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TIIVISTELMÄ 

 

Vanha puutarhurin mökki Hörtsänän arboretumin laidalla jäi käyttämättömäksi, 

kun alueen aktiivinen kunnossapito ja käyttö loppuivat 1900-luvun puolen välin 

jälkeen. Orivedellä sijaitsevan arboretumin alueelle tehtiin vuonna 2003 

kunnostussuunnitelma toiminnan elvyttämiseksi. Tämän työn aiheena oli vanhan 

hirsirunkoisen mökin kunnostamisen suunnittelu. Tavoitteena oli arvioida vanhan 

rakennuksen vauriot ja niiden syyt sekä antaa ohjeet mökin korjaamiseksi. Mökistä 

otettiin paljon kuvia, ja siitä tehtiin kuntoarvio. Tietoa kunnostamisen 

suunnitteluun kerättiin muun muassa museoviraston korjauskorteista, jotka on tehty 

vanhojen puurakennusten korjaajien avuksi. Tietoa ja ohjeita sovellettiin kyseisen 

rakennuksen kunnostussuunnitelmassa. Jokainen rakennusosa käytiin yksitellen 

läpi vaurioiden osalta. Tämän perusteella tehtiin ohjeet vaurioiden aiheuttajien 

poistamiseksi ja vaurioiden kunnostamiseksi. Rakennuksen käyttötarkoitusta ei 

sinänsä haluttu muuttaa, mutta rakennuksen käyttämättömiä tiloja haluttiin ottaa 

käyttöön. Tavoitteena oli myös suunnitella kunnostaminen niin, että rakennusta 

voidaan jatkossa käyttää ympäri vuoden. Suunnittelun lähtökohtana oli, että vanhaa 

tyyliä kunnioitetaan ja se pyritään säilyttämään. Suomessa rakennettiin vastaavia 

rakennuksia paljon 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Nykyään niiden 

kunnostamisesta alkaa olla jo paljon kokemusta. Karttunutta kokemusta käytettiin 

hyväksi myös tätä kunnostussuunnitelmaa tehdessä. Tämän työn ohjeiden mukaan 

kunnostamalla mökki saadaan uudelleen käyttöön. Ohjeet on laadittu niin, että 

paikan henkeen sopiva vanha tyyli säilytetään myös tuleville sukupolville. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to plan a restoration for an old log hut, which is situated 

in Orivesi in Hörtsänä arboretum. Earlier the hut was used by a gardener, who kept 

the arboretum. The log hut has been unused about 30 years. The purpose was to 

investigate damages and find out their reasons and give instructions for the 

repairing. The aim was also to retain the old style of the hut and repair the hut for 

round-the-year use. In Finland there is much knowledge of repairing of similar 

buildings and there are also many writings that deal with restoration of old log 

buildings. This knowledge was used in the planning of restoration.



 

ALKUSANAT 

 

Aiheen tutkintotyölleni sain kesällä 2007 tavatessani Juhani ja Anne-Maria 

Hörtsänän, jotka olivat jo entuudestaan tuttujani. Heillä oli suunnitelmia 

arboretumin herättämiseksi henkiin ja yhtenä osana siihen kuului vanhojen 

rakennusten kunnostaminen ja uusien rakentaminen. Kiinnostuin asiasta ja kävin 

paikan päällä tutustumassa arboretumiin. Opinnäytetyöni aiheeksi rajoittui entisen 

puutarhurin mökin kunnostamisen suunnittelu. 

 

Mökin kunnon arvioimisen ja rakenteiden valokuvauksen aloitin vuoden 2008 

keväällä. Purin ja tutkin rakenteita saman vuoden syksyn aikana. Samalla tutustuin 

vanhojen rakennusten korjaamista käsitteleviin teoksiin. Varsinaisen kirjallisen 

työn tein 2008 - 2009 talven ja kevään aikana. 

 

Kiitokseni osoitan kaikille opettajilleni Tampereen ammattikorkeakoulussa hyvästä 

opetuksesta ja erityisesti työni valvojaa Pekka Väisästä neuvoista ja avusta 

oikeiden ratkaisujen löytämiseksi sekä ohjauksesta työni edetessä. Kiitän myös 

Tuukka Linkopuuta avusta purkutöissä paikan päällä. Erityiskiitos kuuluu 

morsiamelleni korvaamattomasta tuesta ja kannustuksesta työn eri vaiheissa. 

 

 

 

Tampereella 14.5.2009 

 

 

Pekka Kajava
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1 JOHDANTO 

 

Suomen rakennuskanta on suurimmaksi osaksi rakennettu 1900-luvulla. 

Rakennuskannan kunnostaminen ja ylläpito on koko ajan kasvussa. 

Korjausrakentaminen onkin jo menossa uudisrakentamisen edelle. Nykyään 

vanhojen rakennusten suojeluun on myös alettu kiinnittää enemmän huomiota. 

Vanhat rakennukset kertovat meille aikaisempien sukupolvien rakennustavoista ja 

elämäntavoista, ja ne halutaan säästää myös seuraaville sukupolville. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on olla osa sekä kunnostamista että vanhan 

suojelua. Tavoitteena on antaa ohjeet viime vuosisadan alussa rakennetun 

hirsirunkoisen mökin kunnostamiseksi. Vanha ulkoasu pyritään säilyttämään, ja 

suuria näkyviä muutoksia vältetään. Mökin huonokuntoisuuden vuoksi paljon sen 

rakenteista joudutaan kuitenkin rakentamaan uudelleen. Korjauksessa käytetään 

uusia rakennustapoja, koska ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa kokonaan uutta 

vanhoja rakennustapoja käyttäen. Näin tuodaan yksi vaihe rakennuksen elinkaareen 

lisää tulevien sukupolvien nähtäväksi. 

 

Rakennuksen käyttötarkoitus on osaksi muuttumassa alkuperäisestä, ja siltä 

vaaditaan ominaisuuksia, jotka vastaavat tämän hetken tarpeisiin. Rakennusta 

muutetaan omistajan toivomusten mukaisesti ja siihen tuodaan nykyaikaista 

tekniikkaa. Tämä on ajankohtaista monissa vastaavissa kunnostuskohteissa. 

 

Rakennusfysiikan tuntemus on ehdottoman tärkeää vanhan rakennuksen 

kunnostamisessa ja sen suunnittelussa. Usein vaurioita aiheuttavat väärät tai 

huonosti toteutetut rakenneratkaisut. Pelkkä vaurioiden korjaaminen ei riitä, vaan 

on ymmärrettävä niiden aiheuttajat ja pyrittävä poistamaan ne.  
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2 KOHTEEN ESITTELY 

2.1 Historia 

 

Hörtsänän arboretumin Orivedelle, Onnistaipaleen kylälle, perusti maanviljelijä 

Hugo Hörtsänä 1900-luvun alussa. Puutarha ja puisto perustettiin Ylä-Hörtsänän 

maatilan päärakennuksen länsipuolella olevalle mäelle. Hugo Hörtsänä keräsi 

alueelle monipuolisen kokoelman kasveja Suomesta ja ulkomailta. Arboretum oli 

loistossaan 1930-luvulla. Alueella oli paljon ulkomaisia puulajeja, laajoja pensas- 

ja perennaistutuksia sekä kivirakennelmia. Alueella oli myös juhlakenttä ja 

muutamia rakennuksia. /5./ 

 

Yksi rakennuksista oli puutarhurin asunto, joka on pystyssä vielä tänäkin päivänä. 

Rakennuksen alkuperäiset piirustukset on laadittu 1916 (kuva 1), ja mökki on 

rakennettu ilmeisesti melko pian tämän jälkeen. Mökissä asui aluetta hoitava 

puutarhuri. Rakennus muistuttaa pohjapiirustukseltaan ja julkisivuiltaan niin 

sanottua rautatierakennusta, vahtitupaa, joita tuohon aikaan rakennettiin paljon 

rautateiden varsille ja joista oli olemassa tyyppipiirustukset. /1;5./ Pohjaratkaisu 

muodostuu pirtistä ja kamarista sekä pienestä eteisestä, josta on myös portaat 

ullakolle. Rakennus perustettiin luonnonkivijalalle, ja siinä on niin sanottu 

rossipohja, eli tuulettuva alapohja. Runko on tehty hirsistä ja rakennuksessa lienee 

alun perinkin ollut tiilikate. Lämmityksenä rakennuksessa toimi iso leivinuuni sekä 

puuhella. 

   

Kuva 1 Puutarhurin mökin alkuperäinen pohjapiirustus vuodelta 1916 
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2.2 Nykytila 

 

Hugo Hörtsänä kuoli vuonna 1954. Maatalouden murroksen ja työväen 

vähenemisen vuoksi arboretumin kunnossapito vähitellen hiipui. Niinpä on 

hoidettu vain satunnaisesti vuosikymmenten saatossa: Pieniä talkoita ovat 

järjestäneet metsäylioppilaat ja dendrologian seura. Merkittävä virstanpylväs 

arboretumille oli sen muodostaminen omaksi tilakseen ja rauhoitetuksi 

luonnonsuojelualueekseen vuonna 1986. Suunnitelmallista hoitoa on jatkettu vasta 

1990-luvulla. Vuonna 1995 alueelle laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelma, johon 

kuului myös puuvartisten kasvien inventointi. /1./ Hoito- ja käyttösuunnitelmassa 

annettujen ohjeiden mukaan alueella tehtiin hakkuu- ja raivaustöitä vuosina 1998 - 

2000. Vuonna 2003 alueelle tehtiin kunnostussuunnitelma, jonka mukaisia 

toimenpiteitä alueella on jo osaksi tehty. /3./ Kunnostussuunnitelmassa mainitaan 

myös huonokuntoisten rakennusten kunnostamistarpeet. 

