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Korjausoppaan taustaa

Nurmes, Suomen toiseksi vanhin kauppala, on leimallisesti Wanha Kauppala. Mer-
kittävä osa rakennuskannasta on suojeltua ja historiallisesti arvokasta. Kauppalan 
vanhin rakennus, sankarihautausmaan kellotapuli on 1700- luvulta. Niin kutsutut 
Puu-Nurmeksen rakennukset, 12 korttelia, ovat miljöösuojeltuja ja kokonaisuudes-
saan rakennettu 1800/1900-vuosisadan vaihteessa. Julius Basilierin 1876 piirtämä 
asemakaavakin on pääosin edelleen voimassa.

Kun Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys perustettiin viisi vuotta sitten, oli luon-
nollista, että se katsoi ensi tehtäväkseen kiinteistöjen asukkaiden ja ostajien käy-
tännön opastuksen. Liian monta kaunista rakennusta oli jo päässyt tuhoutumaan. 
Näin ei enää saisi tapahtua ainakaan tiedon puutteen vuoksi.

Tämä rakkaus vanhoihin rakennuksiin, pihapiireihin ja niiden muodostamaan 
omaleimaiseen tunnelmaan, on tärkein syy oppaan laatimiselle. Kirja on tarkoitettu 
yhtä lailla kunnostuskäsikirjaksi asukkaille kuin oppaaksi tänne muuttaville uusille 
tontin ja talon ostajille, ettei suojelua nähtäisi uhkana ja kustannustekijänä, vaan 
mahdollisuutena kokea jotain ainutlaatuista siitä historian ja tapahtumien ketjusta, 
jonka monet sukupolvet ennen meitä ovat eläneet ja johon mekin voimme vaikut-
taa. Ei ulkopuolelta, vaan osana tuota katkeamatonta ketjua, elämänvirtaa.

Uskomme, että tästä oppaasta on hyötyä laajemminkin koko Suomessa.
Kunnostus- ja korjausoppaan on laatinut asukasyhdistyksen toimeksiannosta 

seminaarityönä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun rakennusrestaurointiopiske-
lija Venla Vuorela, työn valvoja Nurmeksessa on ollut rakennuskonservaattori Kir-
si Berg Nurmeksen kaupunginmuseosta ja ammattikorkeakouluohjaajana lehtori 
Anne Räsänen. Venla Vuorela on kuitenkin suorittanut työn varsin itsenäisesti ja 
koko oppaassa näkyy Hänen kädenjälkensä.



Yksin ei näin laajaa opasta saada aikaan. Monien joukosta haluan mainita
- Nurmeksen kaupunginmuseo, museonjohtaja Meri-Anna Rossanderin ja 
      konservaattori Kirsi Bergin, asiantuntijalausunnot ja -ohjaus
- valokuvaaja Anssi Leinosen, uudemmat Nurmes-kuvat
- Nurmeksen kaupungin kaavoituspäällikkö Martti Piirosen, teknisen viras-

ton arkisto
- rouva Anna-Kristiina Rossanderin, tarinat Vanhasta Kauppalasta
- Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun, työn ohjaus ja aiempi seminaarityö 

”Nurmeksen vanha kauppala uuteen loistoon”        

Suurin Kiitos kuuluu kuitenkin Venla Vuorelalle, joka tarmokkaasti ja idearikkaas-
ti toimien on täyttänyt Asukasyhdistyksen antaman tehtävän: ”Laaditaan vanhan 
puurakennuksen omistajan, korjaajan ja ostajan opas huomioiden Nurmeksen kau-
pungin, ympäristökeskuksen, museoviraston ja muiden viranomaisten määräykset 
sekä tukimahdollisuudet.”

Nurmeksessa 1.7.2009  Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry

Matti Turunen  puheenjohtaja   

   



Nurmeksen vanhan kauppalan historia

Nurmeksen kauppalan perustaminen tuli ensikertaa talonpojilla ja virkamiehillä 
esille vuonna 1866. Hanke kuitenkin jäi, mutta nousi esille uudestaan 1870-luvulla. 
Suomen senaatti antoikin Nurmeksen kauppalan perustamisasiakirjan 5.12.1876. 
Asiakirjan mukaan kauppalalla ja maalaiskunnalla oli yhteinen kunnallishallinto, 
mutta vuonna 1901 kauppala itsenäistyi. Kauppalan alue käsitti 644 hehtaaria Pie-
lisen Vinkerlahdelta Mikonsalmen itäpuolelle saakka.

