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Taustaa

Uittoyhdistyksen talo (käytetään myös nimeä Uittoyhtiön 
talo) Pispalassa on Rakennuskulttuurikeskus Piirun en-

simmäinen laaja restaurointikohde, jossa noudatetaan säi-
lyttävän korjausrakentamisen periaatteita. Museovirasto 
on päätöksessään KYS/389/2014 myöntänyt Pirkanmaan 
rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle 30 000 euron avustuksen 
rakennuksen sisäpintojen tutkimiseen ja tutkimuksessa 
saatujen tulosten perusteella tehtävään säilyttävään kor-
jaamiseen.

Restaurointi on toteutettu Pirkanmaan maakuntamuseon 
tarkistamien suunnitelmien pohjalta. Yhtä kaikenkatta-

vaa korjaussuunnitelmaa ei projektin alussa ollut mahdol-
lista laatia, vaan suunnitelmia on tehty ja muokattu sen 
mukaan, minkä laatuisia vaurioita talon rakenteista on pal-
jastunut restaurointityön edetessä. 
 Yhteyshenkilönä Pirkanmaan maakuntamuseossa 
on ollut Tapani Koiranen ja hänen sijaisensa Harri Metsälä. 
Lisäksi Rakennuskulttuuriyhdistyksellä on koko prosessin 
ajan toiminut sisäinen kontrolliryhmä, johon kuuluu yhdis-
tyksen hallitus ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Pirkanmaan 
rakennuskulttuuriyhdistys ry sai vuonna 2016 Pirkanmaan 
kulttuuriympäristöpalkinnon Uittoyhtiön talon pelastami-
seksi tehdystä työstä.

Talo on ollut ns. punaisen tukkitien ja (1930-luvulla ra-
kennetun) ensimmäisen uittotunnelin käyttäjien ja uit-

tajien tukikohtana aina tukinuiton päättymiseen saak-
ka 1960-luvulle. Sen jälkeen talo on ollut asuinkäytössä 
2000-luvun alkuun saakka. Rakennuksessa on tehty muu-
toksia ja korjauksia, jotka näkyvät sekä ulkoasussa että si-
sätiloissa. Suurimmat muutokset ovat syntyneet käyttötar-
koituksen muuttuessa, kun rakennus siirtyi asuntokäyttöön. 
 Tontti ja rakennukset ovat olleet eri omistajien 
hallinnassa ja tontin vuokrasopimus päättyi 2000-luvun 
vaihteessa. Silloin tontin omistajaksi tullut YIT halusi pur-
kaa rakennukset ja rakentaa tontille paritaloja. Tästä alkoi 
suojelukiista, jonka seurauksena Pispalan alueelle laadittiin 
asemakaava jonka taustalla on siis juuri tämä Uittoyhdis-
tyksen talo. 
 Vuoden 2007 lopussa koko Pispalaan tuli raken-
nuskielto, jonka jälkeen tontin omistajan, YIT:n, suunnitel-
mat tontin ja talon käytöstä olivat jäissä. 2010-luvun puo-
lelle tultaessa talon katossa oli isoja reikiä ja pelkona oli, 
että katon vuotaessa talon rakenteet kastuvat ja talo yksin-
kertaisesti lahoaa sijoilleen.

KUVA 1. 
Uittoyhdistyksen talo on rakennettu vuonna 1892 
Kokemäenjoen lauttausyhtiön työnjohtajien asunnoiksi.
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Tampereen kaupungin kiinteistötoimi osti rakennukset 
ja tontin keväällä 2011. Ajatuksena oli, että talosta tu-

lee rakennuskulttuurin keskus. Rakennuksilla ei ole mitään 
muuta käyttöä kaupungille, eikä Kiinteistötoimi aio korja-
ta rakennuksia. Kiinteistötoimen tarkoitus on ollut vuokra-
ta tontti ja joko myydä rakennukset tai vuokrata ne pitkällä 
vuokra-ajalla sekä kunnostusvelvollisuudella. [Lähde: Han-
kesuunnitelma/Rantonen]. 
 Rakennuksen käyttöhistoria on jättänyt jälkeensä 
kerroksellisuutta, josta on tullut oleellinen osa rakennuksen 
olemusta. Tätä kerroksellisuutta kunnioitetaan kunnostus-
työssä niin, että korjaukset rajoitetaan vauriokohtiin ja toi-
minnan edellyttämiin vähäisiin muutoksiin. Varsinkin ulko-
puolen kunnostuksessa pyritään välttämään rakennuksen 
ulkonäön muuttamista. Ulkonäköä tai interiöörejä ei pää-
osin ole palautettu mihinkään aikaisempaan tyyliin tai ajan-
kohtaan sopiviksi, vaan muutoshistorian annetaan näkyä 
lopputuloksessa tulevan käytön antamien mahdollisuuksien 
mukaan.

Työvaiheet on dokumentoitu ja työvaiheiden kulkua esi-
tellään mahdollisimman laajasti myös valmiissa raken-

nuksessa. Muutokset perustuvat rakennuksen säilymisen 
edistämiseen tai välttämättömiin toiminnallisiin syihin. 

Pispalan valtatie

M
äk

ik
at

u

Mäkikatu

Uitt
aja

nk
at

u

Rimminkatu

POHJOINEN

Pispalan 
kirkko

Piiru

KUVA 2. Uittoyhdistyksen talon tontti. 
Talon kiinteistötunnus on  83721813590008.

Uittoyhdistyksen talo,
Rakennuskulttuurikeskus Piiru

Uittajankatu 10

Sisätilojen osalta on energiatalouden vaatimusten ja käyt-
tötarkoituksen muuttumisen myötä tehty näkyviä muu-

toksia, mutta sisustuksenkin kerroksellisuus pyritään säi-
lyttämään ja se on dokumentoitu vaihe vaiheelta. Tästä 
aineistosta syntyy aikanaan Rakennuskulttuurikeskus 
Piirun pysyvä korjausrakentamisesta kertova perusnäyttely.  
 Tavoitteena on avata pysyvä näyttely säilyttäväs-
tä korjausrakentamisesta ja uiton historiasta vuonna 2017 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ra-
kennuksen kunnostustyö toimii alueella näkyvänä esimerk-
kinä, alueen asukkaat ja rakentajat seuraavat työn etene-
mistä ja ovat osin osallistuneet kunnostukseen.
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1. Periaatteet

Suunnitelman ja kunnostuksen tavoitteena on, että Uit-
toyhdistyksen talosta tulee rakennuskulttuurin keskus, 

joka palvelee tamperelaisten lisäksi muita pirkanmaalaisia 
ja matkailukohteena koko Suomea [ideointi 2011].

Restauroinnin pääperiaatteena on säilyttävä korjaaminen. 
Materiaalien valinnassa on otettu huomioon se, että nii-

den on sovelluttava korjattaviksi yhä uudelleen. Työtavat 
on valittu saman periaatteen mukaan. Esille jätetään talon 
rakennushistoriallinen kerroksellisuus ja korjaukset esite-
tään ja dokumentoidaan. Rakennuksen kulttuurihistorialli-
nen arvo säilyy sen autenttisten materiaalien, mm. vanhojen 
tapettien kautta. Uittoyhtiön talon vanhat tapetti- ja pin-
kopahvikerrokset jätetään uusien kerroksien alle, eikä niitä 
ole poistettu esimerkiksi hirsipinnan esille saamiseksi. Kor-
jaukset tehdään mahdollisimman vähillä muutostöillä. Koko 
prosessia ohjaa pyrkimys säilyttää ja näyttää vanhan talon 
erityispiirteet, jotka voivat olla hyväksyttäviä: Kaiken ei tar-
vitse olla suoraa ja uuteen verrattavaa. 

KUVA 3.  Huoneiden numerointi ja 
uudet käyttötarkoitukset

Kissala 
toimisto,

kokoushuone
102

toimisto
103

näyttely,
toimisto

104

kuisti  101

1. kerros

kuisti  kuisti 
111 

110 

eteinen
106

toimisto,
kahvio

108

keittiö
105

kuiva-
käymälä
     109

8 
48

0

6 
08

0

17 180

kuisti 107

toimisto
201

toimisto
202

eteinen
203

toimisto
204

205

wc

2. kerros

4 
05

0

10



Tavoitteena ei ole palauttaa rakennusta tiettyyn vuoteen. 
Rakennusta on laajennettu ja korjattu eri vaiheissa ja tä-

män kunnostuksen aikana kunnioitetaan kaikkia ajanjak-
soja. Vain siinä tapauksessa, että aikaisempi kunnostustoi-
menpide uhkaa rakennuksen säilymistä, korjaus uusitaan 
kokonaan. Esimerkiksi kirjastohuoneessa oli 1980-luvulla 
huolimattomasti tehty lattian korjaus, ja korjattu kohta oli 
alkanut mädäntyä, jolloin lattia oli siltä kohdin uusittava. 

