattu tarpeiden mukaan sellaiseksi, että se miellyttää asukkaita. Tämä on 
mielestäni kuitenkin tärkein asia, kun kunnostaa taloa. Sen on oltava käyttäjilleen sopiva ja miellyttävä 
eikä sen vanhaa tarkoitusta aina tarvitse huomioida uudessa muutoksessa. Kuva 5 : Luonnos

Kuva 6 : Kappelisataman kohde, olohuone Kuva 7 : Kappelisataman kohde, julkisivu
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4.3.2 VERTAILUKOHDE 2 HANGONKYLÄSTÄ

Toinen kohde on pieni työläistalo 1930- luvulta. Talon uudet omistajat ostivat sen syksyllä 2013 ja re-
montoivat sitä parhaillaan.  Talo on kaksi-kerroksinen ja rankarunkoinen. Omistaja on hyvin huolellisesti 
valinnut rakennusmateriaalit ja on hyvin tietoinen perinnemateriaaleista ja vanhan talon kunnostamis-
esta.

Talossa on kaksi asuntoa, toinen yläkerrassa toinen alakerrassa. Yläkerta remontoitiin jo syksyllä, jotta 
siellä voisi asua samalla kun vie remontin alakerrassa loppuun. Rossipohjaa on kunnostettu ja siihen on 
lisätty reilusti eristettä täyttämällä pohja sahanpurulla ja kutterilla. He joutuivat vaihtamaan lattialankut, 
koska vanhat eivät olleet käyttökelpoiset. He ottivat tilalle samaa leveyttä olevaa mäntylankkua, joka maal-
attiin pellavaöljymaalilla. Näin olen myös itse ajatellut tehdä talomme lattialle, jos sitä joutuu uusimaan, 
eli jäljitellä vanhaa, jotta tyyli säilyisi.

Seiniä he ovat eristäneet sisäpuolelta huokoleijonalevyllä ja tiivistämällä paperilla. Keittiö ja ruokailutila 
ovat tähän mennessä valmiina ja seinissä on kauniit hengittävät paperitapetit ja puolikorkeat helmipan-
eelit, jotka sopivat talon aikakauteen.  Ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset ja ne ovat tiivistetty pellavariveellä. 

Talon omistajat ovat kuitenkin tinkineet muutamissa asioissa budjetin kannalta. Lattiamaalin ja ulkosein-
ien hengittävyys ovat olleet tärkeitä, joten tähän he ovat käyttäneet arvokkaampia perinnemateriaaleja 
kuten huokolevyä ja pellavaöljymaalia. Väliseinissä ja välipohjissa on toisaalta kipsilevyä ja vesiohenteista 
maalia, koska kosteuden läpäisy ei ole näissä yhtä tärkeässä asemassa talon hengittävyyden kannalta. 
Tämä on mielestäni ihan hyväksyttävä kompromissi budjettia ja talon kosteustasapainoa ajatellen. 

On hienoa nähdä että joku on kiinnostunut perinnerakentamisesta ja vanhan säilyttämistä. Rahan takia 
he ovat toki joutuneet tinkimään muutamissa asioissa, mutta ne ovat hyvin perusteltuja ja kuitenkin toim-
ivia ratkaisuja. Pintamateriaalit ovat hyvin valittuja talon aikakauden mukaan ja sopivat talon henkeen.   

Kuva 8 : Hangonkylän kohde, julkisivu Kuva 9 : Hangonkylän kohde, seinän pinnat Kuva 10 : Hangonkylän kohde, keittiö
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5. INVENTAARIO NYKYTILANTEESTA
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Käyn tässä osiossa läpi kohteen nykytilannetta ja kuntoa. Käsittelen alakerran ja yläker-
ran huoneita yksi kerrallaan. Tarkastelen materiaalien ja pintojen kuntoa ja niiden 
uudelleen käytettävyys sekä mahdollisia ongelmia. Alla kohteen julkisivukuvat.



2726

5.1 JULKISIVU

Ulkoverhous on huonossa kunnossa ja kuten (kuva homeesta) kuvassa näkyy, se on 
vaurioitunut alhaalta.  Ihanteellista olisi säilyttää nykyinen verhous ja vain huonoksi 
menneet laudat uusittaisiin. Koska talon etusiipi puretaan, niin tähän uusitaan osittain 
tai kokonaan ulkoverhous. Tällä hetkellä laudat on kiinnitetty suoraan hirren päälle, 
mutta jos se uusittaisiin, verhoilun taakse jätetään tuuletusrako ja tuulensuojapaperia. 
Tämä johtaa siihen, että ikkunat jäisivät syvemmälle, joten ne täytyy siirtää seinän 
pintaan, jotta talon mittasuhteet säilyisivät (Rinne 2010, 69.).  Katon materiaalina on 
pelti ja sen alta löytyy vanha huopakatto. Peltikatto on hieman käyristynyt ja muutama 
levy on irrallaan. Kattoa täytyy purkaa aluslautoja myöten ja paikalle asennetaan uusi 
saumapeltikatto, joka ohjaa vedet hyvin rännejä pitkin. Tällä hetkellä vesi roiskii vähän 
minne sattuu rännien huonon kunnon takia. 