Kuopion lääninarkkitehti Ferdinand Öhman laati vuonna 1876 ensimmäisen 
kaavaehdotuksen kauppalan alueesta. Asemakaava jakoi kauppalan kahtia; harjun 
puoli varattiin kaupalliseen ja sivistykselliseen tarkoitukseen, Ritoniemen puoli 
puolestaan teollisuuteen ja työväen asuinalueeksi. Lopullisen asemakaavan kaup-
palaan laati Julius Basilier vuonna 1879 Ferdinand Öhmanin piirustusten pohjalta. 
Tuloksena oli niin sanottu empireruutukaava, jonka pyrkimyksenä oli parantaa pa-
loturvallisuutta väljällä ja säännöllisellä rakennustavalla, sekä katujen puuistutuk-
silla ja tontteja halkovilla palokujilla ja -toreilla. Kauppalassa ruutuasemakaavaa oli 
kuitenkin sovellettava, koska maasto-olosuhteet, kuten niemen muoto niin vaativat. 
Tästä johtuen katujen suuntaa jouduttiin kääntämään ja torista tuli kolmion muo-
toinen. Harjun alueelle piirretyistä tonteista tuli kuitenkin rakentamisen kannalta 
erittäin haastavia, vaikka käyttökelpoisen kaavan laadintaan olisi ollut hyvät mah-
dollisuudet vähäisen asutuksen vuoksi.

Valmistuneessa asema-
kaavassa määrättiin aino-
astaan tonttien rajat. Ase-
makaavan vahvistamisesta 
seuraavana päivänä täyden-
nettiin kaavaa erityisellä 
rakennusjärjestyksellä. Sen 
mukaan kauppala oli vel-
vollinen myymään tontteja 
välittömästi julkisella huu-
tokaupalla, kun joku esitti 
kiinnostuksensa rakentami-
sesta. Oston jälkeen tontti 
oli aidattava kolmen kuu-
kauden kuluessa, palosolaan 
oli istutettava lehtipuita 
kahden vuoden sisällä ja ra-
kennusten oli oltava valmii-
ta kolmessa vuodessa. 

Ferdinand Öhmanin suunnittelema asemakaavaehdotus vuodelta 1876



Rakentamisen enimmäismäärää säädeltiin etäisyys- ja ajoyhteysvaatimuksilla 
sekä pihan koolla. Asuinrakennuksen täytyi sijaita kadun puolella ja pihan pinta-
alan tuli olla vähintään 180m2. Toiseen naapuriin täytyi jättää 12m pitkä ja 15m 
leveä kaistale rakentamatta, jolloin rakennusalaa normaalikokoiselle tontille jäi 410 
m2. Rakennusalasta päärakennukseen käytettiin noin 150m2, jolloin loput jäivät ta-
lousrakennuksille. Yhdelläkään tontilla ei koko rakennusalaa kuitenkaan käytetty.

Julius Basilierin muokkaama asemakaava Ferdinand Öhmanin alkuperäisestä suunnitelmasta. Kartta vuodelta 1876.



Rakennusjärjestyksessä määrättiin puisten asuinrakennusten korkeudeksi 7,2m, 
joka mitattiin korkeimmasta maanpinnankohdasta räystäslautaan. Ulkorakennuk-
set puolestaan saivat olla 3,4m korkeita. Asuintalon kivijalan tuli olla vähintään 
60cm ja talousrakennuksissa 30cm. Aidat tuli rakentaa höylätystä puusta ja niiden 
piti olla vähintään 180cm korkeita umpiaitoja.

Rakennusjärjestystä muutettiin vuonna 1928, mutta rakentamisohjeet säilyivät 
käytännössä aina vuoteen 1943, jolloin rakentamisen sääntöjä muutettiin merkittä-
västi. Rakennusjärjestyksessä naapuritonttiin täytyi jättää 8 metrin tila ja rakennuk-
set saivat ulottua korkeintaan 15 metriä kadun rajasta pihaan päin. Tämä tarkoitti 
käytännössä sitä että kapeilla tonteilla talojen päädyt kääntyivät kadunsuuntaisik-
si. 