KUVAT 4-7. 
Uittoyhtiön talo ja piharakennus vuonna 2011 ennen Pii-

run tekemää restaurointia. Vasemmassa yläkuvassa näkee 
että talon sisäpintoja oli kuitenkin jo alettu riisua.
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2. Korjaus

2.1. Sisätilojen tutkimus

Sisätilojen korjaaminen alkoi pintojen tutkimuksesta, jo-
hon kuuluivat mm. väriportaikkojen ja tapettifragment-

tien tekeminen. Väriportaikoista tehtiin melko suurikokoi-
set, niiden paikat merkittiin, samoin ne kohdat mistä vanhat 
maalikerrokset voi kaivaa esiin. 
 Eri huoneiden pintakäsittelyjen värimaailma ja ai-
kakausi on päätetty suurelta osin em. tutkimusten perus-
teella. Sisätiloissa rakennuksen käyttö määrittää osaltaan 
tilojen ilmettä. Korjaustöiden minimointi tuodaan mahdolli-
simman selkeästi esiin ratkaisuissa ja niiden esittelyssä ylei-
sölle. Kaikista tehtävistä töistä ja niissä käytetyistä materi-
aaleista on tehty dokumentointia työn edetessä.

Lattiat: Lattioiden tutkimuksella kartoitettiin mitä kor-
jaustoimenpiteitä ne todellisuudessa tarvitsevat; onko 

lattiarakenteissa korjattavaa vai riittääkö pelkkä lisäeris-
täminen ja tiivistäminen seinien vierustoilta. Selvitettiin lat-
tiamateriaalit ja uusien materiaalien tarve. 
 Poistettaviksi joutuvista materiaaleista, kuten ylä-
kerran linoleumeista, on tehty fragmentit. Listat on irrotet-
tu ja numeroitu niiltä osin kuin tarpeellista. Alapohjassa oli 

paikallisia vesivahingoista johtuvia vaurioita (esim. huone 
101, 103, 105), jotka korjattiin tarvittavassa laajuudessa.

Seinät: Jokaiseen huoneeseen on tehty tapettitutkimus ja 
valmistettu tapettifragmentit pysyvää näyttelyä varten. 

Joissakin huoneissa eri seinillä on löytynyt erilaisia tapetti-
kerrostumia. Näissä tapauksissa kaikki seinäkohtaiset ker-
rostumat on otettu esille. Huoneiden seinät on joko maa-
lattu Into-maalilla tai tapetoitu. Paperitapettien mallit on 
otettu joko vuosikymmenien tyylin mukaan tai seinistä löy-
tyvien kerrostumien mukaan. 
 Puolipanelointi (ja sen ootrauskäsittely) yhtenä 
seinän pintavaihtoehtona on vielä harkinnassa. Seinien ra-
kenteita ja erikoisuuksia on jätety näkyviin kurkistusikunoi-
hin: hirsirakenne, eristemateriaalit, erikoiset ratkaisut (esim. 
palokara-ponttimainen pystypuu, joka yhdistää hirsiseinän 
ja palomuurin toisiinsa). Pinkopahvien kunto voitiin määri-
tellä vasta kun rakennuksessa oli ollut jonkin aikaa perus-
lämpö. Osa pinkopahveista uusittiin ja osa oli käyttökelpois-
ta.

Katot: Pinkopahvien alta on otettu mahdolliset maalauk-
set esille. Kattojen maalikerroksia tutkittaessa on tehty 

analyysi maalityypistä ja väriportaikot kattolistoihin. Katto-

jen pintakäsittely päätettiin tutkimusten perusteella. Osa si-
säkatoista on maalattu sen jälkeen kun vanha kattomaa-
li on poistettu. Sisäkatot on pyritty säilyttämään nykyisen 
kaltaisina tai nykyisellään huonekohtaisen kunnon mukaan. 
Huoneessa 108 on rekonstruoitu kattomaalaus. Pinkopah-
vitusta on käytetty kattopintana lähinnä alakerran huoneis-
sa. Maalivaihtoehtoja ovat mm. liimamaali, temperamaali, 
lakkamaalin ja öljymaalin sekoitus. Panelointi on yksi pin-
tavaihtoehto.

Ikkunat: Ikkunat vaativat kunnostuksen. Sisäikkunoiden ja 
karmien kunnostus ja ulkopokien asennus on tehty lop-

puun. Korjaus- ja kunnostustyöt on tehty säästävän korjauk-
sen periaatteella (=vain tarvittavat osat uusitaan). Ulkonä-
kö on säilytetty, mutta teknisen toimivuuden edellyttämät 
vähäiset muutokset on sallittu. Ikkuna- ja ovilistoihin sekä 
ovilehtiin väriportaikot on joko tehty tai niiden tulevat pai-
kat on merkitty. Ikkunarakenteissa on huomioitu mm. tavat 
joilla ikkunakarmi kiinnittyy hirsiin. 
 Energiakorjauksen osalta tehtävät toimet eivät ole 
vaarantaneet ikkunoiden ilmettä sisälläkään; tärkeintä on 
ollut tiiveyden parantaminen. Näyttelyyn tulevat aikanaan 
kesä- ja talvi-ikkunamalli sekä mahdollisesti ikkunankorja-
usvaiheet esille malli-ikkunaan.
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KUVA 13. Kissalan 
kuistin oven väripor-

taikko.

KUVA 8. Tapettinäytteiden talteenottoa.

KUVA 9. Uuden tapetti-
näytteen esittelyä huonees-
sa 201.

KUVA 10. 
Tapettikerroksia;
Huoneen 204 kurkistu-
sikkunasta puuttuu vie-
lä kehys.

KUVA 12. Kattojen ja seinien värikerroksia. Kurkistusik-
kuna tehty ennen maalattujen pintojen uudistamista.

1. kerros

2. kerros

KUVA 11. Rakennustapojen ja -vaiheiden esittelyä 
kahdessa valmiissa kurkistusikkunassa huoneessa 108.
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Ovet: Ovia on kunnostettu; lähinnä kunnostukset liittyi-
vät pintakorjaukseen ja toimivuuteen. Ovia on mm. so-

vitettu kunnolla sulkeutuviksi. Talon toiminta voi jatkossa 
edellyttää lisäovien asentamista joko tilojen käytön tai läm-
möneristyksen takia. Ovityypit sovitettiin tilanteen mukaan 
ympäristöön ja sisustukseen. Maalauskäsittelyn eri vaiheita 
voidaan edelleen jättää esille myös oviin. 
Lämmöneristyksen takia tehtävät lisäasennukset toteu-
tettiin niin, että lisäosat (ovet ja ikkunat) olivat kesäajaksi 
poistettavissa ja varastoitavissa tarkoituksenmukaisesti esi-
merkiksi ullakkotilassa.

Rakennuksen säilyneet tulisijat ja savupiiput korjataan 
mahdollisuuksien mukaan käyttökuntoon. Uuninmuu-

rien vanhat rappaukset on poistettu ja muureja on pinnoi-
tettu kalkkilaastilla.  Myöhemmin on mahdollista käsitellä 
joku muureista esim. kivijäljitelmämaalauksella, jonka työ-
vaiheet jätetään esille. Tätä varten voidaan järjestää  uunin-
muurauskurssi. 

Putkivedot tehdään näkyvinä pinta-asennuksina. Lämmi-
tysjärjestelmän valinnassa on vältetty raskaita asennus-

töitä vaativia ratkaisuja. 
 Sähköasennukset on tehty hirsiseinien osalta pin-
tavetoina jalka- ja kattolistojen takana. Lautaseinissä on 
käytetty piiloasennusta joko putkituksilla tai kaapelivetoi-

na. Sähkötöissä on tarkistettu ja kunnostettu vanhat kytki-
met. Vanhoja pistorasioita sen sijaan ei voi hyödyntää säh-
köturvallisuuden vuoksi, joten ne on jouduttu uusimaan. 
Kytkimistä kaikki ykköskytkimet löytyivät. Uudet sähkötyöt 
eivät kuulu entisöintihankkeen piiriin eikä budjettiin, mutta 
ne on jouduttu tekemään aikataulullisesti samaan aikaan 
tämän hankkeen kanssa, jotta pinnat saadaan valmiiksi 
käyttöä varten. 