 

Puutarhurin mökkiä on kunnostettu jossain vaiheessa vuosien saatossa. Muun 

muassa tällä hetkellä julkisivuverhouksena oleva lautaverhous viittaa 1950 - 1960-

luvuille. Sisällä huoneitten sisäänkäyntejä on myös muuteltu. Kamarissa on jossain 

vaiheessa ollut pyöreä peltiuuni, joka on purettu. Pirtissä oleva uuni ja puuhella on 

myös jossain vaiheessa purettu. Omistajan kertoman mukaan mökki on ollut 

aktiivisessa käytössä viimeksi 1970-luvulla. Tämän jälkeen se on ollut 

lämmittämättömänä ja ainoastaan tukikohtana alueen kunnostustalkoissa kesäisin. 

/3/ Aika ja sääolot ovat tehneet tehtävänsä mökin rakenteissa. Perustukset ja 

hirsirunko ovat melko hyvässä kunnossa, mutta katto- ja lattiarakenteet sekä 

pintarakenteet ovat vaurioituneet pahoin.  

 

 

3 KUNNOSTUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 

 

Puutarhurin mökin kunnostaminen sai sysäyksensä tarpeesta asua mökissä alueella 

tehtävien kunnostustöiden aikana sekä jatkossa käyttää mökkiä 

hiljentymispaikkana luonnon helmassa. Tämän kunnostussuunnitelman  
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päämääränä on edistää ja olla osana koko Hörtsänän arboretumin kunnostamista. 

Tavoitteena on antaa ohjeet vanhan puutarhurin mökin kunnostamiseksi. Mökki on 

historiallisesti ja paikallisesti arvokas rakennus, minkä takia kunnostuksessa on 

mahdollisuuksien mukaan arvostettava vanhaa rakennustapaa ja pyrittävä 

minimoimaan suuret muutokset. Tavoitteena on myös saattaa mökki lähelle 

viimeisintä asua, säilyttäen aikaisempien sukupolvien jälkeen jättämät vaiheet. 

Tavoitteena on myös kunnostaa mökki nykyistä tarvetta vastaavaksi. Asiakkaan 

toivomuksena on, että mökki kunnostettaisiin ympärivuotista käyttöä varten. Tämä 

tarkoittaa lämmöneristyksen parantamista sekä sähkö-, vesi- ja 

viemärijärjestelmien rakentamista rakennukseen. Varsinaista LVIS-suunnitelmaa 

tämä kunnostussuunnitelma ei sisällä, mutta suunnittelussa otetaan huomioon sen 

tarve. 

 

 

4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 

Puutarhurin mökki on melkein sata vuotta vanha, ja se on ollut lähes 

käyttämättömänä viimeiset kolmekymmentä vuotta. Mökin huono kunto ja toisaalta 

vanhan rakennustavan tunteminen ja kunnioittaminen vaativat perehtymistä ja 

oikeaa asennetta sekä asettavat haasteita kunnostuksen suunnittelulle. Rakenteiden 

vauriot ulottuvat lattiarakenteista kattorakenteisiin aina piipun harjalle asti. 

Kattorakenteen huoltamattomuus on aiheuttanut veden pääsyn runko- ja 

pintarakenteisiin. Huonon ilmanvaihdon ja lämmittämättömyyden vuoksi rakenteet 

eivät ole päässeet kuivumaan. Olosuhteet ovat olleet suotuisat laholle ja homeelle. 

Rakennuksen ympärillä olevan maan nousu ja vehreä kasvusto ovat ajan saatossa 

rasittaneet ja vaurioittaneet rakenteita. 

 

Paljon joudutaan purkamaan, mutta jonkin verran voidaan myös säästää tai 

kunnostaa. Vanhoista piirustuksista ja otetuista kuvista voidaan nähdä mistä on 

lähdettävä liikkeelle ja toisaalta mihin on päädyttävä. Mökki tulee saattaa sellaiseen 

kuntoon, joka täyttää käyttötarkoituksen ja asumismukavuuden asettamat 

vaatimukset ilman suuria muutoksia. Lopputuloksen tulee myös olla ympäristön ja  
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vanhan ajan henkeen sopiva. Suunnitelmaa tehtäessä on tutustuttu museoviraston 

korjauskortteihin, jotka ovat tehty juuri vastaavien rakennusten kunnostamisen 

tietolähteiksi, ja rautatierakennusten historiaan sekä perehdytty Pirkanmaan 

perinnerakennusmestari Tapani Koirasen muiden ohella toimittamaan teokseen 

”Hyvä tästä vielä tulee - perinnerakennusmestarin parhaat vinkit”. 

 

 

5 KUNTOARVIO 

 

Mökkiä käytiin tutkimassa sisältä ja ulkoa muutamaan otteeseen vuoden 2008 

kevään ja syksyn aikana. Näillä käynneillä otettiin paljon valokuvia rakenteista, 

tehtiin hieman purkutöitä sekä silmämääräisiä havaintoja ja arvioita rakenteiden 

kunnosta. Koska vaurioiden korjaaminen ei tuo lopullista ratkaisua, tässä luvussa 

on paneuduttu osaksi myös vaurioiden syihin. Poistamalla vaurioiden aiheuttajat 

saadaan aikaan kestävämpi lopputulos.  

 

Perustuksena toimiva luonnonkivijalka ja sen saumaukset ovat säilyneet hyvässä 

kunnossa. Perustus ei ole sanottavasti painunut eivätkä saumat ole rapautuneet. 

Ainoastaan eteläpuolelta rakennuksen koillisnurkka on hieman painunut (kuva 2). 

Tämä on nähtävissä saumaan syntyneestä halkeamasta. Painuminen on saattanut 

aiheutua monestakin eri syystä tai niiden yhteisvaikutuksesta. Suurimpana syynä 

voidaan nähdä maaperän routiminen kyseisessä nurkassa. Aivan nurkan vieressä 

rakennuksen lyhyemmällä sivulla on sisäänkäynti kellaritilaan. Sisäänkäynnin 

kohdalla on ympäröivään maanpintaan nähden monttu, johon pinta- ja lapevesiä 

pääsee valumaan ja kerääntymään. Syksyllä maaperä jää kosteaksi. Talvella maa 

jäätyy ja kohoaa. Kesällä taas maa sulaa ja laskee. Sisäänkäynnin vuoksi kivijalassa 

on myös sitä heikentävä epäjatkuvuuskohta, jonka vuoksi nurkka pääsee roudan 

vaikutuksesta helpommin liikkumaan. Routimista on saattanut edistää rakennuksen 

jääminen lämmittämättömäksi. Tulisijan perustus on säilynyt moitteettomassa 

kunnossa. 
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Kuva 2 Luonnonkivijalka ja sisäänkäynti ryömintätilaan 

 

Alapohjapalkisto on kärsinyt home- ja lahovaurioista. Rakennus sijaitsee rinteessä, 

ja sen pohjoispuolelta virtaavat pintavedet johtuvat rakennuksen alle. Siellä vesi 

imeytyy maaperään. Ryömintätila on huonosti tuulettuva etenkin rakennuksen 

pohjoispuolella. Kun maaperään imeytynyt kosteus on haihtunut ryömintätilaan, 

sen suhteellinen kosteus on kasvanut suureksi. Suhteellinen kosteus on ollut suuri 

jopa kuukausia kerrallaan. Se on homehduttanut ja lahottanut alapohjapalkistoa. 

Pohjoispuolella yksi palkki on lahonnut niin pahoin, että se on mennyt poikki (kuva 

3). Tämän takia eteisen ja kamarin lattia on vinossa sisäänpäin. Myös lattian 

poikittaiskoolaus on katkenneen palkin kohdalta lahonnut. Osa palkeista on vielä 

hyvässä kunnossa rakennuksen eteläpuolella, jossa maanpinnan ja alapohjan 

välinen tila on suurempi kuin pohjoispuolella. Eteläpuolelta on myös lähes avoin 

sisäänkäynti ryömintätilaan, joten siellä on tuuletus ollut parempi kuin rakennuksen 

keskiosassa ja pohjoispuolella. Alapohjassa olevat olki- ja villaeristeet ovat 

suurimmaksi osaksi säilyneet kuivina, mutta niissäkin on paikoin homevaurioita. 
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Kuva 3 Lahonnut ja katkennut alapohjapalkki 

 

Hirsirunko on pääosin säilynyt hyvässä kunnossa. Se on pysynyt ryhdissään, eikä 

taipumia ole havaittavissa. Kuitenkin alimmat hirsikerrat ovat lahonneet. Tämä on 

seurausta siitä, että julkisivulaudoitus on aikanaan tehty aivan kivijalan tasoon ja 

siihen kiinni. Vuorilautoja pitkin valunut vesi on jäänyt seisomaan kivijalan ja 

hirren väliin, jolloin alimmat hirret ovat olleet jatkuvasti alttiita kosteudelle. Myös 

ryömintätilan huono tuuletus on edesauttanut alimpien hirsikertojen lahoamista. 