Talojen rakentaminen kauppalaan aloitettiin 1880-luvulla torin ympäristöstä. 
Torin kulmalle asettuneista asukkaista suurin osa oli kauppiaita, koska aluetta pidet-
tiin otollisena kauppapaikkana. 1890-luvulla taloja rakennettiin kauppalaan hurjaa 
vauhtia, joka johtui Porokylän palosta vuonna 1891. Porokylästä talonsa menettä-
neet asukkaat rakensivat talojaan enimmäkseen torin ympärille, mutta suosituksi 
alueeksi tuli myös Porokylän puoleinen pää, jossa tontit olivat pieniä ja hankalan 
harjualueen vuoksi halpoja. 1900-luvulle siirryttäessä rakentaminen vilkastui enti-
sestään, kun kauppala erotettiin maalaiskunnasta itsenäiseksi vuonna 1901 ja Nur-
mekseen rakennettiin rautatie vuosina 1909–1911. Pienet ja edulliset tontit olivat 
suosittuja ja tulivatkin täyteen rakennetuiksi. Vuoteen 1914 mennessä kauppalan 
koko läntisellä osalla oli asutusta, jonka jälkeen 1920-luvulla asutus keskittyi pää-
osin torin ympärille sekä itäiseen kauppalaan.

Valmis asemakaava vuodelta 1879



Kauppalan alueelle rakennettiin 
useita julkisia rakennuksia ennen 
ensimmäistä maailmansotaa. Uus-
goottisen tiilikirkon rakennustyöt 
aloitettiin arkkitehti F. W Mierit-
zin johdolla vuonna 1893 ja kirkko 
valmistui vuonna 1897. Kansakou-
lu kohosi Nurmesjärven rantaan 
vuonna 1894 ja arkkitehti Holmin 
suunnittelema yhteiskoulu kirkon 
lähelle vuonna 1905. Arkkitehti-
toimisto Usko Nyström-Petrelius-
Penttilä piirtämä jugendtyylinen 
kauppalantalo rakennettiin 1905 ja 
rukoushuone Kirkkokadun varrelle 
vuonna 1913.

Satama perustettiin kauppalaan 
1880-luvun alussa ja satamaraken-
nus kohosi 1800-luvun lopussa. 
Nurmekseen alettiin rautatietä ra-
kentaa vuonna 1909, Thure Hell-
strömin suunnittelema asemaraken-
nus kohosi radan varteen vuonna 
1910 ja rautatie valmistui vuonna 
1911. Aseman ympärillä on myös 
muita Hellströmin suunnittelemia 
rautatierakennuksia samoilta ajoil-
ta.

Kauppalaan saivat vuosittaista 
maksua vastaan muuttaa hyvämai-
neiset, luvan hankkineet henkilöt. 
Kauppiaat asettuivat torin ympäris-
töön, virkamiehet julkisten raken-
nusten lähettyville ja käsityöläiset 
pienille sivutonteille. Asuinpaikko-
jen muotoutuminen vaikutti myös 
katukuvaan. Asuinrakennusten 
lisäksi tonteilla oli piharakennuk-
sia, joissa erialojen ammattilaiset 
harjoittivat työtään. Myös navetat, 
kanalat ja kasvimaat kuuluivat tuon 
ajan pihapiiriin.



Nurmeksen kauppalan asemakaava 1980-luvulla

Lisätietoa:
Ikonen, Sanna; Korhonen, Kari: Puu-Nurmeksen rakennusinventointi(1997)
Kettunen: Puu-Nurmeksen rakennusinventointi (1991-92)
Maattinen, Maire: Rakennusten inventointia kaavoitusta varten (1978)
Nurmeksen Kameraseura: Puu-Nurmes, rakennusperinnettä ja elämää tänä päivänä
Nurmeksen kaupungin kulttuurityö: Puu-Nurmes, Kävelykierros Nurmeksen keskustassa
Pyykönen, Petteri: Puu-Nurmeksen rakennusinventointi
Saloheimo, Veijo: Nurmeksen historia
Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja 1976: Puu-Nurmes, Kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaan pohjoiskarjalaisen asuinalueen kehittämissuunnitelma
Varpanen, Lea: Rakennusten inventointia kaavoitusta varten