KUVA 14. Uudelleen käyttöön otettava kytkin.
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3. Alakerta

3.1. Yleistä

Rakennuksen hirsirunko on hyväkuntoinen. Lisäeristämi-
sen varsinainen tarve voitiin selvittää vasta peruslämmön 

myötä lämpökameralla ja vetoisuutta tutkimalla. Laajennus-
osan liitos vanhaan kehikkoon on tehty jäykillä kulmarau-
doilla, jotka eivät ole mahdollistaneet hirsien painumista. 
Liitoksessa ja sen läheisyydessä seinä oli silminnähden har-
va ja se tiivistetiin pellavariveellä tiukkaan nuijimalla. 
 Pohdittiin esim. riittäisikö lattioihin pelkkä seinän-
vierustojen ja nurkkien tiivistäminen. Koska ulkoseinien eris-
tävyyttä haluttiin parantaa, lisättiin sisäpuolelle kaksi ker-
rosta huokoista puukuitulevyä, joiden väliin asennettiin 
ilmansulkupaperi, joka kiinnitettiin tiiviisti lattian (ja katon) 
ilmansulkuun. Tämä vaati ikkunoiden listojen irrotuksen ja 
smyygilistojen asennuksen karmien ja ikkunalistojen välei-
hin (seinän paksuus kasvoi noin 24 mm). 

Seinien, kattojen ja lattioiden pintakäsittelyt vaativat kui-
vat ja lämpimät olosuhteet. Näiden viimeistelevien töi-

den tekemiseen ja ylläpitoon tarvitaan ympärivuotinen ta-
sainen peruslämpö. Lämmitysjärjestelmänä on nyt säteilevä 
pellettitakka ja väliaikaiset sähköpatterit.
  Aikanaan asennetaan vesikiertoiset patterit ja au-
rinkokeräin. Huokolevyjen tulee asettua n. 2-3 vuorokautta 
huoneenlämmössä ennen niiden asentamista, tämän vuoksi 
ensin huoneeseen 102 asennettiin pellettitakka. Tarvittaes-
sa lisälämpöä saadaan myös puhaltimilla. Sähkövedot on 

tehty lattialistojen taakse tai pintavetona. Kattovalaisimet 
on asennettu pintavetoina.

Kuistiosuudet ovat lautarakenteisia ja eristämättömiä. 
Tätä rakennetta ei muutettu, vaan vesivuodoista aiheu-

tuneet vauriot on korjattu paikallisesti ja kuistien ja porras-
huoneen olemus säilytetty ennallaan. Rakennuksen käyttö 
sovitetaan tähän periaatteeseen. Alakerrasta tulee estee-
tön. Kulku pyörätuolille tehdään pääkuistille ja yli 20 mm 
korkuisiin kynnyksiin asennetaan pienet metalliset tai pui-
set liuskat. 

3.2. Huone 101. 
       Vasen A-kuisti eli Kissalan kuisti

Käyttötarkoitus: Säilytystilaa vaatteille, tuoleille tms. Vaa-
tesäilytys olisi myös huoneessa 106 eli käymälään johta-

vassa eteisessä, jonne on joka tapauksessa oltava huoneen 
102 käyttäjille kulkumahdollisuus. 

Toimenpiteet: Lahonneet lattiankannatinvasa ja lattialan-
kut sekä alin länsiseinustan hirsi paikattiin korvaushirt-

tä käyttäen, vuorilistat korjattiin ja maanpintaa alennettiin. 
Samalla asennettiin kapillaarikatko hirren ja betonisokkelin 

väliin (kts. Heini Kaalamon Ikataan tekemä rakennusrestau-
roinnin opinnäytetyö). 
 Eteisen levykomero purettiin, jolloin tilan käyttö 
helpottui ja valoisuus lisääntyi. Tilalle tehtiin kiinteä seinän-
vieruspenkki, jossa on säilytystilaa. Vanhat maalipinnat pes-
tiin kidesoodaliuoksella,  minkä jälkeen ne on huuhdeltu, 
kaavittu, hiottu ja maalattu sovituilla sävyillä. Kuisti on pe-
rinteinen ns. kylmä kuisti eli sitä ei ole eristetty. Huoneen ja 
kuistin välille on asennettu yksi peiliovi.

KUVA 15. Restaurointiopiskelija Heini Kaalamo. 
Taustalla näkyy kuistin lattian lahovaurio.

Huone 101, Kissalan kuisti
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Materiaalit: Muualta talosta puretut lattialaudat eivät 
riittäneet lattian paikkaukseen. Lattia on rakennettu 

uusista laudoista. Sisäoveen tulee lukko. 

Tekniikka: Ei sähköjä. Ulkovalon katkaisimen paikka on 
ehkä kuistilla.

KUVA 16. Kuistin 101 kattoa.

KUVA 17. Uusittua talotekniikkaa.

KUVA 18. Hannu Purhonen 
rakentamassa A-kuistin säilytyskalusteita.

KUVA 19. Valmis kuisti. 
Kuvassa myös ullakolta 

löytyneitä suksia.

Huone 101, Kissalan kuisti
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3.3. Huone 102.  Monitoimitila / Kissala

Käyttötarkoitus: Vuokrattava kokous-, luento- ja kurssitila 
sekä Uittotalon historiasta ja hirren pinnoituksesta ker-

tova näyttely. Kahvila voi tarvittaessa laajentua tähän tilaan.  
Huone on tehty tyyliltään 1920-lukua mukailevaksi. Tämän 
tyylin mukaisesti on valittu pintojen käsittelyt: tapetointi, 
katto, lattiamaali. 
 Nimi  ”Kissala”  juontaa juurensa huoneessa  
2000-luvulla asuneesta miehestä, jonka lukuisat kissat jäi-
vät sattumien summana asuntoon yksin ja tuhosivat lat-
tiarakenteen pissalla. Terveysviranomaiset olivat poistaneet 
huoneen pintamateriaalit jo ennen Piirun restaurointijakson 
alkua. Lattiassa ei ollut laho- tai kosteusvaurioita. Lattia oli 
kuitenkin hajun vuoksi kaivettava ylös ja rakennettava ko-
konaan uudelleen.  Lattian puuttuva puutavara hankittiin 
Pirttijoen sahalta. 
 Alapohjan eristemateriaaliksi tuli puhallusselluvil-
la.  Kurkistusikkunaan on jätetty esille seinää tulisijamuurin 
kohdalta. Ikkunasta näkee myös miten on tehty palokara ja 
miten muuri on laitettu keskelle hirsikertaa. 

Tehdyt toimenpiteet: Huoneen 102 eli Kissalan hirsiseinät, 
lattia, välikatto ja seinät on tehty valmiiksi. Pellettitak-

ka on asennettu. Hormin takaa kulkeva lahonnut alahirsi 
on paikattu.  Länsiseinälle on puhkaistu kulku huoneeseen 

104, josta on suora yhteys WC:hen (kuivakäymälä). Tällöin 
voidaan tarvittaessa rajoittaa ihmisten kulkua huoneiden 
103, 105 ja 108 läpi. Puhkaistun oviaukon yläpuolelta on 
korjattu hirsikerta. 

Kuistille 101 johtava oviaukko on palautettu alkuperäi-
seen leveyteen ja tilalle on tehty uusi peiliovi. Lattia on 

rakennettu Niko Palosen ohjeistuksen mukaan ja sokkeliin 
puhkaistu tuuletusaukot. 
 Katosta on poistettu mineraalivillat. Katon vesi-
vauriokohdat pudotettiin alas. Kattovasojen kunto on kat-
sottu. Katto on lisäeristetty tarvittavilta osin selluvillalevyl-
lä ja tuulensuojapaperoitu ulkoseinien viereltä ja asennettu 
helmiponttipaneeli. 
 Seinät on päälystetty kauttaaltaan kaksinkertai-
sella huokoisella puukuitulevyllä. Sisäseinään huoneen 104 
kohdalle riitti yksi kerros. Huone 102 saatiin lämmitettyä 
huoneeseen asennetulla pellettitakalla ja lämpöpuhaltimil-
la ja siten levyttäminen onnistui. Huokolevyjen tulee asettua 
n. 2-3 vuorokautta huoneenlämmössä ennen niiden asen-
tamista; tämä vaati väliaikaisen lämmityksen koska talo oli 
siinä vaiheessa pääosin kylmillään. Seinien muut materiaalit 
ovat: liisteriä, makulatuuripaperia, pinkopahvia ja laskuko-
nenauhaa saumoihin sekä paperitapetit.