Kuva 11 : Inventaario, julkisivu pohjoiseen Kuva 12 : Inventaario, julkisivu itään
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5.2 ALAKERTA

 
ALAPOHJA

Suurin ongelma alakerrassa on alas painautunut lattia ja sen huono hengittävyys. Lat-
tiamateriaaleina on laminaattia ja muovia, jotka estävät alapohjan hengittämisen. Sen 
lisäksi kiinni lyödyt tuuletusluukut estävät ilman kiertoa ja alapohjassa on syntynyt 
hometta ja lahoa. Tämä on ollut ja on yleinen vaiva vanhoissa taloissa johtuen 70-lu-
vun energiakriisistä, kun ihmiset sulkivat tuuletusluukut (Rinne 2010, 48). 

Kaikki lattiat puretaan alakerrasta, ja jos alla olevat lankut ovat kunnossa, ne käytetään 
uudestaan. Rossipohja rakennetaan uudelleen ja lisäeristetään paperoimalla liitokset ja 
vaihtamalla eristetäyte esimerkiksi sahanpuruksi tai kutteriksi (Rinne 2010, 68). 

SEINÄT

Alakerran seinät ovat hirttä, paitsi aulatila, jonka seinät ovat rankarakenteisia. Seinät 
ovat sisältäpäin kuivat ja hyvässä kunnossa. Suurimmalle osalle seinistä ei tarvitse 
tehdä muuta kuin mahdollisesti tiivistää ikkunoiden ja ovien kohdilta pellavariveillä 
tai ekovillalla (Rinne 2010, 69). 

IKKUNAT JA OVET

Talon kaikki alkuperäiset ikkunat ja ovet kaipaavat kunnostusta. Ikkunat ja ovet halutaan 
säilyttää ja käyttää uudestaan, koska ne ovat osa taloa ja paljastavat sen iän ja kauneuden. 
Kaikki ikkunat joudutaan kittaamaan ja maalaamaan uudestaan. Eristyksen kannalta 
täytyy ikkunat kunnostuksen jälkeen tiivistää huolella, jotta niistä ei vedä. (Museovirasto 
2014a.) Ovet kaipaavat ainoastaan uuden pinnan, ja tarpeettomille oville voidaan löytää 
uusi paikka. 

Kaikki ovet ovat peiliovia. Niissä on puoliranskalaiset peilit ja nostosaranat, mikä oli 
1900-luvun alussa käytetyin ovimalli (Ringbom 2002, 117).  Ikkunat ovat T-mallisia, 
jotka yleistyivät 1900-luvun vaihteessa hygieniasyistä. Ikkunaa kutsuttiin terveysikkuna 
”Ilmariksi”. Ikkunan yläosa toimii tuuletusikkunana ja aukeaa sisälle päin. (Standertskjöld 
2006, 75.) 

Kuva 13:  Terveysikkuna Ilmari

Kuva 14 : Inventaario, seinät ja listat Kuva 15 : Inventaario, ovi
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ETUSIIPI

Rankarunkoinen etusiipi on irtoamassa ja työntymässä eteenpäin. Koska tähän osaan 
tehdään merkittävämmät muutokset, tullaan purkamaan perustukseen asti ja rakentaa 
uudelleen.  Hyvässä kunnossa olevat materiaalit ja elementit kuten ikkunat, ovet ja raput 
voidaan säilyttää ja asentaa uudelleen. Tilaan vedetään viemäröinti ja vesi, koska tähän 
suunnittelen uutta kylpyhuonetta.  Koska tämä osa rakennetaan uusiksi, on helpompaa 
korjata rakenteita ja muokata ne sopiviksi esimerkiksi märkätilaa varten.

Lankkulattia on muutamista kohdista kulunut mutta muuten hyvässä kunnossa. On 
vaikeaa sanoa, minkälainen jatkuvuus lattiassa on poikittain aulatilassa seinien ja 
rapun takia, mutta kun tarkastelee käytäviä yksitellen, lattia on kelpoinen. Uudelleen-
käytettävyys selviä vasta kun seinät ja rapun poistaa. Seinissä on puupanelointi, hel-
mipaneelit. Vasemmanpuoleisen käytävän seinät on maalattu oranssiksi luultavasti latek-
simaalilla joka ei anna puun hengittä, näin myös oikeapuoleisen käytävän toinen seinä. 
Koska raput ovat hyvässä kunnossa, olen ajatellut käyttää niitä uudelleen suunnitelmas-
sani. Vasemmanpuoleisessa käytävässä on kahdet hienot lasiovet, jotka kunnostetaan ja 
saavat uuden käyttötarkoituksen. 

KEITTIÖ

Keittiössä lattia on kahteen kertaan nostettu ja vanha lattia on jätetty alle. Tämä sen 
takia, että keittiön lattia on alkanut viettää toisen ulkoseinän kulman suuntaan ja sitä 
on haluttu oikaistua. Nyt materiaalina on laminaatti ja alta löytyy ainakin yksi kerros 
muovimattoa, jonka alla on vanha alkuperäinen lankkulattia. Tarkoituksena olisi käyttää 
lankkulattiaa uudelleen jos on hyvänkuntoinen. Kaikki katto-, lattia- ja ikkunalistat ovat 
alkuperäiset ja hyvässä kunnossa, joten ne jäävät paikoilleen.

Seinissä on puolikorkea valkoinen helmipanelointi ja ylhäällä paljaat hirret. Katossa 
on valkoinen hyväkuntoinen panelointi.  Huoneessa on vanha puuhella, joka toimii ja 
keittiökaapistot ovat puupaneelista tehty. Näitä voisi mahdollisesti käyttää uudestaan 
uudessa keittiössä. (Kuva ovimateriaalista löytyy osiossa 5.4 Märkätilat ja Keittiö). 