Paikoitellen myös ylimmässä hirsikerrassa ullakolla on vuotaneen katon 

aiheuttamia kosteusvaurioita. Hirsirungon nurkkaliitokset ja vaakasaumat on 

tilkitty huolella, ja ne ovat tiiviit (kuva 4). 

 

 

Kuva 4 Hirsiseinän nurkka 
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Vuotanut katto on aiheuttanut vaurioita myös välipohjaan. Puru-, savi-, ruoho- ja 

olkieristys on osaksi kosteaa. Kosteuden vuoksi huoneiden kattopaneelien maalit 

ovat lohkeilleet kauttaaltaan ja paneelit ovat kosteat (kuva 5). Paneelien 

naulauksissa näkyy ruostetta. Välipohja on myös taipunut, mikä on nähtävissä 

huoneiden kattopinnasta. Sisäseinien puukuitulevyt ovat paikoin vääntyneet 

kuprulle. Joissakin kohdin tapettipinnassa näkyy läiskiä. Sisäilma on tunkkainen ja 

kostea.  

 

 

Kuva 5 Lohkeillutta maalia kattopaneeleissa 

 

Vesikatto on huonossa kunnossa. Katossa on reikiä, joista kosteus on päässyt 

rakenteisiin. Joiltakin kohdin kattoa ruoteet ovat pettäneet ja tiilet putoilleet. 

Kattovasat ovat räystäitä lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. Kattovasojen k-jako 

on kuitenkin melko suuri, jonka vuoksi kattoruoteet ovat hieman taipuilleet. 

Ruoteet ja aluskatteena toimiva pärekatto ovat hyvässä kunnossa lukuun ottamatta 

vesikaton vuotokohtia. Räystäät ovat kauttaaltaan lahonneet (kuva 6). Kattotiilet 

ovat suurelta osalta sammalen ja puista pudonneen roskan peitossa. Ne ovat myös 

hieman rapautuneet. Piipun läpiviennistä vuotaa vesi ullakolle.  
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 Kuva 6 Lahonnut räystäs 

 

Ulkovuoraustyyppinä rakennuksessa on peiterimoitettu pystyvuori 

höyläämättömästä laudasta. Päätykolmiot ovat pontattua paneelia. Ulkovuoraus 

sokkelista päätykolmion alareunaan on todennäköisesti tehty viime vuosisadan 

puolen välin tienoilla. Päätykolmiot ovat luultavimmin alkuperäiset. Etelä- ja 

itäpuolella ulkovuorauksen punamultamaalaus on kulunut ja puun väri on tumma 

(kuva 7).  

 

 

Kuva 7 Julkisivu itään 
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Peiterimat ovat osaksi lohkeilleet ja sojottavat ulospäin. Pohjois- ja länsipuolella 

maali on paremmassa kunnossa, mutta kohonnut maa, valesokkeli pohjoisseinällä 

ja rehevä kasvusto rakennuksen ympärillä ovat aiheuttaneet lahoa ulkolaudoituksen 

helmaan. Lautojen alareunat ovat pehmeitä ja väriltään harmaita ja vihreitä (kuva 

8). Päätykolmiot sekä pohjois- että eteläpäädyssä ovat melko hyvässä kunnossa. 

 

 

 Kuva 8 Lahoa ulkoverhouksen helmassa 

 

Tulisijat rakennuksesta on purettu, mutta piippu on jäljellä. Huonetilassa oleva 

piipun osuus on rapattu, ja rappaus on pääosin hyvässä kunnossa. Muutamasta 

kohdasta rappaus on lohkeillut. Ullakkotilassa oleva piipun osuus on melko 

hyvässä kunnossa. Vesikaton läpiviennin kohdalla piipun osuus on 

huonompikuntoista, ja vesikaton yläpuolista piippua ei enää ole. Ilmeisesti se on 

huonokuntoisuutensa vuoksi purettu jossain vaiheessa pois. Vesi yhdessä pakkasen 

kanssa on aiheuttanut saumauslaastin rapautumista, tiilten pinnan lohkeilua sekä 

tiilten irtoilua piipusta. Läpivienti on suojaamaton, joten se on jatkuvasti alttiina 

kosteudelle. 
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Kuva 9 Ullakkotilassa oleva piipun osuus 

 

 

6 KUNNOSTUSSUUNNITELMA 

6.1 Perustukset 

 

Kuntoarviossa jo todettiin perustusten säilyneen pääosin hyvässä kunnossa, joten 

itse perustukset eivät kaipaa kunnostusta. Sen sijaan veden kertyminen 

ryömintätilan sisäänkäynnin kohdalle ja rakennuksen seinustoille tulee estää. 

Samoin kosteuden pääsyä ryömintätilaan on hillittävä ja sen tuuletusta on 

parannettava. Kaakkoiskulmassa oleva perustuksen painuma ei ole niin suuri, että 

se vaatisi korjaustoimenpiteitä, mutta sen aiheuttaneet tekijät on poistettava. 

 

Rakennuksen ympärille kaivetaan salaojat noin metrin päähän perustuksista. 

Syvyys tutkitaan koekaivauksin useammasta paikasta rakennuksen ympäriltä, 

ennen kuin ryhdytään suurempiin kaivutöihin. Salaojat tulee kaivaa noin puoli 

metriä kivijalan alimpia kiviä syvemmälle. Salaojituskaivanto kaivetaan siten, että 

se laskee rakennuksen pohjoispuolelta rakennuksen molemmin puolin rinteen  
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suuntaisesti, kuitenkin niin, että se laskee metrin matkalla vähintään 1cm:n verran. 

Kooltaan 6 - 16 mm:n sepeliä asennetaan 10 cm:n vahvuudelta salaojaputkien alle 

ja päälle 30 cm:n kerros. Salaojaputken ja päällyskerroksen väliin asennetaan 

suodatinkangas. Salaojiksi asennetaan halkaisijaltaan 110 mm olevaa 

salaojaputkea. Salaojakaivot asennetaan rakennuksen joka nurkkaan (liite 1).  

Lopuksi kaivannot täytetään perusmaalla. /2, s.15-16./ 

 

Samalla kun kaivantoja tehdään, muokataan maanpinta rakennuksen ympäriltä niin, 

että se laskee jokaiselta seinustalta poispäin eikä nouse liian lähelle 

julkisivuverhousta. Etenkin rakennuksen pohjoispuolella, josta rinne laskee etelään 

päin, maanpinnan muotoilu on ehdottoman tärkeää. Samoin myös eteläpäässä 

kellarin sisäänkäynnin ympärillä täytyy kiinnittää erityistä huomioita siihen, että 

ympäröivä maanpinta saadaan laskemaan rakennuksesta poispäin. 

 

Mikäli koekaivauksissa ilmenee, että rakennuksen kivijalka on ladottu suoraan 

peruskallion päälle ja salaojia ei pystytä asentamaan rakennuksen ympärille 

kivijalkaa syvemmälle, on turvauduttava ryömintätilan tehokkaaseen tuuletukseen 

putkiston ja huippuimurin avulla, kapillaarikatkoon ja maan pinnan muotoiluun. 

 

 

6.2 Ryömintätila 

 

Ryömintätila halutaan ottaa hyötykäyttöön. Maa viettää rakennuksen alla etelään 

päin niin paljon, että rakennuksen eteläpäässä on hyvin tilaa esimerkiksi 

puutarhatyökalujen säilyttämiseen. Tällä hetkellä ryömintätilassa on pari kevyttä 

lautaseinämää ja maassa paljon lautaromua, puukeppejä, purua, olkea, lasia ym. 

roskaa. Koko ryömintätila puhdistetaan huolella kaikesta rojusta ja eloperäisestä 

aineesta ennen muita toimenpiteitä. Myös väliseinämät puretaan. 

 

Ryömintätilan toimivuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska suuri osa 

alapohjasta ja alimmat hirsikerrat ovat lahonneet kosteuden pitkäaikaisesta 

vaikutuksesta. Jotta ryömintätilan kosteuspitoisuus ei nousisi keväällä ja kesällä  
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liian korkeaksi ja toisaalta jotta talvella saataisiin ryömintätilan lämpötila 

nopeammin viilenemään, maanpintaan on syytä tehdä lämmöneristys. 

Lämmöneristeeksi ryömintätilan maanpintaan levitetään 15 - 20 cm:n kerros 

kevytsoraa. Kevytsorakerros ei saa olla liian paksu, jotta ryömintätilaan saadaan 

luotua sekä kesällä että talvella suotuisat olosuhteet. Kevytsoraeristyksen vaikutus 

perustuu siihen, että se pitää perusmaan suurimman osan vuodesta viileämpänä 

kuin ryömintätilan ilman, jolloin kosteuden haihtuminen perusmaasta 

ryömintätilaan vähenee. Lämmöneristeen ansiosta keväällä ja kesällä ryömintätilan 

lämpötila nousee nopeammin, koska talven kylmentämä maa ei pysty 

jäähdyttämään sitä. Ilman lämmetessä sen suhteellinen kosteus pienenee. Talvella 

ryömintätilan lämpötila laskee nopeammin, koska lämmöneriste estää perusmaan 

lämmön vaikutuksen ryömintätilaan. Lämpötilan viiletessä suhteellinen kosteus 

kasvaa, mutta se ei muodostu ongelmaksi, koska viileässä ilmassa mikrobitoiminta 

pysähtyy, joten hometta ja lahoa ei pääse syntymään. /4; 11, s.6./ 

 

Kevytsorakerros toimii myös osaksi kapillaarikatkona, joten se vähentää 

maaperästä ryömintätilaan nousevaa kosteutta. Kevytsora ei kuitenkaan ole 

täydellinen kapillaarikatko, joten ryömintätilaan täytyy saada riittävä tuuletus. 