Hormin vasemmalle puolelle sekä länsiseinän oikeaan 
nurkkaan jätettiin esille hirttä.  Huoneen puolelle on siir-

retty eteisen (huone 106) nurkkakaappi kurkistuskaapik-
si. Kaapin ulkopinnan maalikerroksia on tutkittu ja kaappi 
on nyt väriltään alkuperäinen. Kurkistuskaapin sisällä näkyy 
kuistin puoleinen sisänurkka; siellä päästään esittämään 
nurkan virheellinen rakennustapa. 
 Talon jatko-osa on kiireellä tehty ja painunut, kos-
ka hirret ovat jääneet roikkumaan toisesta päästä rautakan-
nattajilla. Nurkan rakenteen lisäksi kurkistuskaapissa näkyy 
hirsien tilkitsemistä pellavariveellä. 

Huoneen käyttötarkoituksen mukainen  tekniikka: Poh-
joisseinälle on asennettu heijastuskangas. Siihen liittyvä 

projektori sijoitetaan kattoon. Johdotus kulkee pintavetona. 
Pistorasioita on asennettu etelä- ja pohjoisseinille. 

Näyttely: Seinille laitetaan Uittotalon historiasta kertovat 
taulut (valokuvanäyttely) ja mahdollisesti esineistöä. Tila 

on yhtenäinen 20-luvun ”tyylihuone”: ajanmukainen tapet-
ti, katon helmiponttipaneeli. 

Huone 102, Kissala
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KUVA 26. Kissojen pilaamat  
eristeet ja rakenteet vaihdettiin uusiin

KUVA 20. Pellettitakan 
asentaminen mahdollisti 

Kissalan seinien pintakäsit-
telyn. Lämmityksen ansiosta 
pystyttiin työskentelemään ja 

käsittelemään materiaaleja 
talvioloissakin.

KUVA 21. Dokumentteja 
löytyi yllättävistäkin paikoista

KUVA 24. Kissalan seinä oli vaurioitunut 
vastakkaisen huoneen vesivahingon takia.

KUVA 22. Huokolevyn käsittelyä.

KUVA 23. Tapetointityössä Valto Puhakka, Ali 
Määttänen, Juha Hänninen ja Ritva Ruponen.

KUVA 25. Lattia 
rakennettiin kokonaan uudestaan
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KUVA 30. Joel Jämsä käsittelee Kissalan uusittua 
lautalattiaa.

KUVA 31. Kissalassa länsiseinälle huoneen 103 kohdalle on jätet-
ty esille hormin liitos seinään ja siitä alkaen seinän huokolevytyk-
sen vaiheet.

KUVA 27. Kissalan 
nurkkakaappi, jonka 
sisällä näkee hirsiraken-
nuksen sisänurkan.

KUVA 29. Kakkukahvit. Kuvassa Hannu Purho-
nen ja Ilpo Jokilehto.

KUVA 28. Camilla Mitts tapetoimassa Kissalan seinää, 
Tapettina Pihlgren& Ritolan ”Hyasintti”.

Kissalan kuvia
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Kissalan kuvia

3.4. Huone 103. 
       Toimisto / Näyttely / Käsikirjasto

Käyttötarkoitus: Pysyvä näyttely. Rakennuskulttuurikes-
kuksen kirjasto. 

Toimenpiteet: Pintojen tutkimuksen jälkeen on poistet-
tu lattiasta muovimatto. Lattiaan on  jätetty näytepala. 

Lattian kunto tarkistettiin ensin huoneen 105 vesipisteen 
kohdalta. Tutkimuksessa havaittiin vesivahinko. Lattian koo-
laukset uusittiin huoneen kaakkkoiskulmassa kolmen ne-
liömetrin alueella. Tällä alueella myös lattialaudat uusittiin.  
Vesivahingon vuoksi eristeet poistettiin ja korvattiin uusil-
la puruilla ja selluvillalla. Samalla katsottiin lattialautojen 
pintakäsittelyt ja lattiapinnan kunto. Koko lattian eristeiden 
kunto ja riittävyys tarkistettiin. Käsittelyksi riitti lattioiden 
eristeen tiivistäminen seinänvierustoilta pellavariveellä ja 
tuulensuojapaperilla, jotka jäävät lattialistojen alle. Tiivistys 
tehtiin samalla tavalla myös seinien ja katon liittymäkohtiin.  

Vesivahingon vuoksi sisäseinistä purettiin levyt. Itäseinäl-
tä purettiin lisäksi ylimääräinen koolaus ja laitettiin uusi 

puukuitulevy hirsiseinän päälle. Etelänpuoleinen eli ulkosei-
nä levytettiin huokoisella puukuitulevyllä kaksinkertaises-
ti (sisäseinät vain kertaalleen). Sitä ennen poistettiin kat-
tolistat. Seinien käsittelyn eri vaihtoehtoina mietittiin mm. 
pinkopahvitusta kehikkoon, uutta pinkopahvitusta suoraan 

vanhan päälle tai vanhan pinnan oikomista ja kiristämistä ja 
sen paperointia ja maalaamista. 
 Huone on aikanaan jaettu kevyellä väliseinällä 
kahteen eri tilaan. Väliseinä ei soveltunut pinkopahvitetta-
vaksi. Sen sijaan seinät päällystettiin puukuitulevyllä. Levy-
tetyt seinät päällystettiin edelleen makulatuuripaperilla ja 
tapetoitiin. Länsiseinälle jätettiin kurkistusaukko jossa nä-
kyy hirsiseinn rakenteita. Katto pinkopahvitettiin ja maalat-
tiin munatemperalla. Tulisijan kunnostaminen vaatii vielä li-
sätutkimusta. On arvioitava riittääkö pelkkä paikkamuuraus 
ja miten tulipesä kunnostetaan.  

Materiaalit: Lattian lisäeristeenä käytettiin sahanpurua ja 
selluvillaa. Seinissä on puukuitulevyt, makulatuuripa-

peri ja tapetti. Katossa pinkopahvi ja munatemperamaali.

Tekniikka: Kattovalaisin vedetään pintavetona ja sille kat-
kaisija. Pistorasioita. Sähköjohdot viedään pintavetoina.

Näyttely: Tapettinäytteet asetetaan länsipuolen oven ylä-
puolelle. Pohjois- ja itäseinillä tullaan esittelemään eri 

pintakäsittelytekniikoita, kuten roiske- ja sapluunamaalaus-
ta. Huoneessa on havainnollistetaan myös sähkövetojen eri 
vaihtoehtoja. 

Huone 103 

KUVA 32. Paikattu lattia.
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3.5. Huone 104. Näyttelyhuone

Käyttötarkoitus: Pysyvä näyttely. Tarvittaessa kahvila laaje-
nee tänne. Tähän huoneeseen on tehty käynti Kissalasta. 

Saatiin täten suora kulku wc-tiloihin ja saadaan toimisto- ja 
kahvilatila suljettua tarvittaessa.

Toimenpiteet: Pintatutkimuksen  perusteella valittiin res-
taurointimenetelmät ja materiaalit: Lattiasta poistettiin 

muovimatto ja levyt  ja otettiin fragmentit lattiamatosta. 
Katsottiin onko lattian avaus seinän vierustalta mahdollis-
ta, jotta eristeiden riittävyys selviäisi. Lattia kunnostettiin ja 
eristettiin samoin kuin viereisessä huoneessa 103. 
 Alapohjan kunto tarkistettiin ryömintätilasta keit-
tiön lattian osittaisen avaamisen yhteydessä. Puhkaistiin 
ovellinen käynti monitoimitilaan (huone 102). Katon vanha 
lateksilla maalattu pinkopahvi poistettiin, katto pinkopah-
vitettiin ja maalattiin munatemperalla. Ulkoseinä levytettiin 
huokolevyllä kaksinkertaisesti. Seinien huokolevyn, vanhan 
tapetin ja uuden pinkopahvin päälle liisteröidään tapetti. 
Tulisija pyritään kunnostamaan käyttökuntoon.