Kuva 16 : Inventaario, lasi-ovi Kuva 17 : Inventaario, portaat Kuva 18 : Inventaario, keittiö
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OLOHUONEET

Olohuoneissa lattia on myös korotettu ja päällystetty muovimatolla. Täälläkin käytetään 
korotetun lattian alla oleva lankkulattiaa, jos sen kunto vain suo. Muuten se korvataan 
uudella lankkulattialla. Hirret ovat molemmissa huoneissa paljaina. Kuten keittiössä, listat 
ovat alkuperäiset. Huoneissa on toimivat varaavat takat, joista toinen on hieno jugendhen-
kinen kaakeliuuni ja toinen peltikuoriuuni. Kattopanelointi on keltaiseksi maalattu, ja se 
maalataan uudella värillä.

MAKUUHUONE 1

Makuuhuoneen pinnat ovat kokonaisvaltaisesti käsitelty. Lattia on muovimatolla päällys-
tetty ja puolikorkea helmipanelointi sekä hirret ovat maalattu lateksimaalilla. Ovi on myös 
maalattu sekä makuuhuoneen puolelta että aulan puolelta, joten kunnostaminen vaatii 
enemmän töitä. Ikkuna on peitetty sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta, mutta se on vielä 
kirjahyllyn ja peitelevyjen alla tallessa. Levyt poistetaan niin, että ikkuna tulee taas esille. 
Koska lateksimaali ei anna puun hengittää, voi olla että hirret ovat huonommassa kun-
nossa kuin muualla talossa. Maalia joutuu hiomaan pois, ja luultavasti vaati niin paljon 
töitä palauttaa hirren oma pinta, että seinät joudutaan peittämään huokoisella puukuit-
ulevyllä. 

Kuva 19 : Inventaario, olohuone Kuva 20 : Inventaario, kakeliuuni Kuva 21 : Inventaario, alakerran makuuhuone



3534

5.3 YLÄKERTA

VÄLIPOHJA

Välipohja ei ole ollut suorassa yhteydessä kosteuteen, joten se on luultavasti säilynyt vaurioitta.  Välipohja 
ei ole suunniteltu eristäväksi ja äänieristys voi olla vanhoissa taloissa huono kerroksien välissä. Välipohjan 
eristäminen voi olla työlästä. Se ei ole välttämätöntä, jos huoneet sijoitellaan kerroksissa niin, etteivät 
äänet häiritse tiettyjä toimintoja. (Rinne 2010, 50.) Kokemuksesta tiedän, että talossamme ei kuulu ääniä 
kerroksien läpi, joten äänieristys on tarpeetonta. Ainoat muutokset, jotka ovat tarpeellisia, on pintojen 
kunnostaminen. 

YLÄPOHJA

Yläpohjan kuntoa on vaikea arvioida, koska toisesta kerroksesta ei ole pääsyä vintille. Tärkeää olisi tietää, 
missä kunnossa eristeet ovat ja mahdollisesti lisätä sitä, jotta lämpöä ei menisi hukkaan. Yksi tapa tutkia 
tätä olisi tekemällä luukun heti harjan alapuolelle niin, että pääsee tarkastelemaan tilaa vesikaton ja yläpo-
hjan väliin. Sisältä katto on hyvin huonossa kunnossa ja se vaati hiomista ja maalaamista.

SEINÄT

Yläkerrassa kaikki seinät ovat rankarakenteisia ja osittain päällystetty laudoilla, puupaneeleilla ja pinko-
pahvilla. 

IKKUNAT JA OVET

Kuten alakerrassa ikkunat ja ovet tullaan kunnostamaan ja käyttämään uudestaan. 
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MUSEO, MAKUUHUONEET 5 & 6

Aulatilan yläpuolella on tila, jota kutsutaan ”Museoksi”. Tämä tila ei ole ollenkaan 
käytettävissä tällä hetkellä ja katto ei ole eristetty. Ikkunat asennetaan uudelleen 
uuteen rakennusosaan. Kuvassa (kuva 22) näkee, miten talon etusiipi on irtautunut 
hirsirungosta. 

Makuuhuoneissa on muovimattoa ja laudoitus ja pinkopahvit seinissä makuuhuoneiden 
välissä olevassa tilassa on lankkulattia jota säilytetään, muuten kaikki pintamateriaalit 
joudutaan uusimaan, koska seinät kaipaavat eristystä. 

Kuva 22 : Inventaario, rako Kuva 23 : Inventaario, museo Kuva 24: Inventaario, pieni makuuhuone
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MAKUUHUONE 2

Tässä huoneessa on muovimatto lattiassa. Alla on huonokuntoinen lankkulattia, joka 
pitäisi vaihtaa uuteen. Seinissä on kupruilevaa pinkopahvia, jota on maalattu valkoiseksi. 
Alkuperäiset listat ovat hyvässä kunnossa ja ne tullaan säilyttämään. Huoneessa on 
puuhella, jonka maalipinta on lahonnut.  Seinät ja lattia korjataan ja päällystetään 
uudelleen puulattialla ja huokoisilla puulevyillä. Katto vaati hiomista ja uudelleen maa-
laamista.

Kuva 25: Inventaario, makuuhuone 2 yläkerrassa Kuva 26: Inventaario, seinät yläkerrassa
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MAKUUHUONE 3

Tässä huoneessa on samanlainen lankkulattia kuin yläaulassa komeroiden välissä. se on 
hyvässä kunnossa ja vaatii vain hiomista ja maalausta. Kaikki listat ovat kuten toisessa 
makuuhuoneessa hyvässä kunnossa ja alkuperäiset. Katto on myös täällä hiomisen ja 
maalaamisen tarpeessa. Huoneessa oleva peltikuoriuuni on käytössä, mutta pinta on 
nuhjuinen ja kaipaa kunnostusta.  