Koska kivijalkaan on liian työlästä tehdä tuuletusaukkoja, ryömintätilaan 

asennetaan putkisto, joka huippuimurin avulla poistaa sinne kertyvää kosteutta. /4./ 

Kun ryömintätilan kosteus saadaan pidettyä sallituissa rajoissa, rakenteet pysyvät 

hyvässä kunnossa ja homeen ja lahon muodostuminen estyy. 

 

Rakennuksen hirsirungon alimmat hirret vaihdetaan, ja vanha lattiarakenne 

puretaan. Työn helpottamiseksi edellä mainitut ryömintätilaan kohdistuvat 

toimenpiteet on paras tehdä siinä vaiheessa, kun lattiarakenne on purettuna. 

 

 

6.3 Alapohja 

 

Alapohja on pahoin vaurioitunut homeen ja lahon vaikutuksesta, ja koska alimmat 

hirret vaihdetaan, koko lattiarakenne puretaan. Lattiapintana olevat kovalevyt ja  
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laudoitus pyritään irrottamaan mahdollisimman ehjänä. Olki-, savi-, ja villaeristeet, 

katkennut ja pahoin lahonneet palkit sekä palkkien alapuolinen laudoitus puretaan 

ja jatkokäsitellään asianmukaisesti. Palkit sahataan poikki hirsiseinän sisäpinnan 

tasolta. Lattiarakennetta purettaessa on syytä tutkia, kuinka hirsiväliseinä on tuettu. 

Seinä tulee tukea väliaikaisesti esimerkiksi puutuilla. Purkutöissä on käytettävä 

hengityssuojaimia ja muita asiaankuuluvia suojavälineitä. 

 

Kun purkutyö on tehty, siirrytään korjaamaan hirsirunkoa, koska uudet lattiapalkit 

lovetaan alimpiin hirsikertoihin, aivan kuten alkuperäisetkin. Hirsiä vaihdettaessa 

syntyy myös paljon puujätettä ja muuta eloperäistä jätettä, joten alapohjaa ei 

kannata rakentaa, ennen kuin ryömintätila on puhdistettu. Muutkin ryömintätilalle 

tehtävät toimenpiteet on helpompi tehdä, kun alapohja on auki. 

 

Vanhat alapohjapalkit korvataan uusilla kertopuupalkeilla samansuuntaisesti kuin 

alkuperäiset. Uusiin hirsikertoihin ruuvataan tukipuu palkeille siten, että uusi 

lattiapinta tulee samaan korkoon, missä vanha lattia on ollut. Lisäksi hirren kylkeen 

palkin kohdalle lyödään palkkikengät tukemaan palkkia (liite 2). Kertopuupalkit 

ovat kokoa 45x260 ja ne asennetaan k400-jaolle /12/. Kertopuiden alapintoihin 

ruuvataan laudat 22x100 ja 25x150, joihin tuulensuojalevyt ja niiden tukilaudat 

kiinnitetään (liite 2). Kannatus- ja tukilaudat käsitellään homeen- ja 

lahonestoaineella. Myös tuulensuojalevyn tulee olla suojattu hometta ja lahoa 

vastaan. Palkkien väliin naulataan poikittaissuuntaiset jäykisteet k1000-jaolle. 

Palkkien väliin asennetaan puukuitueriste. Eriste asennetaan tiiviisti kiinni sitä 

ympäröiviin rakenteisiin. Palkkien yläpintaan nidotaan höyrynsulkumuovi ja sen 

päälle palkkeihin kiinnitetään ympäri pontatut havuvanerit. Niiden päälle 

kiinnitetään lattialaudat, jotka lakataan tai maalataan. /11./ 

 

Tulisijan perustuksen kohdalle alapohjaan on jätettävä aukko. Aukko aiheuttaa 

lisäkuormaa viereisille lattiapalkeille. Tulisijan perustusten viereen molemmille 

puolille asennetaan tuplapalkit, eli naulataan kaksi kertopuupalkkia yhteen. 

Tuplapalkkien väliin poikittaissuuntaan tulisijan reunoille molemmin puolin 

asennetaan myös tuplapalkit, jotka tukeutuvat palkkikengillä pituussuuntaisiin 

tuplapalkkeihin. Poikittaissuuntaisiin tuplapalkkeihin tuetaan palkkikengillä k400- 
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jaolle kertopuupalkit, jotka kulkevat tulisijan reunalta ulkoseinälle./10, s. 59./ 

Jäykistävän väliseinän kohdalla voidaan toimia samoin tai tukea palkit väliseinään 

samalla tavalla kuin ulkoseinille.  

 

 

Kuva 10 Periaatteellinen kuva tulisijan perustusten kiertämisestä /10/ 

 

 

6.4 Hirsirunko 

 

Ennen kuin hirsirunkoa aletaan korjata, ulkoverhouslaudat puretaan pois. Myös 

ikkunat ja ovet on syytä tässä vaiheessa irrottaa, jotta ne säilyvät ehjänä. Samoin 

hirsiseinän sisäpinnassa olevat puukuitulevyt, listat, sähköjohdot ja katkaisimet 

puretaan pois. Tässä vaiheessa myös välipohjan täyte ja alapuolinen panelointi 

puretaan pois, mutta välipohjapalkit säilytettään toistaiseksi. Kattotiilet puretaan 

pois ennen korjaustöitä, jotta ne eivät putoile korjaustyön aikana ja aiheuta vaaraa. 

Piipun läpivienti väli- ja yläpohjassa on avattava, jotta rakennusta voidaan nostaa ja 

kallistaa.  Työn aikana rakenteet on syytä suojata sateelta esimerkiksi pressuilla. 

 

Kun ulkoverhouslaudat on irrotettu, voidaan tutkia tarkemmin kaikkien hirsien 

kunto. Erityisen huomion kohteena ovat alimmat ja ylimmät hirsikerrat sekä 

ikkunoiden alapuoliset hirret. Hirsien kunnon arviointiin riittää piikki ja vasara.  
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Piikillä voidaan jo melko hyvin arvioida hirren kuntoa. Sääntönä voidaan pitää sitä, 

että jos hirteen uppoaa piikki sitä voimakkaasti painettaessa, hirsi tulee vaihtaa. 

Tarvittaessa hirrestä voidaan ottaa siitä läpi ulottuva näyte puuporalla tai 

näytekairalla. Vasaralla hirsiä koputtelemalla saadaan jo melko hyvä käsitys seinän 

kunnosta. Jos seinä antaa pehmeän äänen, se on sisältä laho. Jos taas ääni on 

napakka, hirsi on terve. /2./ Ylimmät hirret on suhteellisen helppo vaihtaa, ja 

ikkunoiden alusetkin voidaan uusia esimerkiksi tolpparunkoperiaatteella, mutta 

alimpien, todennäköisesti kahden hirsikerran vaihtaminen vaatii suurempaa 

toimenpidettä, kengittämistä. 

 

 

Kuva 11 Periaatteellinen kuva hirsirungon nostamisesta /9/ 

 

Alimmat hirret täytyy vaihtaa, joten rakennusta joudutaan tilapäisesti nostamaan. 

Kengittämisellä tarkoitetaan rakennuksen väliaikaista nostamista ja alimpien 

hirsien vaihtamista. Rakennus on onneksi melko pieni ja suhteellisen kevyt. 

Rakennusta nostetaan kolmesta pisteestä kerrallaan, siten ettei pahoja vääntymiä 

pääse syntymään. Koska alapohja on tässä vaiheessa purettuna, nostaminen 

voidaan tehdä sokkelin molemmilta puolilta. Se tapahtuu esimerkiksi pullotunkkien 

avulla. Nostoalustan on oltava painumattomalla alustalla. Jos alusta on pehmeää, 

tehdään maata vasten hirsipeti. Hirsipedin ja pullotunkin väliin on syytä asentaa 

riittävän suuri ja vahva, esimerkiksi 200x200x18mm:n kokoinen, teräslevy 

painumisen estämiseksi. Molemmin puolin hirsiseinää ehjän hirren  
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korkeudelta pultataan läpipultilla teräsprofiileista hitsatut nostokulmat, niin sanotut 

L-raudat (kuva 11). Tunkeilla nostetaan L-rautoja, jolloin myös seinä nousee ja 

alimmat hirret voidaan poistaa. Nostossa käytettävien nostimien ja niiden 

alustoiden tulee olla keskenään ehdottoman suorassa, jotta ne eivät pääse 

luiskahtamaan alta pois niitä kuormitettaessa. /2; 9./ 

 

Rakennuksen etelä- ja länsisivuilla, jossa ryömintätila on korkeampi, hirsirungon 

nostaminen sokkelin molemmin puolin voi olla hankalaa. Tällöin runkoa voidaan 

nostaa vain toiselta puolelta. Hirsiseinän molemmin puolin pultataan pystyparrut ja 

nosto tapahtuu ulkopuolisen pystyparrun alta (kuva 12). /9./ 

 

 

Kuva 12 Periaatteellinen kuva hirsirungon nostosta sokkelin ulkopuolelta /9/ 

 