Materiaalit: Puukuitulevyt ulkoseinään x 2, liisteriä, ma-
kulatuuripaperia, pinkopahvi, nupinaulat, nupirihmaa, 

tapetti.

Tekniikka: Kattovalaisin ja katkaisija sekä pistorasioita. 
Kohdevaloja. Sähköjohdot viedään joko pintavetoina tai 

piilotetaan lattialistan sisään.  

Näyttely: Huoneessa esitellään erilaisia seinän käsittely-
tapoja kiinteiden valokuvien ja näytepalojen avulla. Ete-

läseinän vasemmalla puolella esitellään pinkopahvituksen 
vaiheet. Oven yläpuolella esitellään huoneen maali- ja ta-
pettikerrostumat. 
 Pohjoisseinälle tehdään ikkunakorjauksen malli-ik-
kuna, johon kuuluu näyteikkunanpuite eri kunnostusvaihei-
neen sekä ”talvi-ikkuna”, jossa on liimapaperointi ja kos-
teudensitojamateriaalit karmin välissä. Väriportaikot ovat 
näkyvissä länsiseinän ovilehdessä ja ovi-, lattia- ja ikkuna-
listassa. Huoneiden 104 ja 106 väliseen oveen jätetään esil-
le aikaisempi väritys, jos se on mahdollista raaputtaa esille.

3.6. Huone 105
       Käsikirjasto / Keittiö / Toimistopiste

Käyttötarkoitus: Minikeittiö, jossa pesuallas kaappeineen, 
kylmävitriini, mikro, kahvin- ja vedenkeitin. Toimistopöy-

tänurkkaus/myyntitiski.  

Toimenpiteet: Hella säästettiin. Siinä saa keitettyä vanh-
anajan pannukahvit kahvilavieraille ja samalla lämmitet-

tyä tilaa. 
 Kaakelit ovat luultavasti kastuneet ja sitten jääty-
neet vuosien aikana, jonka vuoksi lasitus on irtoillut. Hella 
ja seinässä olevat kaakelit kunnostetaan osittain. Kaakelei-
den lasitus uusitaan. Susanna Palovaara tekee uuden keltai-
sen kulmakaakelin  rikkinäisen tilalle. Loput kaakelit kun-
nostetaan paikan päällä. Osa niistä jätetään sellaiseksi kuin 
nyt on; esimerkkinä vanhasta ja siitä, miten kaakeleille voi 
käydä, kun talo on kylmillään kauan. Kaakeleiden kunnos-
tamisen vaiheita jätetään esille. 
 Tiskiallas ja allaskaappi sijoitetaan itäseinälle, sa-
maan kohtaan jossa on vanha vesipiste. Yläpuolelle tulee 
kuivaus- / astiakaappi. 

Huoneet 104 ja 105
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KUVA 36. Lattian ja seinän alimman hirren lahovaurio ennen korjausta oikealla. Paikattu hirren kohta vasemmalla.

KUVA 33. Huoneen 105 katto 
ennen vanhan maalin poistoa.

KUVA 34. Keittiön vesivahinko.

KUVA 37. Hella huoneessa 105 korjattiin käyttökuntoon.

KUVA 35. 
Muuri ennen uutta pinnoitetta.
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KUVA 39. Kaakelipinnoista osa jätetään ennalleen esimerk-
kinä siitä mitä pinnoitteelle tapahtuu kun talo on kauan kyl-
millään: Kaakelit ovat todennäköisesti kastuneet ja sitten 
jäätyneet vuosien varrella. Tämän seurauksena lasitus on ir-
ronnut.

KUVA 38. Väriportaikko.
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Ulkoseinän paneelit otettiin pois ja laitettiin niiden alle 
huokolevyt, minkä jälkeen seinäpaneelit laitettiin takai-

sin. Katto jätettiin paneloiduksi. Seinä- ja kattopintojen ir-
toavat maalit poistettiin ja pinnat maalattiin uudelleen In-
to-maalilla. Väriportaikot jätettiin seiniin, karmeihin, oviin ja 
kattoon. Lattian ja seinän alimman hirren lahovaurio aiheu-
tui vesivahingosta. 
 Eteläseinän panelointi korjattiin käyttäen kierrä-
tettyä seinäpaneelimateriaalia. Lattia purettiin ja kunnos-
tettiin: uusittiin koolaus ja alapohjan laudoitus sekä eristet-
tiin lattia sahanpurulla ja selluvillalla. Lattiasta poistetusta  
muovimatosta jätetään fragmentti. Viemäröinti poistet-
tiin. Samalla tarkistettiin eristykset ja katsottiin lisäeristyk-
sen tarve. Viemäröinti tuodaan vesipisteelle wc- tilojen sekä 
eteisen kautta ryömintätilassa. 

Materiaalit: Huokoinen puukuitulevy, maalia, ja lattialau-
toja. Tulossa tiskiallas ja allas- ja tiskikaappi sekä kyl-

mävitriini/ kylmäkaappi. 

Tekniikka: Viemäröinti tuodaan vesipisteelle ryömintä-
tilassa. Kattovalaisin vedetään pintavetona, sähköpis-

tokkeiden tarve on sekä itä-, länsi- että eteläseinällä. Tar-
kistetaan pistokkeiden määrä myöhemmin sähkölaitteiden 
määrän mukaiseksi. Nyt suunnitelmassa on tiskialtaan valo, 
toimistopöydän työvalo ja kaksi vitriiniä. Alakertaan tarvi-

taan langaton verkkoyhteys. Vielä on ratkaistava riittääkö 
yksi reititin koko rakennukseen.

Näyttely: Ovilehteen ja -listoihin, lattialistoihin, kattolis-
toihin sekä seinä- ja kattopaneeleihin tehdään väripor-

taikot. Kaakeleiden kunnostus- ja lasitusvaiheet jätetään 
esille. Hellan rautaosien kunnostaminen esitellään sekä sa-
nallisesti että valokuvin.  Keittiökaappien oviin tulee pane-
lointi tai vaihtoehtoisesti oviin voi kokeilla esim. ootrausta 
tai marmorointia. 

3.7.  Huone 106. Eteistila

Käyttötarkoitus Käynti kuivakäymälään, vaatesäilytys.                                               
Toimenpiteet: Lattia avattiin ja eristeet poistettiin. Kel-

volliset lattialaudat numeroitiin ja laitettiin takaisin paikoil-
leen. Huoneen ja tulevan WC:n välinen hirsiseinä korjattiin. 
Samalla lattiankannattajat tarkistettiin ja korjattiin. Van-
hat käyttökelpoiset lattiamateriaalit on käytetty uudestaan 
ja lattian tuulenpitävyyttä parannettu. Kylmän kuistin puo-
leinen seinä lisäeristetään. Seinällä on ikkuna, johon tul-
lee kaksinkertainen ikkuna. Kiinteä nurkkakaappi on siirret-
ty huoneen 102 pohjoisnurkkaan kurkistuskaapiksi. Kaapin 
maalipintojen kerroksia on otettu esiin. Huoneen länsisei-

nälle puhkaistaan oviaukko kuivakäymälään. Vanha oviauk-
ko ei ole riittävän leveä esteettömyysstandardien mukaan, 
joten vanhaa oviaukkoa pitää leventää. Länsiseinän pinko-
pahvi on otettu talteen ja mahdollisesti kiristetään seinäl-
le uudestaan. 

Huoneen seinille on tehty tapettitutkimus. Mahdollises-
ti vanha tapetti boordeineen palautetaan. Yhdelle sei-

nälle jätetään fragmentti keltaiseksi maalatusta makulatuu-
ripaperista vaihtoehtona tapetoinnille. Huoneen jokaiseen 
ovilehteen, ovi- ja lattia- sekä kattolistoihin tehdään väri-
portaikot. Huoneen ikkunat ja karmit kunnostetaan ja maa-
lataan. Samoin ovet sovitetaan sulkeutumaan kunnolla. Ka-
tosta poistetaan irtoava maali ja se maalataan uudelleen tai 
vaihtoehtoisesti jätetään jokin alla oleva maalikerros pin-
naksi. 

Materiaalit: Lattiaan tarvittavat materiaalit. Ovi karmei-
neen ja listoineen. 

Tekniikka: Kattovalaisin. Huoneen lattian alla kulkee vesi-
putket huoneeseen 105. Pistorasioita.

Näyttely: Vanhan tapetin paikkaustapa esitelty. Maalatun 
makulatuuripaperin esittely vaihtoehtoisena pintakäsit-

telynä. Esillä on tässäkin väriportaikot ja tapettikerrostumat. 