MAKUUHUONE 4

Huoneessa on muovimatto ja ulkoseinän sisäpuolella ja katossa on valkoinen puupan-
elointi. Sisässeinillä on valkoiseksi maalattua pinkopahvia. Tässä huoneessa ei ole muita 
alkuperäisiä listoja kuin oviaukon listat ja niitä ei uusita, koska ne ovat hyvässä kunnossa.  

Kuva 27: Inventaario, makuuhuone 3 yläkerrassa Kuva 28: Inventaario, makuuhuone 4 yläkerrassa
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6. SUUNNITTELUPROSESSI
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6.1 TILAOHJELMA JA LUONNOKSET

LÄHTÖKOHDAT:

1. Säilyttää hirsirakenne, hirsirungon sisäpuolelle ei tehdä rakenteellisia muutoksia

2. Sisäovia keittiöön ja makuuhuoneeseen ei poisteta. Näin säilyy läpikulku.

3. Keittiö ja makuuhuone vaihtavat paikkaa keskenään. Tämä sen takia, että   
 keittiöstä olisi suora uloskäynti terassille ja siinä on ennen myös ollut keittiö.

4. Talon etusiipiin (sisäänkäynti/ aula tila) tehdään suurimmat muutokset. Koska   
 huonoa rankarakennetta ei kannata korjata, vaan se rakennetaan uudelleen.

5. Kylpyhuone ja mahdollisesti erillinen WC suunnitellaan talon uuteen osaan.    
 Rakenteellisesti helpompi.

6. Portaat ja ikkunat säilytetään ja käytetään hyödyksi uudessa rakennetussa osassa.

7. Yläkerta säilyy ennallaan, kaipaa ainoastaan pientä pintaremonttia. Yläaulasta/  
 museosta tulisi oleskelutila. Tällä hetkellä ei käytössä.  Tämän takia raput on   
 siirrettävä sivulle, jotta aulatilasta tulee toimiva ja käyttökelpoinen.

8. Pääsisäänkäynti keskeltä ja terassille mahdollisesti oma sisäänkäynti

VAIHTOEHTO 1:

Olen tässä vaihtoehdossa sijoittanut kylpyhuoneen portaiden alle, näin eteiseen jää 
runsaammin tilaa.  Sijoittamalla ainoastaan yksi kylpyhuone/WC tila taloon, mak-
simoidaan yläkerran oleskelutilaa. Suurimman osan ajasta alakerta on ainoastaan 
käytössä, joten toista WC:tä ei tarvita yläkertaan. Asukkaat ovat tähän menneessä pär-
jänneet yhdellä käymälällä, joten tilaa ja rahaa säästyy rakentamalla yksi kylpyhuone. 
Kesäisin voi myös käyttää käymälää, joten kolmas WC olisi turha.

Huonoa tässä suunnitelmassa on se, että säilyttääkseen läpikulku huoneesta huonee-
seen, joutuu kylpyhuoneeseen laittaa kaksi ovea.  Tämä on kuitenkin tarpeen, koska 
ei ole järkevää jos on yksi ovi ja joutuisi kiertämään talon ympäri päästäkseen kylpy-
huoneeseen. Ilmanvaihdon ja kierron kannalta on myös hyvä olla kaksi ovea. Toinen 
huono puoli tässä vaihtoehdossa on se, että kylpyhuone on kiinni hirsirakenteessa, 
joten sen puolinen seinä joutuu peittämään ja suojaa toisella seinällä. Tämä vie taas 
syvyyttä kylpyhuoneesta, joka tarkoittaa sitä että seisova tila hirsiseinän ja portaiden 
välissä pienenee.

Märkätila

Keittiö

Eteinen/Oleskelu
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VAIHTOEHTO 2:

Toisessa versiossa olen siirtänyt kylpyhuoneen pääsisäänkäynnin viereen. Kylpyhuonee-
seen on näin vain yksi ovi ja suora kulku eteisestä keittiöön ja eteisestä makuuhuonee-
seen säilyy. Kylpyhuoneen toiminnot suunnittelee helposti pitkään tilaan ja ikkuna jää 
huoneen sisälle, joten siitä tulee valoisa. Portaat jäisivät avonaiseksi, jolloin tilasta tulisi 
ilmavampi.

Eteinen jää tässä versiossa vähän epämääräiseksi kun kylpyhuoneen ja portaiden väliin 
jää kapea tila ja portaiden alle jää käyttämätön tila. Eteisen valoisuus vähenee myös kun 
toinen ikkuna jää kylpyhuoneen sisälle. 

Märkätila

Keittiö

Eteinen/Oleskelu

5. SUUNNITTELUPROSESSI

VAIHTOEHTO 3:

Kokeilin sellaista vaihtoehtoa, jossa olisi suihkutila ja WC erikseen. Ajatuksena oli 
käyttää portaiden alla oleva tila hyväksi ja sijoittaa siihen pienen WC:n ja säilytystä. 
Eteistila jää näin avaraksi. Yläkertaan tulisi pieni kylpyhuone joko toisella WC:llä tai 
ilman.
Näin saadaan WC:n myös yläkerran yöpyjille. 