Rakennusta nostettaessa sen yksi sivu on hyvä jättää perustusten päälle, jotta 

rakennus ei pääse liikkumaan sivusuunnassa. Noston edetessä on seurattava 

rakennuksen seiniä ja kattoa sitovia palkkeja, etteivät ne luiskahda pois paikoiltaan 

ja aiheuta vaaraa ihmisille eivätkä rakennuksen koossa pysymiselle. Rakennusta ei 

tarvitse nostaa kuin sen verran, että hirsien vaihto saadaan tehtyä. Turhan työtilan 

varaamista tulee välttää. /2./ 

 

Uusien hirsien tulee olla yhtä paksuja ja suurin piirtein samankorkuisia kuin vanhat 

hirret. Hirsirakenteen paikkaaminen vaatii sovittelua. Uusi hirsi asetetaan 

alustavasti paikalleen, jolloin ylemmän hirren muoto saadaan merkittyä varalla sen  
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selkään. Alinta hirttä joudutaan veistämään molemmilta puolilta, koska alapuoli 

veistetään sokkelipinnan muodon mukaiseksi. Nurkkasalvokset tehdään 

rakennuksessa käytetyn mallin mukaisesti. Alimman hirren ja kivijalan väliin 

asennetaan huopakaista, niin että hirsi ei osu mitään osin kivijalkaan. Kun hirret 

asennetaan lopullisesti paikalleen, niiden väliin varaukseen asennetaan tilkkeeksi 

rivettä seinärakenteen tiivistämiseksi. Uusien hirsien paikoillaan pysyminen 

voidaan vielä varmistaa käyttäen puutappeja, jotka lyödään viistosti ylemmän 

hirren läpi porattuihin reikiin. Tapitusreiät ovat halkaisijaltaan 30 - 40 mm, ja ne on 

paras porata ennen tilkitsemistä, jotta poranterä ei jumitu hirren välissä olevaan 

riveeseen. /2./ 

 

Ikkunan aluset, jos tarpeen, voidaan korjata kahdella tavalla. Molemmissa 

tapauksissa hirret katkaistaan ikkunan alta. Syntyneeseen aukkoon joko uusitaan 

hirret sormiliitosta käyttäen tai rakennetaan tolpparunko, ja välit täytetään 

puukuitueristeellä. Jälkimmäinen tapa on käyttökelpoinen, koska rakennus joka 

tapauksessa vuorataan uudelleen. 

 

Jos hirsiseinän keskellä hirsissä on lahovaurioita, ne voidaan korjata 

palapaikkaamalla. Huonokuntoinen osa lovetaan hirrestä pois ja korvataan 

hyvälaatuisella kuivalla puulla. Kolon alareuna viistetään kaltevaksi ulospäin, 

jolloin sadevesi ei pääse saumaan. Paikka muotoillaan tarkasti koloon sopivaksi ja 

kiinnitetään puutapeilla. Jos hirsi on osittain lahonnut, siitä voidaan poistaa 

kokonaan lahonnut osa ja korvata se hyvälaatuisella kuivalla puulla käyttäen  

sormi-, lapa-, tai hammaslapaliitosta riippuen hirren sijainnista korkeussuunnassa. 

/2./ Keskikohtaa ylempänä olevat hirren osat voidaan korjata sormi- ja lapaliitosta 

käyttämällä, mutta keskikohtaa alempana oleviin hirsipaikkoihin on syytä tehdä 

hammaslapaliitos, joka kestää hirsiin kohdistuvaa vetoa. Puskuliitosta tulee välttää 

joka paikassa sen huonon paikallapysyvyyden ja tiivistettävyyden takia. Jos koko 

hirsi on syytä vaihtaa, voidaan soveltaen käyttää nostoperiaatetta vaihdettavan 

hirren yläpuolelta tai purkaa ylempänä olevat hirret ensin pois. Kun hirsi on 

vaihdettu ja vanhat hirret asennetaan takaisin paikalleen, niiden välit tulee tilkitä 

huolella uudelleen. Tässä vaiheessa on tarpeellista käydä koko hirsirakenne läpi ja 

tilkitä riveellä vuotokohdat.  Jos hirsiä joudutaan vaihtamaan useampi kerros,  
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niiden painuminen on otettava huomioon muun muassa tekemällä ulkovuoraus 

vasta vuoden tai kahden vuoden kuluttua. Ylimmän hirsikerran yläpinta 

rakennuksen pitkillä sivuilla täytyy olla tasainen ja tarkalleen samassa 

korkeusasemassa toisiinsa nähden, koska rungon päälle nostetaan kehäristikot, 

joiden avulla toteutetaan katto- ja välipohjarakenteet. 

 

 

Kuva 13 Hirsiliitostyyppejä /2/ 

 

 

6.5 Hirsiseinän lisäeristäminen 

 

Rakennuksen eristystä joudutaan parantamaan, koska asiakkaan toivomuksesta 

rakennus kunnostetaan ympärivuotista käyttöä varten. Lisäeristyksen lisäksi 

ehdottoman tärkeää on hirsiseinän ja sen nurkkien sekä ala- ja yläpohjan liittymien 

tiivistäminen, koska veto lisää kylmyyden tunnetta. Lisäeristettäessä hirsiseinän 

toimintaperiaatetta ei ole syytä muuttaa, ja korjauksessa käytettävien materiaalien 

tulee olla soveltuvia hirsiseinän kanssa käytettäväksi. Vaikka ulkopuolinen 

lisäeristäminen olisi teknisesti parempi hirren jäädessä niin sanotusti lämpimälle 

puolelle, rakennus eristetään sisäpuolelta ja tiivistetään sekä sisä-, että ulkopuolelta. 

Ulkopuolinen lisäeristäminen muuttaisi liikaa rakennuksen julkisivuja ikkunoiden 

jäädessä syvemmälle. /6; 9./ Sisäpuolinen lisäeristys on aivan riittävä pitämään 

lämpöä sisällä myös talvella. 
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Hirsiseinä ei tarvitse höyrynsulkua eli sisäpuolelle muovikalvoa. Tiiviyden 

parantamiseksi asennetaan kuitenkin vuorauspaperi seinien sisäpuolelle suoraan 

hirsipintaan. Nurkkiin ja välipohjan liittymäkohtiin tehdään kulmakappaleet 

vuorauspaperista, jotka ulottuvat 15 cm kulman molemmille puolille. Sisäpuolinen 

eristekerros saa olla maksimissaan 50 mm paksu, jottei se aiheuta ongelmia 

seinärakenteessa. /6./ Lisäeristys toteutetaan 25 mm paksuilla kuitulevyillä.  

 

 

Kuva 14 Sähköputkien ja ikkunanpielen toteutus /9/ 

 

Levytys tehdään kaksinkertaisena limittäen saumat, jolloin levyjen ei tarvitse olla 

pontattuja. Levyt naulataan reunoista 15 cm:n välein suoraan hirsiseinään ja lisäksi 

levyn keskelle tarpeen mukaan. Pieniä vinouksia ei tarvitse oikoa.  Alempaan 

kerrokseen saumoihin piilotetaan sähköputket sähkösuunnitelman edellyttämiin 

paikkoihin (kuva 14). Päällimmäinen kerros tehdään levystä, jonka pinnassa on 

kovalevy, ja se asennetaan huoneeseen päin. Näin saadaan hyvä ja sileä pinta 

tapetille. Jos tapetiksi valitaan vaalea ja ohut tapetti, levypinta on hyvä pohjustaa 

pohjapaperilla. /6./ Ikkunan pielet ja muut listoitukset tehdään vanhoista 

kunnostetuista listoista tai samanlaisista uusista listoista. Jos vastaavia uusia listoja 

ei enää ole saatavilla, etsitään mahdollisimman lähellä alkuperäisiä listoja olevat tai 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  OPINNÄYTETYÖ  26(39) 

Pekka Kajava 

 

muuten rakennuksen tyyliin sopivat listat. Ikkunoiden ja ovien pieliin levytyksen 

tasalle naulataan täyterimat, jotta pielen ja listan väli saadaan siistiksi (kuva 14). 

 

 

6.6 Väliseinät 

 

Rakennuksessa on kaksi väliseinää, jotka erottavat toisistaan kolme huonetta. Myös 

piippu osaltaan jakaa tilaa. Väliseinistä puukuitulevyt ja listoitukset irrotetaan. 

Hirsien kunto tutkitaan. Jos alimmat hirret joudutaan vaihtamaan, seinän pätkä 

kengitetään vastaavasti kuin ulkoseinät. Työ täytyy tehdä samaan aikaan kuin 

muun rungon kengitys. Jos hirsissä on lahovaurioita, ne paikataan 

palapaikkaamalla, kuten ulkoseinätkin. Ovet otetaan karmeineen talteen ja 

kunnostetaan. Samoin kaikki listat pyritään irrottamaan ehjinä ja käyttämään 

kunnostettuina uudelleen. Samoin kuin ulkoseinille, väliseinärunkoihin lyödään 

kaksi kerrosta puukuitulevyjä, joista päällimmäinen on kovalevyllä päällystetty. 

Sähköputket upotetaan alemman levykerroksen saumoihin. 