 

Huone 106
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3.8. Huone 107. 
       Oikea B-kuisti / Pääkuisti

Käyttötarkoitus: Pääkuisti, kulku pyörätuolilla/ tms. apu-
välineellä. 

Toimenpiteet: Väriportaikot lattia- ja kattopintoihin, ul-
ko-oviin, sisäoviin, listoihin ja karmeihin. lattian korjaus 

ulko-ovien edestä. Kiinteät penkit jäävät paikoilleen. Kaik-
ki maalipinnat pestään kidesoodaliuoksella, kaavitaan, hio-
taan ja maalataan.

Tekniikka: Invaluiska, mahdollisesti siirrettävä; sivusta 
esille vedettävä tai taitettava. Kattovalo, jonka valokat-

kaisin laitetaan ulko- tai sisäovien viereen . Ulkovalon kat-
kaisin laitetaan samaan rasiaan. Ulkovalo voi olla myös lii-
ketunnistimella toimiva.

Näyttely: Väriportaikot. 

KUVA 40.  Pertti Pulkki, Matti Roukkio, Irma Rantonen, Tapani Koiranen ja Pia Filpus pääkuistin edessä.

Kuisti 107
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3.9. Huone 108. 
Näyttely / Kahvila / Kokoustila / Myymälä

Käyttötarkoitus: Pääasiallinen kahvilatila ja tarvittaes-
sa kokoustila, kun pöydät yhdistetään. Näyttelyssä ka-

ton koristemaalaus ja pönttöuunin esittely. Pienimuotoinen 
myyntitila. 

Tehdyt toimenpiteet: Pintamateriaalien tutkimus ja tapet-
tinäytteiden otto tehtiin ensimmäisenä. Toimenpiteitä 

suunnitellessa arvioitiin mm. vahingoittuuko kattomaalaus, 
jos sen alla on keittiökalusteet jolloin vesihöyry ja kuumuus 
tilassa lisääntyvät. Liimamaali ei menesty kosteassa höyrys-
sä. Katon koristemaalauksen suhteen mietittiin kahta vaih-
toehtoa. Ottaako vanha pinkopahvi kokonaan esiin ja kon-
servoida se? Vai jättääkö vanhasta kuviosta noin ¼ näkyviin 
ja pinkopahvittaa loput ¾ kattopinta-alasta ja tehdä siihen 
mukaelma vanhasta koristeaiheesta? Katon haasteellisuu-
den vuoksi kysyttiin myös neuvoa vastaavia kohteita teh-
neeltä konservaattorilta. Restaurointityöhön ja sen suun-
nitteluun löytyi lopputyön tekijäksi Pia Filpus Saskysta (ent. 
Ikata).  

Huone 108

Lattiasta otettiin pois muovimatot ja levyt. Otettiin talteen 
fragmentti lattiamateriaalista. Lattiaa avattiin sen ver-

ran, että nähtiin eristeiden riittävyys. Lattian alle tuli vetoja. 
Lattian rajat tiivistettiin pellavariveellä ja tuulensuojapape-
roinnilla, jotka jäivät lattialistojen taakse. Sama toimenpi-
de tehtiin seinien ja katon liittymäkohtiin kun ulkoseinille 
lisättiin huokolevyt. Lattiankannattajat tarkistettiin ryömin-
tätilan kautta. 
 Itäseinältä poistettiin muovitapetti. Ulkoseinät 
(itä- ja eteläseinä) on nyt levytetty huokoisella kuitulevyllä, 
jonka alle on jätetty vanhat pinkopahvit. Seinät pinkopah-
vitettiin uudelleen ja seinille valittiin ajankohdan mukainen 
tapetti; tavoittena yhtäläinen ilme katon koristemaalauksen 
kanssa. Pohjoisseinän ovi siirrettiin WC:n ja eteisen väli-
seksi oveksi ja oviaukko laitettiin umpeen. Kulku WC-tilaan 
avattiin eteisestä (huone 106). Pönttöuunista otettiin vanha 
maali pois ja maalattiin uudelleen. Huoneeseen asennetaan 
jatkossa mahdollisesti pellettitakka tai vesikierto pönttöuu-
nin sisään.

Materiaalit: Lattiaan lisäeriste, ulkoseiniin puukuitulevyt, 
pinkopahvi, tapetti.

Tekniikka: Kattovalaisin pintavetona. Pistorasioita. Lisäva-
laistus hoidetaan irtovalaisimin: pöytä-, jalka-  ja seinä-

lamput.

Näyttely: Kattomaalauksen konservointi. Kattomaalaus 
on jätetty osittain esille ja osittain kunnostettu. Pönt-

töuunin korjauksen esittely. Tapettifragmentit ja väripor-
taikot. Tapetinpainanta.  Hirsiseinää jätettiin esille paikas-
ta jossa näkyy mieten hirret on liitetty toisiinsa kun tilaa on 
jatkettu. 
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KUVA 41. Alakerran kattovuoto, huone 108

KUVA 42. 
Seinien lisäeristäminen, huone 108.

KUVA 43. 
Pintatutkimusvaihe 
huoneessa 108.
Seinät, ikkunat, lattia.
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KUVAT 45 ja 46. 
Pintatutkimusvaihe huoneessa 
108. Seinät, listat, lattia.

KUVA 47. Boordi ja eristettä.

KUVA 48. Katto ennen kunnostusta. 
Koristemaalaus paljastui kerrosten alta.

KUVA 49. Pintatutkimusvaihe huoneessa 
108: Tapettikerrokset.

KUVA 44. 
Pintatutkimusvaihe huoneessa 108: 
Katto, muuri, seinät.
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KUVA 51. 
Oikeiden vihreiden värisävyjen 

etsiminen ja määrittely katon 
koristemaalaukseen.

KUVA 52. Oikeiden pu-
naisten värisävyjen etsi-
minen ja määrittely ka-
ton koristemaalaukseen.

KUVA 50. Pia Filpus maalaamassa ornamenttia huoneessa 108.
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KUVA 55. Katto, tapetointi ja kurkistu-
sikkunat ovat valmiit. Tapetin ylälaitaan 
on kuvan ottamisen jälkeen kiinnitetty 
vielä boordi.

KUVA 54. 
Katon korjaus uudessa vaiheessa: Koristemaalaus voi alkaa.

KUVA 53. Katon korjaus etenee: kurkistusikkunoiden 
paikka määritelty ja uudet pinkopahvit kiinnitysvaiheessa.
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3.10. Huone 109. 
         Kuivakäymälä / Lämmitystekniikka

Käyttötarkoitus: Kuivakäymälä. Lämminvesivaraaja. Tek-
niikkahuone.

Toimenpiteet: Tapettikerrostumat tutkittiin ennen käymä-
lätilan rakentamista. Vanhat pintakäsittelykerrokset jä-

tettiin levytysten tms. alle. Tapettikerroksista tehtiin frag-
mentti, joka laitetaan aikanaan käymälätilaan esille.
Eteisen ja wc:n välinen seinä korjattiin loppuun. Laitettiin 
aiemmin huoneeseen johtaneet kaksi oviaukkoa umpeen 
ja puhkaistiin uusi oviaukko huoneen 109 ja huoneen 106 
välille. Oveksi siirrettiin huoneiden 108 ja 109 välinen ovi.  
Huoneiden 109 ja 111 välinen ovi siirrettiin huoneiden 102 
ja 104 välille. 

Huone 109

1. Alapohjassa maanvarainen teräsbetonilaatta, raudoi-
tuksena harjateräsverkko # 150 x 5 mm, kulutuksenkes-
tävä pinnoite.

2. Eristeharkkoseinä. Raudoitus 8 mm x 2 joka toisessa 
saumassa. Slammaus molemmin puolin, maata vasten 
patolevy tai bitumikermi. Anturan raudoituksena 12 mm 
x 3 alapinnassa. Ulkokuori tukee vanhoja lattianiskoja (kii-
lataan seinämuurauksen kuivuttua.)

3. Kevytsoraharkkoseinä RUH200, raudoitus 8 mm x 2 
joka toisessa saumassa. Vanhojen peruskivien tuenta 
tehdään valamalla anturapalkki vaiheittain.