Eteinen jää tässä vaihtoehdossa turhan väljäksi ja kylpyhuone syö neliöitä yläkerrasta. 
WC sijoittuu makuuhuoneen oven eteen, joten ovia tarvitaan kaksi, kuten perustelin 
ensimmäisessä vaihtoehdossa.  Yläkerran kylpyhuone jää hyvin pieneksi talon asukas-
määrän ja pinta-alan suhteen. Eikä sen tarvitse olla iso, mutta toiminnot vaativat tietyn 
tilan ja tärkeää on, että tila tuntuu avaralta. Suihkutilan siirtäminen yläkertaan ei ole 
käytännöllinen ja toiminnallinen tilaratkaisu. 

Märkätila

Keittiö

Eteinen/Oleskelu

5. SUUNNITTELUPROSESSI
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6.2 MATERIAALIT JA PINNAT

6.2.1 MATERIAALIT JA PINNAT SISÄLLÄ

Tarkoitus olisi kierrättää käyttökelpoisia vanhoja materiaaleja ja käyttää uusia luonnon-
mukaisia hengittäviä materiaaleja, jotka sopivat vanhaan taloon. Pinnat käsitellään myös 
taloon ja materiaaleihin sopivilla menetelmillä. 

Lattiamateriaalina olisi maalilla käsiteltyä havupuu lankkua.  Näkyvissä olevissa puulat-
tioissa on ruskea sävy, mutta haluan raikastaa ilmettä maalamalla ne vaalean harmaan 
sävyllä. Kaikki puulattiat olisivat samalla sävyllä maalattu. Maalina on parasta käyttää 
muovitonta öljymaalia, perinnemaalia, joka antaa puun hengittää. Muut puupinnat, 
kuten ovet ja ikkunat voi myös käsitellä perinteisellä öljymaalilla. 

Alakerran hirsiseinät jäävät paljaaksi, kuten nytkin. Niitä voi pestä halutessa mäntysuo-
palla (Siivous.info). Muut seinät peitetään joko huokoisella puulevyllä tai makulatuuri-
paperilla, joiden molempien päälle voi suoraan tapetoida tai maalata. Tässä kohtaa 
täytyy myös olla tarkka, että valitsee paperitapetin tai öljymaalin, jotta seinän rakenne 
pysyy hengittävänä. Seiniä voi myös paneloida ja maali on silloinkin öljypohjainen. 
Nykypäivän vesiohenteiset maalit ovat myös hengittäviä joten on mahdollista maal-
ata seinät sillä, jos öljymaali ei sovi budjettiin. Mitä himmeämpi vesiohenteinen maali 
on, sitä hengittävämpi. Katot ja listat hiotaan ja maalataan joko öljymaalilla tai jopa 
vesiohenteisella maalilla. 
 

LÄHTÖKOHDAT:

Vanhan talon hengittävyys

Vanhojen materiaalien uudelleenkäyttö

-Uusien ja vanhojen materiaalien kontrasti saa näkyä 

5. SUUNNITTELUPROSESSI

Kuva 29: Hirsiseinä ja helmipaneeli Kuva 30: Lankkulattia

Kuva 31: Keittiön kaapit
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6.2.2 MATERIAALIT JA PINNAT ULKONA

Ulkoverhous, listat ja ikkunat säilytetään ja kunnostetaan. Mädäntyneet osat korjataan tai vaihdetaan 
kokonaan uusiin. Julkisivu maalataan uusiksi. Talon alkuperäisestä väristä ei ole tietoa, mutta historial-
lisen värikartan perusteella ja Axel Sundqvistin piirtämästä kuvasta voisi päätellä, että talo on maalattu 
kansallisromanttisen ja jugend hengen mukaan vaaleisiin murrettuihin sävyihin, kuten vaaleankeltaiset, 
-ruskeat ja -vihreät sävyt (Rinne 2010, 41). Talo oli vaaleanharmaissa ja valkoisissa sävyissä maalattu 
kun isovanhempani sen ostivat, ja voi hyvin olla että värimaailma on ollut sama alusta alkaen.

Tarkoituksena olisi käyttää samankaltaista hienostunutta vaaleaa värimaailmaa kuin 70-luvulla talosta 
oli ostohetkellä. Tässä muutama esimerkki väriyhdistelmistä. Vaihtoehtoina on puhdas harmaa-, 
vihreän harmaa- tai vaalean ruskea värimaailma. En määrittele suunnitelmassani julkisivuvärit, koska 
paperilta on vaikea valita ja joutuu tekemään värikokeiluja valmiiseen julkisivuun, että näkee mihin 
päätyy.

Peltikatto maalataan esimerkiksi Tikkurilan Pansari Akva -peltikattomaalilla ja ulkoverhous Tikkurilan 
Lin Pellavaöjymaalilla. Sävyt olen pominut Tikkurilan maaleihin soveltuvista värikartoista.

PELTIKATTO

LAUDOITUS

PUITTEET JA DETALJIT

VUORILAUDOITUS
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Kuva 32: Keittiö (Deko 3/2014)

Kuva 33: Marrakech Granit (Marrakech 2014) Kuva 34: Marrakech voltair gråvit (Marrakech 2014)

Kuva 35: Marrakech Stone  (Marrakech 2014)

Kuva 36: Vanhat keittiökaapit

6.3 MÄRKÄTILA JA KEITTIÖ

Märkätilan suunnittelu vanhaan puurakennuksen tuo mukanaan haasteita. Kylpyhuoneen pitäisi olla 
”kelluva” tila toisen tilan sisällä, koska puu elää ja puutalon runko liikkuu (Rinne 2010, 77). Mutta 
se, että talon etusiipi rakennetaan alusta, helpottaa märkätilan rakentamista merkittävästi kun kaikki 
tehdään alusta ja sen voi huomioida uudessa rakenteessa. 