 

 

6.7 Porrasaukko 

 

Eteisessä on tällä hetkellä alaslaskettu katto ja kulmasta lyhyemmän julkisivun 

suuntaisesti nousevat jyrkät portaat ullakolle. Ullakkotila otetaan käyttöön, joten 

sinne on rakennettava käyttökelpoiset portaat. Alaslaskettu katto puretaan ja 

kulmaan teetetään L-portaat, jotka lähtevät nousemaan aivan ulko-oven pielestä ja 

nousevat seinän viertä lähelle rakennuksen keskiosaa, niin kuin alkuperäisestä 

pohjapiirustuksesta voidaan nähdä. Porrasaukko pidetään avonaisena aina ullakon 

sisäkattoon asti. Portaat tehdään 90 cm leveinä, puisina avoportaina ja niiden alusta 

jätetään auki. Portaat teetetään viimeisenä, kun muut pinnat ovat jo valmiit. Tällöin 

voidaan ottaa tarkat mitat pituus-, leveys-, ja korkeussuunnassa. Portaiden tarkempi 

suunnittelu jätetään valmistajalle. 
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6.8 Välipohja 

 

Vanha välipohja on toteutettu niin sanotusti täytepohjarakenteena. Se sisältää 

savea, olkea, sahanpurua, sammalta ja lehtiä. Nämä kaikki puretaan pois. 

Helpoimmin tämä tapahtuu ullakolla olevista ikkunoista, joiden kautta kourun 

avulla täyte voidaan lapioida jätelavalle. Tämä työvaihe tehdään ennen hirsirungon 

kengittämistä. Vanhat välipohjapalkit jätetään kengittämisen ajaksi vielä 

paikoilleen pitämään hirsirunkoa kasassa. Palkit voidaan poistaa siinä yhteydessä, 

kun kehäristikoita asennetaan. 

 

Välipohjan kantavina palkkeina toimivat kehäristikoiden alapaarteet. Kehän 

alapaarteen alapinnan tulee olla sillä tasolla, että alakerran katto voidaan rakentaa 

samalle korkeudelle, kuin se alun perinkin on ollut. Koska yläpohja on eristetty, 

välipohjan ei tarvitse olla niin paksusti eristetty kuin alkuperäinen. Tällöin 

yläkerran lattiapinta on alempana kuin vanhan täytepohjan yläpinta. Tämän avulla 

saadaan ullakolle tuleviin huoneisiin lisää korkeutta ja vesikattopintaa ei tarvitse 

niin paljoa nostaa ylemmäksi alkuperäisestä. Hirsisistä väliseinistä voidaan joutua 

purkamaan yksi tai kaksi ylintä hirsikertaa. 

 

Kehien alapaarteen alapintaan naulataan paneeli, joka voidaan maalata valkoiseksi 

tai sivellä läpikuultavalla valkolakalla. Valkolakka antaisi huoneisiin nykyaikaisen 

tunnelman, mutta olisi lähellä alkuperäistä väriä. Kehien välit eristetään 

puukuitueristeellä, ja sähköjohdot voidaan putkittaa alapaarteen päälle tulevan 

koolauksen väleihin. Yläpaarteen yläpintaan siis naulataan koolaus k400-jaolle, ja 

koolaukseen ruuvataan reunoistaan pontatut lastulevyt. Lastulevyn päälle voidaan 

tehdä lauta- tai parkettilattia omistajan mieltymyksen mukaan. 

 

Yläkerran huoneet erotetaan kevyillä väliseinillä, jotka tehdään rankarakenteisina. 

Seinät eristetään sellukuitueristeellä ja paneloidaan. Myös kehän seinät eristetään ja 

paneloidaan. Sähköputket voidaan piilottaa seinien sisään. 
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6.9 Kattorakenteet 

 

Vanhan katon kattotiilet puretaan ja pyritään säilyttämään ehjinä ja käyttämään 

uudelleen. Kattoruoteet, aluskatteena toimivat päreet ja kattovasat puretaan pois. 

Vanhan katon tuennat, eli kurkihirsi ja sitä tukevat pilarit puretaan pois, koska 

kattoa korotetaan hieman. Katon korotus on tehtävä maltillisesti, jotta rakennuksen 

julkisivut eivät muutu radikaalisti. Kuitenkin kattoa on nostettava, koska ullakko 

halutaan hyötykäyttöön. Ullakolle tehdään yksi tai kaksi pienehköä huonetta, joissa 

on ainakin katon harjan kohdalla oltava tilaa kulkea kumartelematta. 

 

Uusi kattorakenne toteutetaan kehäristikoita käyttämällä (liite 3). Kehäristikot 

asennetaan hirsirungon varaan k900-jaolle. Kattokaltevuus säilytetään ennallaan. 

Ullakon katto ja seinät koolataan, eristetään ja paneloidaan rakennedetaljien 

mukaan (liite 2). Kehien yläpaarteiden tulee olla korkeusmitaltaan sama kuin 

alkuperäiset kattovasat. Räystäiden osuudelta yläpaarteen paksuutta on 

kasvatettava esimerkiksi lyömällä kylkeen lankku, koska räystäät jäävät alapuolelta 

näkyviin, ja ne halutaan säilyttää samannäköisinä kuin alkuperäiset. Yläpaarteen 

yläpintaan kiinnitetään tuulensuojalevy, jonka päälle yläpaarteen kohdalle 

naulataan 75 mm korkea rima tuuletusrakoa varten. Rimaan nidotaan aluskate ja 

sen päälle naulataan korokerimat. Tämän jälkeen poikittaissuuntaan naulataan 

ruoteet vanhojen tiilien jaon mukaisesti (liite 2). Rikkoutuneet tiilet korvataan 

ehjillä samanlaisilla, jos niitä vielä löytyy esimerkiksi purkutyömailta. Kaikki 

vanhat ehjät tiilet ladotaan itälappeelle, joka on rakennuksen näkyvin puoli. Jos 

tiiliä joudutaan korvaamaan erilaisilla kattotiilillä, ne ladotaan länsilappeelle piipun 

kohdalle, jossa ne vähiten osuvat katselijan silmään. Mikäli kattotiilet todetaan 

täysin käyttökelvottomiksi, korvataan tiilet ulkonäöltään lähimpänä olevilla 

nykyisin saatavilla kattotiilillä. Pelti- ja huopakatetta ei saa käyttää, koska ne 

muuttaisivat liikaa rakennuksen ulkonäköä eivätkä sopisi rakennuksen 

historialliseen henkeen. 

 

Piipun läpivienti pellitetään tiilen väriin sopivalla pellillä ja länsilappeella 

asennetaan lappeen suuntaiset tikapuut, jotta piippua päästään huoltamaan.  
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Räystäille asennetaan vesikourut, jotka voidaan tehdä kuparista tai sinkitystä 

pellistä, mutta ei muovista eikä muovitetusta pellistä. Vesikouruista vesi johdetaan 

alastuloputkea pitkin kattovesikaivoihin, joista se johdetaan sadevesiputkia pitkin 

maastoon. Sivuseinille päätykolmioiden yläpäähän tehdään reiät, jotta yläpohja 

pääsee tuulettumaan. Reikiin asennetaan ritilät suojaksi. 

 

Päätyihin rakennetaan hirsiseinän päälle tolpparunko (liite 2), johon reunimmainen 

kehä voidaan naulata kiinni ja johon voidaan tukea niin sanotut hölpät 

päätyräystäiden rakentamiseksi. Tolppien välit eristetään mineraalivillalla. 

Ulkopintaan naulataan vaakakoolaus, jonka välit myös eristetään. 

Vaakakoolaukseen naulataan tuulensuojalevy, jonka päälle naulataan 

pystylaudoitus k600-jaolle. Pystylaudoitukseen naulataan vaakalaudoitus k600-

jaolle, johon naulataan paneeli. Näin päätykolmiot saadaan näyttämään sellaisilta 

kuin ne olivat edellisten rakentajien jäljiltä. Tolpparungon sisäpintaan kiinnitetään 

höyrynsulkumuovi ja naulataan paneeli. 

 

 

6.10   Piippu 

 

Vaikka tulisijat on rakennuksesta purettu, piippu on vielä jäljellä vesikaton harjan 

korkeudelle asti. Rakennukseen halutaan asentaa jokin tulisija muun muassa 

lämmitystä ja mahdollisesti ruoanlaittoa varten. Piippu siis on kunnostettava 

käyttöä varten. Piipun kunto on helppo tutkia silloin, kun ala- ja yläpohja ovat auki 

ja kun kattorakenteet on purettu.  

 

Huonetilassa oleva piipun osuus näyttää melko hyväkuntoiselta, mutta sitä on syytä 

tutkia vasaralla koputtelemalla. Irtoilevat piipun rappaukset poistetaan ja tiilien 

pinta puhdistetaan huolella irtopölystä. Jos rappauksen alta tulee esiin 

vaurioituneita tiiliä tai saumat ovat pahoin rapautuneet, niitä ei saa piilottaa 

rappauksella, vaan ne on kunnostettava ennen uudelleen rappaamista. Tämän 

jälkeen pinta rapataan kalkkilaastilla uudelleen samanlaiseksi, kuin se on ollut.  
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Ullakolla oleva piipun osuus on melko hyvässä kunnossa, mutta osaksi tiilien 

saumat ovat rapautuneet ja joistain tiilistä on lohkeillut palasia. Saumat 

puhdistetaan ja avataan jonkin verran hankaamalla niitä teräsharjalla. Syntyvä pöly 

puhdistetaan huolella. Piippu saumataan uudelleen muurauslaastilla tiukkaan 

saumausraudalla sulloen. Irronneet ja lohkeilleet tiilet saumataan uudelleen ja 

voidaan tarvittaessa paikata laastilla. Lopuksi piippu rapataan kalkkilaastilla 

ullakkotilaan jäävältä osuudelta. Rappaus tiivistää piipun saumoja, ja se myös 

paljastaa hormiin syntyneet halkeamat. Tämä on paloturvallisuuden kannalta 

erittäin tärkeää. Välipohjan läpiviennissä piippu eristetään ympäröivistä rakenteista 

vähintään 100 mm:n paksuisella palonkestävällä villalla /13/. 