4. Välipohjalaatta on kantava teräsbetonilaatta 100 mm 
esim. teräsohutlevyliittolaattana. Lisäteräksinä vesivaraa-
jan kohdalla 12 mm k 150 ja jakoteräkset 10 mm k 200. 
Koko laatan osalle reunahaat 6 mm k 300.. Kantavan so-
lumuovieristeen päälle pintalaatta kallistuksineen, ve-
deneristys ja pinta esim keraaminen lattialaatta.

Huussi Ry teki käymälästä tarkemmat suunnitelmat ot-
taen huomioon esteettömyysvaatimukset, jonka jälkeen 

päätettiin huoneen pintakäsittelystä. Lämminvesivaraajalle 
tehtiin perustukset kun lattia oli avattu. Lattian alle vedet-
tiin alakerran viemärivedot sekä vesiputket. Käymälään tu-
lee käsienpesuallas sekä käsisuihku. Huoneen eteläseinää 
pitkin nostetaan vesiputket yläkerran wc-tilan käsienpesu-
altaaseen sekä yläkerran keittiön viemärivedot sekä vesiput-
ket. Kivijalasta poistetaan tarvittavat perustuskivet viemäri-
vedoille sekä käymälän tyhjennysaukoksi.

KUVA 56. Rakenneleikkaus
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KUVA 55. Valaistus on tehtävä kokonaan 
uudelleen. Ajallisia kerroksia tuodaan esiin kunnost-
amalla ne muutamat valaisimet, jotka talosta löytyivät.

KUVA 56. Vesi ja pakkanen 
vaurioittivat pahasti 

huonetta 108.

KUVA 57. Vaurioiden 
laajuus yllätti rakentajat.
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3.11. Kuisti B eli pääkuisti

3. 12. Huone 110. 
          Yläkertaan johtava portaikko.
          Jatkuu 2. kerroksessa tilana 205.

Toimenpiteet: Seinä- ja kattopinnat on hiottu ja maalattu. 

Tekniikka: Portaikon valaistus on kesken; vähintään ylä- ja 
alatasanteelle tulee kattovalaisimet ja katkaisijat. Ulko-

valoille tulee mahdollisesti liiketunnistin.

Huoneet 110 ja 111

3.13. Huone 111. Varasto

Käyttötarkoitus: Kylmä varastotila.

Toimenpiteet:  Tila siivotaan. Välikaton korjauksen tarve 
arvioidaan. Sisäovi laitetaan umpeen.

3.13. Huone 111. Varasto
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KUVA 57. Pintojen tutkimusta 
tehdään työvaiheiden edetessä.

KUVA 60. 
Portaikko uudessa maalissa.

KUVA 58. Sisustussuunnittelija Pirkko-Liisa Sai-
nio poisti portaikosta vanhaa maalipintaa ja valitsi
löytyneiden maalikerrosten pohjalta portaikon ja 
kaiteiden uudet värisävyt.

KUVA 59. 
Pinnat on tutkittu, irtonainen maali on 
poistettu katosta, seinistä ja kaiteesta.
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KUVA 61 Kaverin kanssa on kiva tehdä remppaa
kesällä! Uutteruudesta vapaaehtoisille täysi kymppi!
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Yläkerta
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4. Yläkerta

4.1. Yleistä

Yläkerran ullakon seinät ovat lautarakenteisia. Niiden 
lisäeristäminen/eristäminen oli helposti toteutettavissa 

ullakon puolelta. Eristeenä on käytetty selluloosapohjaista 
eristettä. 

Ullakkotilojen välikaton pohjalle lisättiin selluvillaa eris-
tykseksi. Huoneiden seinät lisäeristettiin ullakkotilas-

sa selluvillalevyillä ja tuulensuojapaperoinnilla. Ongelmia 
tuotti katon lisäeristäminen. Katto tarvitsee tuuletustilan. 
Alkuperäisessä rakenteessa vesikatteen ja sisäkaton välis-
sä oli tuuletusrako, mutta lisäeristämistä ajatellen sisäsei-
nien ja lappeen yhtymäkohtaan jäävä rako oli liian pieni. 
Vaarana oli, että kosteus kiertää räystäältä harjalle, eikä 
pääse poistumaan kunnolla jos liitoskohta tilkittäisiin eris-
teellä. Katon lisäeristäminen olisi näiltä osin edellyttänyt si-
säkaton laskemista. Tutkittiin minkä paksuinen eristekerros 
kattoon pitää asentaa, jotta rakenne toimii ja lämmöneris-
tys on riittävä. Sisäkattoa ei laskettu, vaan eristeeksi katon 
taitekohtaan valittiin ohut uretaanilevy. Länsipäädyn seinä 
eristettiin myös: Vinolaudoitus, villa, paperointi ja viimeisek-
si laudoitus.

Tällä hetkellä yläkerta lämpiää sähköpattereilla. Tulevai-
suudessa yläkerran huoneet liitetään samaan lämmitys-

järjestelmään alakerran kanssa eli kaikkiin huoneisiin tullee 
vesikiertoinen patterilämmitys. Lisäksi asennetaan aurinko-
keräin. Yläkerrassa on myös toimivat puulämmitteinen uuni 
ja hella.

4.2. Huone 201. Toimistotila

Käyttötarkoitus:  Vuokrattava toimisto- ja kokoustila, joka 
on tyyliltään 1950-luvun henkinen.

Toimenpiteet: Itäpäädyn seinän lisäeristyksen tarve on 
tarkistettu. Seinä tarvitsi samanlaisen rankarakenteen 

lisäeristämisen kuin länsipääty. Tapettitutkimus on tehty. 
Länsipäädyn seinään on lisätty pinkopahvi. Muilla seinillä 
oli vanhastaan puukuitulevyt. Vanhan tapetin päälle voitiin 
tapetoida uudestaan. Lattian pintakäsittelytutkimuksessa 
selvitettiin pystyisikö lattiamaton elvyttämään. Tapani Koi-

raselta ja Ritva Ruposelta saatiin lisätietoa lattiamateriaa-
leista (historia, hoito, käsittely). Lattian pintakäsittely pää-
tettiin tutkimusten jälkeen: Muovimatto otettiin lattiasta 
pois. Lattia on maalattu. Katon sisäpinta jätettiin entisel-
leen. Pönttöuunin ruostekohdat sekä uuninluukut käsitel-
tiin. Uuni maalattiin keltaiseksi.  

Tekniikka: Kattovalaisin tulee pintavetona. Pistorasioi-
ta on asennettu 4 kpl. Huoneessa on käyttökuntoinen 

pönttöuuni.

4.3. Huone 202. Avokonttori

Käyttötarkoitus: Huone toimii vuokrattavana toimistotila-
na, jossa on useita työpisteitä.

Toimenpiteet: Tapettitutkimukset on tehty, samoin väri-
portaikot. Kiinteät kaapit länsiseinällä jätetään paikoil-

leen. Itäseinän puuhella säilytetään. Hellan rikkinäinen pin-

Huoneet 201 ja 202
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KUVA 62.  
Yläkerrassakin pintakäsittelyä edelsi 

tilojen lämmöneristyksen korjaaminen.
KUVA 65. 

Huone 201 ennen restaurointia.

KUVA 63. 
Huone 201. Kattoon jätettiin tarkis-
tusluukku josta kulku ullakkotilaan.

KUVA 64. 
Ikkunankarmien kunnostaminen.

39



KUVA 67. Seinäpinnat työn alla. Hella päätettiin kunnostaa jo lämmi-
tyksenkin vuoksi. Kuvassa ikkunan oikealla puolella näkyy aukko josta 

tehtiin käynti ullakon sivutilaan.

KUVA 66. Muurin korjaus.

KUVA 69. 
Oven edestä paljastui lahovaurio, 
joka paikattiin tarvittavin osin.

KUVA 68. 
Kuvassa näkyy vielä lattiassa ol-
lut muovimatto joka kuitenkin 
jouduttiin poistamaan.
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ta muurattiin kuntoon ja uunin pelti korjattiin. Ruosteiset 
suuluukutpuhdistettiin ja mustattiin. Pohjoisseinän kaap-
piin avattiin käynti ullakkotilaan tarpeellisin eristyksin. Lat-
tiamatto aiottiin ensin jättää paikoilleen ja ottaa vain oven 
eteen jo repeytyneeseen kohtaan esille lattian alemmat ker-
rokset. Lattiamaton virkistäminen ei kuitenkaan onnistunut. 
Katon puupaneeli on otettu esille ja katto lisäeristetty ulla-
kon puolelta. Huoneen kokonaisuudessa otetaan huomioon 
kerroksellisuus, myös myöhemmät korjaukset jätetään ker-
tomaan rakennuksen historiasta. Siksi myös seinäpintojen 
käsittelyssä käytetään hyödyksi nykyisiä materiaaleja kuten 
seinän alaosan pahvia, joka voidaan uudelleen maalata. 