Märkätilan sijoituksen vanhaan taloon ratkaisevat yleensä tila ja rakenteet mutta myös tuuletus ja vesi-
johtojen linjaus. Märkätila kannattaisi sijoittaa talon keskelle, koska ulkoseinät ovat yleensä kylmiä ja 
aiheuttavat kondensoitumista, joka voi vaurioittaa ympäri olevaa rakennetta. Tuuletuksen kannalta, on 
helpompi sijoittaa ulkoseinän kiinni. (Museovirasto 2014b.) Märkätilan suunnitteluun on syytä palkata 
asiantuntijaa, joka osaa laatia mm. veden ja viemäröinti suunnitelman ja ilmanvaihtosuunnitelman jos 
tarpeen. Rakennuslupaa joutuu myös hakemaan märkätilan rakentamista varten.

Eniten märkätilan sijoitukseen vaikuttaa eteisen toiminnallisuus, mutta myös itse märkätilan vaatima 
tila. Tuuletus hoituu myös vaivatta, koska seinän läpi voi tehdä tuuletusaukon. 

Keittiön ja makuhuoneen paikat muuttuvat keskenään alakerrassa, ja koska taloon ei ole vedetty 
vesijohtoja, tämä muutos on helppo suorittaa. Keittiön paikan muuttamiseen vaikuttaa mm. lyhempi 
matka terassille, vesijohtojen linjaukset ja se, että seinät joudutaan peittämään levyillä, joten saadaan 
helposti puhdistettavan pinnan, joka soveltuu huoneen toiminnolle.  Vaikka keittiö on meidän aik-
anamme ollut toisessa huoneessa, voi tämän muutoksen myös perustella sillä, että nykyisessä mak-
uuhuoneessa on aluksi ollut myös keittiö ja Sundqvistin 1903 piirtämän kuvan mukaan isoin puuhella 
on tarkoitettu tähän huoneeseen. Tästä on myös parhaat näkymät pihalle päin ja kesäisin voi kipaista 
nopeasti terassille aamukahville. 
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6.4 TALOTEKNIIKKA

Talossa on tällä hetkellä ainoastaan sähköt ja perusparannusta tehdessä lisätään ja uusitaan viemäröinti 
ja vesi, lämmitysjärjestelmä ja sähköt. 

Jäte- ja käyttöveden tuominen vanhaan taloon vaatii tarkkaa suunnittelua. Johdot kannattaa asentaa 
pintavetoina, jotta mahdolliset vuodot havaitaan ajoissa. Vesijakelun voisi esimerkiksi sijoittaa keit-
tiöön kaapin sisälle piiloon niin, että siihen on helppo päästä käsiksi jos on tarve. Tilat on suunniteltu 
niin, että keittiö ja märkätila ovat lähekkäin ja näin vesijohtojen linjaus helpottuu. (Rinne 2010, 144.)  
Säästytään hankkimasta omaa jätevesisäiliötä, koska kaikki jäte-, pinta ja käyttövesi saadaan liitettyä 
kunnallistekniikkaan, jonka verkosto kulkee tontin rajan läheltä.

Sähköä talossa on, mutta uusien toimintojen vaatimuksista sähköt joudutaan uusimaan kokonaan. 
Sähkön uudistamisen ja uusien toimintojen myötä sähköjohtojen määrä lisääntyy merkittävästi. Nyky-
design ja sähköverkon laajuus riitelevät vanhan talon hengen kanssa. Sähkösuunnitteluun kannatta 
käyttää tarpeeksi aikaa, jotta johdot ja sähkökaappi saadaan nätisti piiloon esim. listojen taakse. Kan-
nattaa miettiä paljonko sähköä tarvitsee ja jos kannattaisi tulevaisuutta varten asentaa sähköputkituk-
set. (Rinne 2010, 146.)  Kompromisseja joutuu varmasti tekemään, mutta silloin kannattaa tehdä niitä 
korostetusti. Johtojen esille jättäminen on parempi kuin huono yritys piilottaa johtoja koteloinnin 
taakse. Käyttökelpoiset kytkimet voi säilyttää ja uusia voi hankkia esim. Rakennusapteekista. 

Taloon ei asenneta erillistä ilmanvaihtojärjestelmää, vaan kuten vanhoissa rakennuksissa, painovoi-
mainen ilmanvaihto riittää. Kun on kylmä ulkona, ilma vetää raoista sisälle ja lämmin ilma poistuu 
tulisijojen venttiilien kautta ulos, kesäisin riittää tuuletus ikkunoiden kautta. (Rinne 2010, 148.)

Tällä hetkellä taloa lämmitellään tulisijojen avulla ja yläkerrassa on pari sähköpatteria. Lämmitys täytyy 
suunnitella siten, että huomioi huoneenjaon, jotta koko taloa ei tarvitse lämmittää samalla. Näin säästää 
sähkökuluissa kun yhdistää eri lämmitystapoja. (Rinne 2010, 140.) Talossa on toimivat tulisijat, joihin 
yhdistetään helppokäyttöinen ja energiansäästävä ilmalämpöpumppu. Tämä ei välttämättä sovi peri-
nteiseen taloon, mutta lämpöjärjestelmän hyödyllisyys painaa enemmän kun sen esteettisyys. Pelkällä 
puulämmöllä ei pärjää ja muut lämmitysjärjestelmät kuten esimerkiksi öljy- ja pellettilämmitys vievät 
paljon tilaa. Sähköpatterit olisivat toinen vaihtoehto, mutta ne ovat kalliimpia ja ulkonäöllisesti niistä on 
enemmän haittaa kun yhdestä ilmalämpöpumpusta.    