 

Vesikaton yläpuolinen osuus on muurattava uudelleen. Välipohjan ja vesikaton 

läpivientien kohdalla on nähtävissä, että piippua on levitetty niillä kohdin 

paloturvallisuuden takia muuta piippua leveämmäksi. Uusi muuraus tehdään 

levityksen mukaan. Piipun päätä uudelleen muurattaessa kannattaa käyttää, jos 

mahdollista, vanhoja, kosteutta ja suuria lämpötilavaihteluja kestäviä tiiliä. Jos 

piipunpää muurataan uusilla tiilillä, täytyy varmistua siitä, että tiilet ovat 

käyttötarkoitukseen ja ulkokäyttöön sopivia. Piipun päähän voidaan valaa 

muurauslaastista hattu, jonka ylä- ja alapinta kallistetaan ulospäin, jotta se ei kerää 

vettä hormeihin eikä piipun ulkopinnalle. 

 

Hormien kunto tarkastetaan, ja sinne putoilleet tiilet poistetaan ja muutoinkin 

hormit puhdistetaan. Jos hormien sisäpuolen kunto on huono ja tiilet ovat irti tai 

melkein irti toisistaan, niihin asennetaan korjausputket. Nämä putket lisäävät myös 

merkittävästi paloturvallisuutta. Piipun läpivienti pellitetään vesikattotöiden 

yhteydessä. 

 

 

6.11   Ulkoverhous 

 

Ulkoverhous joudutaan purkamaan, koska hirsiä täytyy vaihtaa ja 

ulkoverhouslaudatkin ovat osaksi huonossa kunnossa. Vanhan ulkoverhouksen  
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toteutus aiheutti hirsirakenteelle vaurioita, joten pieniä muutoksia on tehtävä uutta 

ulkoverhousta tehtäessä. Vanha ulkoverhouslaudoitus ei ole niin erikoinen tai 

arvokas, ettei sitä voitaisi korvata kokonaan uudella. Vanhoja lautoja ja rimoja ei 

siis käytetä uudelleen, mutta uusi julkisivu tehdään samanlaista rimoitettua 

pystylaudoitusta käyttäen. Lautojen ja rimojen dimensioiden on oltava juuri samat 

kuin vanhoissakin. 

 

Pitkillä julkisivuilla uusi ulkoverhous tehdään hieman ylintä hirsikertaa ylemmäksi 

räystään kainaloon asti. Päätyjulkisivuilla laudoitus tehdään samalle korkeudelle, ja 

päätykolmiot paneloidaan. Paneloinnin ja pystylaudoituksen väliin asennetaan 

vaakapuu, joka kallistetaan vinoon niin, että se kallistuu ulospäin, ja jonka reuna 

tulee hieman pystylaudoituksen ulkopuolelle. Panelointi voi olla sisempänä kuin 

rimoitettu pystylaudoitus. Paneelin profiilin tulee olla samanlainen kuin 

vanhojenkin paneelien. 

 

 

Kuva 15 Ulkoverhouksen rakenne 

 

Ennen uuden ulkoverhouksen tekemistä hirren pintaan kiinnitetään bitumoitu 

vuorauspaperi ulkoseinän tiivistämiseksi. Uusia ulkoverhouslautoja ei lyödä 

suoraan hirteen kiinni vaan hirren pintaan naulataan ensin pystylaudoitus k600- 
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jaolle. Pystylaudoitukseen naulataan vaakalaudoitus myös k600-jaolle, johon 

ulkoverhouslaudat ja rimat naulataan kiinni (kuva 15). Kehäristikoiden ulkopintaan 

kiinnitetään tuulensuojalevy, pystylaudoitus kehäjaon mukaan ja vaakalauta 

räystään kainaloon. Ulkoverhouslautojen kiinnityspinnan tulee olla samalla tasolla 

kuin hirren kylkeen lyötävien laudoitusten ulkopinta. Laudoituksen tulee olla sen 

paksuinen, että ulkoverhous saadaan irti kivijalan tasosta, jolloin vesi ei enää pääse 

kivijalan ja hirren väliin. Ulkoverhouslautojen alapinnan tulee ulottua hieman 

kivijalan yläpinnan tasoa alemmaksi. Hirren ja julkisivun väliin jää näin 

tuuletusrako. Julkisivun suhteet muuttuvat hieman, mutta toimivan tuuletusraon 

tekeminen on välttämätöntä. 

 

Uuteen julkisivuun käytettävän puumateriaalin on hyvä olla tiheäsyistä, jotta sen 

käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Lautojen tulee olla ulkokuivia ja mieluiten 

sellaisia, jotka ovat olleet varastoituna jo muutaman vuoden. /7./ Lautojen ja 

rimojen pinta voi olla hienosahattu tai karkeahöylätty.  Laudat naulataan niin, että 

puun sydänpuoli on ulospäin ja sahausnukka alaspäin. Lautojen ja rimojen alapäät 

viistetään niin, että viisteen terävä pää on ulkopinnassa. Näin lautoja pitkin valuva 

vesi saadaan ohjattua paremmin ohi kivijalasta eikä vesi jää niin helposti seisomaan 

lautojenkaan päähän. Julkisivu maalataan punamultamaalilla, jonka valmistus ja 

maalausohjeet löytyvät esimerkiksi museoviraston korjauskorteista. Länsipuolen 

seinälle kiinnitetään tikapuut. 

 

Ovien ja ikkunoiden vuorilistoina käytetään sileäksi höylättyä puuta. Listoitukset ja 

räystäiden otsalaudat tehdään samanlaisiksi, kuin ne vanhassa julkisivussa ovat 

olleet, ja ne maalataan valkoisiksi. Päätyihin katon harjalle tehdään vastaava 

koristeellinen muoto, kuin vanhassa oli, ja se maalataan valkoiseksi (liite 4). 

 

 

6.12   Sisäänkäynti ja ulkoportaat 

 

Varsinaista kuistia mökissä ei ole ollut, vaan ainoastaan lippa oven yläpuolella, 

joten se riittää edelleen. Uudesta lipasta tehdään vastaava, kuin vanha on  
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ollut. Lippa saadaan tehtyä kehäristikoiden räystäspuiden avulla, kun ulko-oven 

kohdalle sijoitettavissa ristikoissa räystäs on pidempi. Lippa tuetaan räystäältä 

ulkoseinään kiinnitettävillä laudoilla. Laudat kiinnitetään 90 asteen kulmaan 

ristikon yläpaarteeseen nähden. Laudat kiinnitetään yläpaarteeseen, ja niitä on 

kolme räystäspuuta kohti (liite 3 ja liite 4). 

 

Ulkoportaat ovat lahonneet täysin, ja ne on purettu. Tilalle rakennetaan uudet. 

Ulko-oven lipan alla on pieni terassi ja siitä ulospäin portaat alkavat laskea pihaan 

päin. Portaat perustetaan tiivistetyn sorapatjan ja laattojen varaan. Terassi ja portaat 

rakennetaan lämpökäsitellystä puusta, joka on väriltään ruskeaa. Tämä sopii hyvin 

punamultamaalattuun rakennuksen julkisivuun ja on kestävä materiaali. Portaat 

tehdään saman levyisiksi kuin niiden yläpuolella oleva lippa. Portaisiin ei tehdä 

kaiteita, ellei niin välttämättä haluta. 

 

 

6.13   Täydentävät rakenteet 

 

Ikkunat ja ovet ovat merkittävä osa rakennusta, ja ne kertovat rakennuksen 

historiasta. Ne on kunnostettava, mutta säilytettävä rakenteeltaan sellaisina, kuin ne 

ovat olleetkin. Koska hirsirunkoa joudutaan nostamaan, ikkunat ja ovet irrotetaan 

paikoiltaan karmeineen vaurioiden välttämiseksi. Ikkunat on syytä numeroida, jotta 

ne osataan asentaa takaisin oikeisiin aukkoihin. Eteisen ja pirtin välissä on 

oviaukko, mutta se on pirtin puolelta tukittu puukuitulevytyksellä. Ovi on kuitenkin 

paikoillaan. Eteisen puolella oviaukon kohdalla on lastulevystä tehty kaappi. 

Kaappi puretaan, oviaukko otetaan käyttöön ja ovi kunnostetaan. Kamarin ja pirtin 

välissä on oviaukko, jossa ei ole ovea. Kunnostuksen yhteydessä aukkoon ei 

asenneta uutta ovea, ellei niin ehdottomasti haluta. Eteisen ja kamarin välinen ovi 

on erilainen kuin eteisen ja pirtin välinen ovi. Se on asennettu ilmeisesti 

myöhemmin, koska alkuperäisessä pohjapiirustuksessa sitä ei ole. Tämä kertoo 

osaltaan rakennuksen historian vaiheista. Ovi säästetään ja kunnostetaan. Myös 

ulko-ovi kunnostetaan. 
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6.13.1 Ikkunat 

 

Ikkunoiden tyyppi vaihtelee eri julkisivuilla. Päätyseinän ja ullakon ikkunat 

vaikuttavat olevan peräisin 1800-luvun puolelta ja sivuseinien ikkunat taas 1900-

luvun alkupuolelta. Vanha puu ja lasi ovat arvokkaita. Ikkunat säilytetään ja 

kunnostetaan. Kunnostusta helpottaa se, että ikkunat ovat irrallaan. 