Materiaalit: Seinän yläosassa tapettina Pihlgren & Rito-
lan ”Kukko” ja alaosassavanha pahvi maalattuna. Kat-

to on maalattu Into-maalilla.

Tekniikka: Kattovalaisin. Pistorasioita sijoitetaan siten, 
että se mahdollistaa usean työpisteen valaisun ja tieto-

konetyöskentelyn. 

4.4. Huone 203. 
       Keittiö / Käynti yläkerran wc-tilaan

Käyttötarkoitus: Huone toimii yläkerran toimistotilojen yh-
teiskeittiönä ja huoltotilana. Tarvittaessa keittiö on käy-

tössä alakerran keittiön lisätarpeisiin.

Toimenpiteet: Huoneen länsiseinälle, wc-seinälle ovien 
väliin, sijoitetaan liesi, jääkaappi, vesipiste sekä työta-

so. Wc:n käsienpesualtaan, suihkun ja keittiön pesualtaan 
viemäröinti saadaan sijoitettua yläkerrassa samaan kohtaan 
ja laskemaan alakerran kuivakäymälän (huone 109) seinän 
vierestä viemäriin.

Ikkunan oikealle ja vasemmalle puolelle eli huoneen ete-
läseinän ikkunanurkkauksiin jätettiin pysyvät kulkuaukot 

ullakkotilaan. Huoneen länsiseinälle puhkaistiin oviaukko 
wc-tilaan, joka oli tarkoitus sijoittaa huoneen 204 kiinteään 
komeroon. Komero oli kuitenkin käyttötarkoitukseen liian 
pieni. Sen tilalle tehtiin isompi tila.

Huone 203

Huoneen maalikerrostumat tutkittiin ja sen perusteella 
päätettiin huoneeseen tulevista pintakäsittelyistä: Etelä-

seinälle tuli osin pinkopahvi, osin puukuitulevy. Itäseinälle 
tuli kokonaan pinkopahvi, loput seinät puukuitulevytettiin 
ja tapetoitiin. Näiden päälle tulee tapetti. Katto puhdistet-
tiin vanhoista maaleista ja maalattiin uudelleen, myös lattia 
maalattiin. Ikkunoiden alle voidaan sijoittaa siirreltävä säily-
tys-/ työtaso tai istuinryhmä.  Keittokomeron eteen voidaan 
myös asettaa työtaso. Keittiön ja portaikon välinen seinä on 
lisäeristetty. Muuri on otettu kokonaan esille (ei koteloitu). 
Muuri maalattiin kalkkimaalilla.

Materiaalit: Keittiökalusteet ja tarvittavat kodinkoneet.

Tekniikka:  Sähköpistokkeet komeroon  tarvittaville kodin-
koneille. Viemäri- ja vesiputket sijoitetaan länsiseinälle. 

Sähköpistokkeet itäseinälle: Kahvinkeitin ja muut pienko-
neet sijoitetaan aikanaan hormikomeron eteen asetetul-
le pöydälle. Valaisimet: Kattovalaisin, allaskaappivalaisin ja 
työvalo keittokomeroon. 
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4.5. Huone 204. 
       Toimistotila, wc, suihkukaappi

Käyttötarkoitus: Rakennuskulttuurikeskus Piirun neuvojan 
toimisto. Huoneen itäseinällä sijaitsevan kiinteän kome-

ron sisälle sijoitetaan wc ja suihkukaappi. Käynti käymälään 
tulee huoneen 203 kautta. 

Toimenpiteet: Huoneessa tehtiin tapetti- ja pintatutkimus. 
Päätyseinälle tehtiin rankorakenteen eristys. Seinään li-

sättiin vinolaudoitus, jonka päälle tehtiin koolaus, lisättiin 
selluvilla, tuulensuojapaperi ja huokoinen kuitulevy. Näiden 
päälle tuli vielä makulatuuripaperi ja 
P& R:n ”Karhunputki” tapetti. Kiinteä kaappi äänieristet-
tiin.  Tilaa jatkettiin pohjoisseinälle, jotta wc-istuin saatiin 
sovitettua tilaan.  Wc:n äänieristys oli tehtävä huolella, kos-
ka huoneesta tulee toimistotila. 

Tekniikka: Kattovalaisin, pistorasiat. Wlan-reititin.

4.6. Huone 205. Porraskäytävä

Toimenpiteet: Seinä- ja kattopinnat on hiottu ja maalattu. 
Lattia maalataan.

Tekniikka: Portaikon valaistus:  vähintään ylä- ja alatasan-
teelle on asennettava kattovalaisimet ja katkaisijat. Kuis-

tin ulkovalolle tulee joko oma katkaisin tai yhteiskatkaisin 
kaikille ulkovaloille. Ulkovaloille asennetaan mahdollisesti 
liiketunnistin.

Huoneet 204 ja 205
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KUVA 70. Yläkerran katosta rapisivat maalit.

KUVA 72. Joel Jämsä uusimassa ikkunan 
lahonnutta alapuitetta huoneessa 203.

KUVA 73. Ikkunan kummallekin puolelle jätettiin 
kulku ullakon sivutilaan.

KUVA 74. Huoneeseen valittiin tapetti nimeltä Karhunputki. 
Laura Mangal tapetoi.

KUVA 71. Koivun kaataminen vuonna 2012. Länsipäädyssä 
kiinni kasvanut koivu oli vaurioittanut kattoa ja edelleen sisätilo-
ja mm. huoneessa 204.
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KUVA 77. 
Ullakkotilasta löytyi vaurioita.

KUVA 78. Lappeen sivulla näkyvät 
tuulensuojalevyt asennettiin uutena.

KUVA 79. Ullakkotilassa kulkua var-
ten asennettiin uudet lankut. Eristeek-

si tuli 30-40 cm selluvillaa.

KUVA 75. Ullakon tutkimuksen, 
korjauksen ja eristämisen vuoksi katto-
pintaan jouduttiin leikkamaan aukko.

KUVA 76. 
Huoneen 204 nurk-
kaan tulee wc, johon 
on käynti viereisestä 

huoneesta.
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4.7. Huone 206. Ullakkotila

Toimenpiteet: Aki Sulosen vauriokartoituksessa kerrotaan 
lahovaurioista kattorakenteissa, kahdessa kattotuolissa 

ja alapuolisissa rakenteissa muttei kuitenkaan hirsirungos-
sa. Ullakkotila eristettiin tuulensuojalevyllä, -paperilla ja sel-
luvillalla. Ullakkotilan alapuolella on osittain alakerran kui-
vakäymälä; tilaan tulee osittain viemärivetoja ja vesiputkia, 
jotka on eristettävä. Myös pellettipoltin tulee todennäköi-
sesti alapuoliseen kuivakäymälään. Käymälän hormi kulkee 
ullakkotilan kautta katolle. 

1. Vesikaton tuuletusta tehostetaan asentamalla räystään alapinnan umpilaudoitukseen tuuletussäleiköt 200 x 600 x 4 /    
    sivu ja säleiköt molempiin päätyihin sekä tuuletushormit x 3 harjalle piippujen väleihin.

2. Sivuonteloihin lisätään puhtaan ja kuivan purueristeen päälle puhallusselluvillaa min 300 mm.

3. Puhallusvillaosuuksille lisätään tuulenohjaimet.

4. Lautaseinien purueriste tarkistetaan ja ulkopuolelle koolataan lisäeriste selluvillalevy min 100+ tuulensuojahuokolevy ja  
    harvalaudoitus. Sisäpintaan lisätään ilmansulkupaperi ja huokolevy.

5. Vanha ruoteisiin ulottuva purueriste poistetaan sisäkaton viisteen kohdalta ja korvataan spu-eristeellä 90-100 mm. 
    Tuuletusväli min 30 mm ruoteisiin varmistetaan rimoituksella.

6. Yläpohjan purueristeen puhtaus ja kuivuus varmistetaan, puru tasataan ja päälle lisätään puhallusselluvillaa min 300 mm.  
    Kaikkiin yläpohjan onkaloihin tehdään tarkastusluukut.

KUVA 80. Katon rakenneleikkaus
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Kuvia  Piirun arkistosta.
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