Kuva 37: Kaakeliuunin lämmitysohjeet Kuva 38: Pistorasia
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7. SUUNNITELMA 



5958

7.1 PIIRUSTUKSET 

JULKISIVUT

Olen poistanut ja lisännyt ikkunoita ja ovia sisällä olevien uusien toimintojen mukaan. 
Olen silti harkitusti sijoittanut ikkunat ja ovet, niin ettei julkisivun symmetrisyys kärsi.  
Pohjapiirustuksista näkee, ettei talon itä- ja länsipuoli ole symmetrisiä, mutta julkisivu 
on aina symmetrinen ja tasapainossa riippuen siitä, mistä ilmansuunnasta sitä tar-
kastelee.  

Pohjoisella puolella on nyt vain yksi ovi ja vieressä kaksi ikkunaa ja sama toistuu län-
sipuolella. Näin eteisestä tulee valoisa ja taloon saadaan lasikuisti kuten ennen vanhaa 
itäpuolella oli (kuva 3 ). Itäpuolella ovi on peitetty ja etusiiven itä-puoleinen ikkuna 
poistettu, koska sisäpuolella portaat olisivat peittäneet ikkunaa. Tämä puoli on nyt ident-
tinen Axel Sundquistin piirtämään kuvaan.  

 

Eniten muutosta on tapahtunut länsipuoleiselle sivulle. Tähän on tullut samanlainen 
kokonaisuus ikkunoista ja ovesta, kuten pohjoispuolella. Olen myös lisännyt yläkertaan 
ikkunoita samassa linjassa alla olevien ikkunoiden ja oven kanssa ja samaan korkeuteen 
kun olemassa olevat pienet ikkunat. Näin saadaan yläkerran oleskelutilaan lisää valoa.
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POHJAPIIRUSTUS / 1. KERROS

Eteinen oli haastavin suunnitella. Päätin viedä ensimmäinen tilaohjelma eteenpäin, 
koska sillä sain toiminnot mahtumaan ja toimimaan parhaiten. Koska talon itä 
puolella aikoinaan oli lasiveranta, päätin tuoda esille samaa elementtiä uudessa 
etusiivessä. 

Keittiön ja makuuhuone vaihtoivat paikkaa. Näin tilojen sijoittelu ja läpikulku 
toimii parhaiten. Keittiöstä pääsee nopeasti ulos terassille, makuuhuoneen ja 
eteisen yhteydessä on nyt kylpyhuone. Toiminnalliset ja visuaaliset tavoitteeni 
toteutuvat hyvin tässä. 

 

POHJAPIIRUSTUS / 2. KERROS

Etusiiven kerroksien välillä oli varaa laskea lattia parikymmentä senttimetriä. Alaker-
ran korkeus ei kärsi ja yläkertaan sain kaksi askelmaa alennettua lattiaa, kun ennen 
oli vain yksi askelma. Vanhasta museosta sain suunniteltua viihtyisän olohuoneen. 
Muiden tilojen toiminnot pysyvät ennallaan.



6362

ETEINEN / 1. KERROS

Eteisestä tule valoisampi ja ikkunat antavat tilalle hienostuneen ulkonäön. Kylpy-
huoneen sijoitus portaiden alle, tekee kulkuväylästä selkeän. 
Vanhat portaat on käytetty uudelleen ja kylpyhuoneen oveksi käytetään olemassa 
olevat lasi-ovet. Näin tuon uuteen tilaan vanhoja elementtejä, jotka viimeistelevät 
eteisen tunnelmaa. Eteiseen mahtuu tarpeen mukaan pieni pöytä ja tuolit jos vaikka 
haluaisi kylmänä iltana nauttia auringonlaskusta sisätiloissa.
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KYLPYHUONE / 1. KERROS

Kylpyhuoneen toimintojen sijoittelu lähti liikkeelle wc:n paikasta. Wc: on sijoitettu 
portaiden alle, jossa on matalampi korkeus, koska sen kohdalla ei seistä. Suihku 
sai oman nurkkauksensa niin, ettei vesi roisku kaikkialle. Allaskalusteelle jää hyvin 
tilaa vastakkaiselle seinälle. Sijoittamalla toiminnot näin, saadaan hyvä kulkuväylä 
molempien ovien välissä. Olen tietoisesti valinnut moderneja kalusteita sen takia, että 
kylpyhuone on uusi tila vanhassa talossa ja se saa erottua muista tiloista.
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KEITTIÖ / 1. KERROS

Keittiön toimintojen sijoittelu sujui hyvin luontevasti. Maksimoidakseni kaappitilaa, sijoitin kaapit ja 
kodinkoneet niille seinille joissa ei ole ikkunoita. Makuuhuoneen vastakkaiselle seinälle laitoin lieden 
koska silloin se on lähellä hormia, jos sen kytkee siihen. Tähän tulee myös vesipiste ja pesukoneet. Lyhyem-
mälle seinälle sijoitin korkeat kaapit ja jääkaappi/pakastimen koska pitempi seinä oli sopivampi tasolle ja 
yläkaapeille. Puuhella siirretään vanhasta keittiöstä uuteen. Puuhella on turha hävittää, koska siitä on hyötyä 
lämmityksen ja ruoanlaiton kannalta. Vanhat keittiökaapin ovet on tullut uudelleen käyttöön yläkaapeissa.
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OLOHUONE / 2. KERROS