 

Ikkunoiden karmien kunto tutkitaan. Jos karmeissa on pahoja lahovaurioita, 

lahonneet kohdat sahataan viistosti irti ja korvattaan uudella hyvälaatuisella puulla. 

Uuden puun tulee olla samaa puulajia kuin alkuperäinen, ja sen on hyvä olla 

tiheäsyisen puun sydänpuuta. Uusi kappale kiinnitetään liimalla ja tapituksia 

käyttäen, tai karmin osa voidaan korvata kokonaan uudella osalla. Kunnostetut 

karmit asennetaan takaisin samaan linjaan seinäpinnan suhteen kuin ne olivatkin. 

/2./  

 

Puitteita ei tarvitse purkaa palasiksi, eikä laseja tarvitse välttämättä irrottaa 

puitteista. Puitteiden kunto tutkitaan, ja korjaukset tehdään sen mukaan. 

Lahovauriot korjataan samoin kuin karmeistakin. Rapistunut maali poistetaan 

hiomalla ja kaavinraudalla. Vanha maali saattaa sisältää lyijyä, joten se on syytä 

toimittaa ongelmajätekeräykseen. Maalipölyn hengittämiseltä on myös 

suojauduttava. Ehjä maalipinta voidaan pestä maalinpesuaineella valmistajan 

ohjeen mukaan. Kittaus voidaan, sen kunnosta riippuen, joko paikata tai poistaa 

kokonaan. Lasituksen kunto voidaan todeta napauttamalla kevyesti lasia sormilla. 

Mikäli lasi helisee, aluskitti on irronnut, ja kittaus on tehtävä uudelleen. Jos kitin 

paikkaaminen riittää, vanha kitti on siveltävä pellavaöljyllä tai sinkkivalkoisella 

pohjamaalilla, jotta uusi kitti tarttuu ja pysyy kiinni vanhassa kitissä. Jos kitti 

joudutaan poistamaan kokonaan, se käy parhaiten vanhoilla, tylsillä veitsillä tai 

taltoilla. Apuna voidaan käyttää myös kuumailmapuhallinta, mutta on varottava 

kuumentamasta kittiä liikaa, ettei lasi halkea. Kun kitti on poistettu, lasin ja uuden 

kitin alle jäävät alueet, eli kynteet, on puhdistettava huolella, minkä jälkeen ne 

pohjamaalataan sinkkivalkoisella öljymaalilla. Ikkunoiden kittauksessa käytetään  
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pellavaöljykittiä. Kynteelle levitetään ensiksi aluskitti. Lasi painetaan varovasti 

paikoilleen niin, että se tarttuu joka puolelta kiinni kittiin. Lasit kiinnitetään 

lasitusnauloilla ja seuraavaksi levitetään pintakitti. Pintakittiä levitetään sen verran 

paksusti, että lasitusnaulat jäävät sen alle. Kitin kuivuttua puitteille ja kitin päälle 

sivellään ohut kerros pellavaöljyvernissalla laimennettua välimaalia. Maalin 

kuivuttua puitteet maalataan öljymaalilla. Mikäli puitteet ja kittaukset eivät vaadi 

edellä mainittuja toimenpiteitä, puitteet voidaan puhdistaa huolella liasta ja 

pintamaalata. /2;8./ 

 

Helat tulee myös säilyttää ja kunnostaa. Ne pyritään kunnostamaan paikallaan. 

Ruoste puhdistetaan huolella teräsvillaa ja -harjaa käyttämällä. Helat pohjustetaan 

ruosteenestomaalilla ja pintamaalataan. Saranoiden toimivuus tarkistetaan, ja ne 

öljytään. 

 

 

6.13.2 Ovet 

 

Ulko-ovi on merkittävä osa julkisivua ja sisäänkäyntiä. Sen ulkonäön säilyttäminen 

on ehdottoman tärkeää. Oven paneelit ovat hieman huonossa kunnossa, ja karmit 

ovat vääntyneet, koska ovi osuu karmeihin sitä kiinni laitettaessa. Koska karmit 

irrotetaan, ne pyritään oikaisemaan. Jos karmeissa on lahovaurioita, ne korjataan 

samoja periaatteita käyttäen kuin ikkunankin karmeista. Ovipaneelit uusitaan 

käyttämällä samanlaisia paneeleja kuin alkuperäiset. Helat ja ikkunan kittaukset 

korjataan vastaavalla tavalla kuin ikkunoissa. Oven lukkopesä voidaan tarvittaessa 

uusia parempaan. Oven kynnys on syytä uusia. 

 

Väliovet irrotetaan ennen hirsirungon kengittämistä. Koska eteisen ja kamarin lattia 

on painunut alapohjapalkin katkeamisen vuoksi, myös väliovien karmit ovat 

vääntyneet. Karmit oikaistaan ja tarvittaessa kunnostetaan samoja periaatteita 

käyttäen kuin ikkunoiden karmitkin. Ovipinnat kunnostetaan tarpeen mukaan 

uusimalla huonokuntoiset puuosat ja maalaamalla. Lukkopesät ja saranat 

kunnostetaan. 
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Jos alakerran huoneiden oviaukkoihin halutaan asentaa uudet ovet, niiden on hyvä 

olla rakennuksen henkeen sopivat peiliovet, joita 1900-luvun alkupuolella oli 

yleisesti käytössä. Koska yläkerta on rakennuksen niin sanottua uutta osaa, 

huoneiden väliset ovet voivat olla nykyaikana käytettäviä ovia. 

 

 

6.14   Kalusteet 

 

Kiinteitä kalusteita ei rakennuksessa ole alun perin ollut, mutta rakennus on 

kunnostettava nykyajan tarpeita palveleviksi. Vanhaa kamaria on käytetty vuosien 

ajan keittiönä. Kunnostuksen yhteydessä kamari muutetaan täysin keittiöksi, koska 

yläkertaan tulee makuutilat. Keittiöön asennetaan kiinteitä kalusteita, kuten 

tiskiallas, kaappeja, liesi ja jääkaappi. Keittiöasennukset tehdään ammattilaisen 

tekemän erillisen suunnitelman mukaan. Ala- ja yläkertaan asennetaan 

sähköpatterit ikkunoiden alle. Sähkö-, vesi- ja viemäröinti- sekä 

ilmastointiasennukset tehdään alan ammattilaisen tekemien suunnitelmien mukaan. 
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7 YHTEENVETO 

 

Kunnostussuunnitelman tekeminen kokonaisuudessaan oli erittäin mielenkiintoinen 

ja opettavainen. Aluksi tuntui siltä, että rakennusta tulisi suojella viimeiseen asti 

eikä mitään saisi poistaa. Työtä tehtäessä kuitenkin muodostui käsitys rakennuksen 

arvosta. Mökki on arvokas paikallisesti ja historiallisestikin, mutta rakennustavat 

ovat hyvin tyypilliset tuolle ajalle, kun mökki on rakennettu. Vastaavia mökkejä on 

Suomessa paljon, ja itse rakennustapa ei ole niin erikoinen, että sillä olisi 

museollista arvoa. Tämän ymmärtäminen antoi vapaammat kädet uusia rakenteita 

mökissä nykyaikaisemmiksi. Myös mökin huono kunto vaatii suuria toimenpiteitä, 

eikä pelkästä pintaremontista olisi hyötyä. Kuitenkin ulkoasu säilytetään ennallaan, 

jolloin rakennus ei muutu radikaalisti. Mökissä olevat vanhat huonekalut kertovat 

osaltaan mökin historiasta myös tulevaisuudessa. 

 

Rakennusfysiikan opiskelu oli suureksi avuksi etenkin ryömintätilaa ja 

alapohjarakenteita suunniteltaessa. Myös puurakenteiden opiskelu antoi hyvän 

pohjan suunnittelulle. Tämän opinnäytetyön tekijä pääsi myös käyttämään jo 

kehittynyttä ammattitaitoa naulalevyristikoiden osalta suunnittelemalla 

kehärakenteet kannattamaan välipohjaa ja kattoa.  

 

Puutarhurin mökki oli juuri sopivan kokoinen kokonaisuus ensimmäiseksi 

kunnostussuunnittelukohteeksi. Rakennuksen perusteellinen läpikäyminen 

perustuksista kattorakenteisiin vaurioiden ja niiden korjaamisen osalta antoi hyvät 

edellytykset suunnitella korjauksia vastaavanlaisiin rakennuksiin jatkossakin. 

Vanhaan rakennustapaan tutustuminen tulee myös olemaan hyödyksi erilaisissa 

korjauskohteissa.  

 

Kunnostustyö tulee aloittaa mahdollisimman pian kahdesta syystä. Ensinnäkin 

mökin vaurioiden ei saa antaa edetä pidemmälle, jotta se vähä, mikä on 

säästettävissä, voidaan säästää. Toiseksi mökkiä tarvitaan käyttökelpoisena alueella 

tehtävien kunnostustöiden aikana. 
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