Tässä tilassa on tällä hetkellä vain yksi ikkuna joten lisäsin ikkunoita länsipuolelle, niin että tilaan tulee 
enemmän valoa. Portaiden ympäri jatkuu samalla korkeudella oleva taso kun muun yläkerran lattia. Tein 
tämän sen takia, että saadaan laskutilaa ja huoneen päätyyn syntyy toinen tila, eli lepo- tai lukunurkka. 
Kaiteeksi suunnittelin modernimpaa ohkaista rimoitusta joka jatkuu kattoon asti. Tämä rajaa ja luo 
selkeyttä tilaan.  
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7.2 PINTAMATERIAALIT

Tarkemmat tiedot pinnoista ja materiaaleista huonekorteissa (liite 5)

Maalattu 95mm helmipaneelia
(Vesiohenteinen maali sävy vit-
ivalkoinen A)

Maalattu 95mm helmipaneelia
(Uula pellavaöljymaali sävy 00 
Valkoinen (P) )

Maalattu mäntylauta 120 mm
(Uula pellavaöljymaali sävy 8506 
Helmi H1)

Kuva 39: Helmipaneeli (Lowes 2014)

Kuva 39: Helmipaneeli (Lowes 2014)

Kylpyhuoneisiin soveltuva sisustus-
laasti lattialaatan vaaleamman sävyn 
mukaan

Lattalaatta 20x20cm

Maalattu 95mm helmipaneelia
(Vesiohenteinen maali sävy vit-
ivalkoinen A)

Kuva 39: Helmipaneeli (Lowes 2014)
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Maalattu 95mm helmipaneelia
(Vesiohenteinen maali sävy vit-
ivalkoinen A)

Maalattu mäntylauta 120 mm
(Uula pellavaöljymaali sävy 8506 
Helmi H1)

Maalattu huokolevy
(Vesioheinteinen maalil sävy
Tikkurila G487)

Vaalean värimaailman kontrastiksi
vanhat keittiökaapit yläkaapeiksi.
Alakaapit valkoiset.

Kuva 39: Helmipaneeli (Lowes 2014)

Maalattu mäntylauta 120 mm
(Uula pellavaöljymaali sävy 1509 
Usva H2)

Maalattu huokolevy
(Vesioheinteinen maalil sävy
Tikkurila G487)

Maalattu 95mm helmipaneelia
(Vesiohenteinen maali sävy vit-
ivalkoinen A)

Kuva 39: Helmipaneeli (Lowes 2014)
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8. YHTEENVETO JA ARVIOINTI

Tavoitteena oli suunnitella vapaa-ajan asunnolle korjausrakentamissuunnitelma niin, että talon 
toiminnallisuus ja materiaalit säilyisivät monta kymmentä vuotta eteenpäin tulevalle suku-
polvelle. Jotta suunnitelmani visuaaliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuisivat, perehdyin 
talomme historiaan ja alkuperään sekä perinnerakentamiseen. 

Aloitin opinnäytetyöprosessini hankkimalla tietoja Hangon työläisasunnoista ja arkkite-
htuurista, perinnerakentamisesta ja keräämällä materiaaleja, kuten vanhoja piirustuksia ja 
kuvia talosta. Näiden pohjalta oli helppo ryhtyä pohtimaan ja suunnittelemaan toiminnallisia 
ja visuaalisia ratkaisuja. 

Keskityin alussa liikaa tekstin tuottamiseen ja materiaalin keräämiseen. Suunnittelu olisi 
pitänyt aloittaa varhaisemmassa vaiheessa ja tarpeen mukaan kerätä lähdeaineistoa.  Läh-
deaineiston kerääminen on toki tärkeää alkuvaiheessa, jotta pääsee käyntiin ja pystyy 
ohjaamaan omaa suunnittelua oikeaan suuntaan. Lähdeaineiston löytäminen ja aiheen relev-
anssin arvioiminen oli haasteellista, mutta suunnitteluvaiheessa tämä helpottui merkittävästi 
kun tiesi mistä aiheesta tarvitsi tiedon. 

Olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseeni. Toiminnallisuus, materiaalit ja historian säilym-
inen ovat vahvasti ohjanneet suunnitelmaani ja tekivät suunnittelusta haasteellista.  Sopivia 
ratkaisuja oli vaikea löytää niin, että kaikkia suunnittelua ohjaavia seikkoja olisi huomioitu. 
Olen aika varma että tein oikeita valintoja ja tästä tuli mielestäni toiminnallinen ja kaunis 
kokonaisuus.

Tämä oli minulle tärkeä ja ajankohtainen aihe, joka sopi hyvin opinnäytetyöaiheeksi. Olen 
itse kiinnostunut korjausrakentamisesta ja kotien toiminnallisuuden parantamisesta, joten 
tämä on varmasti hyödyksi työelämässäni. Haluan jatkossakin työskennellä asuntojen kor-
jausrakentamis- ja uudisrakentamiskohteiden parissa, joten opinnäytetyöni on hyvä johdanto 
tähän aihealueeseen.

Talon remonttia ajatellen, on hyvä että on olemassa valmis suunnitelma, joka nopeuttaa re-
montin aloittamista. Suunnitelma ei ole lopullinen, koska yllättäviä ongelmia tulee varmasti 
vastaan. Uusia ratkaisuja joutuu pohtimaan ja suunnittelemaan uudelleen. Tiukka budjetti 
ohjaa myös suunnittelua ja lopputulosta, mutta aikomus on seurata suunnitelmaa parhaamme 
mukaan.
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