Suojelu

Yleisesti rakennusten ja ympäristöjen suojelu turvataan joko maankäyttö- ja raken-
nuslain nojalla tai suojelemalla rakennuksia muilla laeilla tai asetuksilla. Rakennus-
suojelulain mukaan rakennusten, rakennusryhmien ja rakennettujen ympäristöjen 
säilyminen turvataan ensisijaisesti asemakaavalla. Jos alue tai rakennus suojellaan 
kaavassa, täytyy ennen kaavan laatimista selvittää alueen rakennuskannan ja ym-
päristön ominaispiirteet. Kaavassa voidaan antaa määräyksiä ja ohjeita arvokkai-
den piirteiden säilyttämiseksi. Kaava-alueella voidaan suojella rakennussuojelulailla 
valtakunnallisesti merkittäviä kohteita, mutta yleisesti rakennussuojelulain käyttö 
on harkinnanvaraista. Yleensä paikallisesti, seudullisesti tai maakunnallisesti mer-
kittäviä kohteita ei kaava-alueella suojella rakennussuojelulailla, jos suojeluun riittää 
kaavoitus.

Nurmeksessa vanhan kauppalan alueella rakennuksia ja puuistutuksia on suo-
jeltu kaavoituksella varsinkin Puu-Nurmeksen alueella. Kaavoituksella suojellulle 
rakennukselle annetaan suojelumerkintä, joka kertoo, miksi rakennus on suojeltu, 
saako rakennuksen purkaa sekä millaisia muutos- ja korjaustöitä rakennukseen saa 
tehdä. Jokaisessa kaavassa on myös annettu erityisiä määräyksiä kaavaa koskevalle 
alueelle muun muassa rakennusoikeudesta, rakentamistavasta, aitaamisesta, istutuk-
sista, autopaikoista sekä leikki- ja oleskelualueista.



Vanhan kauppalan alueella sijaitseva vanha Esson rakennus on ainoa rakennus-
suojelulailla suojeltu kohde Nurmeksessa. Rakennus on merkittävä niin rakennus-
taiteellisesti kuin kulttuurihistoriallisestikin. Radan varressa sijaitseva rautatiease-
ma-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rautatieasema-alueisiin ja Nurmek-
sen vanha puutaloalue ja koivuistutukset puolestaan valtakunnallisesti merkittäviin 
kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin.

Lisätietoa:
Museoviraston internet sivut: www.nba.fi
Ympäristökeskuksen internet sivut: www.ymparisto.fi



Vanhan talon hankinta ja ylläpito

Vanhan talon osto on usein jännittävä prosessi. Salamannopeata ostopäätöstä ei 
kannata tehdä, vaan asiaan on hyvä paneutua perinpohjaisesti. Käytetyn asunnon 
ostajan on varauduttava pieniin yllätyksiin ja remontteihin, koska niitä vanhoissa 
taloissa tulee varmasti eteen. 

Myyjällä on asuntokaupassa velvollisuus antaa ostajalle riittävät ja oikeat tiedot 
kiinteistöstä ja sen ominaisuuksista. Lisäksi hänen on oikaistava ostajan väärät 
käsitykset asunnon suhteen. Ostajalla puolestaan on selonottovelvollisuus, joka 
tarkoittaa kiinteistön tarkastamista ennen talokauppaa. Jos ostaja ei käy tarkasta-
massa kiinteistöä, ei hän voi vedota myöhemmin asioihin, jotka olisivat tulleet ilmi 
normaalissa, pintapuolisessa tarkastelussa.

Jälkikäteisten riitojen välttämiseksi myyjän on suositeltavaa teettää talostaan 
kuntotarkastus. Usein vanhoihin rakennuksiin suositellaan myös tehtävän kunto-
tutkimus, jonka avulla piilevät vauriot saadaan selville. 

Vanhassa talossa asuminen ei tarkoita, että talossa täytyisi elää kuin museossa. 
Jokapäiväistä elämää helpottavat koneet kuuluvat nykypäivän elämään. Vanhaa ta-
loa ja sen luonnetta täytyy kuitenkin kunnioittaa ja sopeuttaa nykypäivän tarpeet 
vanhaan taloon sopiviksi. Talon ei kuulu näyttää vastarakennetulta, vaan elämisen 
jäljet saavat näkyä. Remontoidessa liian suuria rakenteellisia muutoksia pitää välttää 
ja vanhat kerrokset on hyvä säästää muistona talon historiasta. Jokavuotiset huollot 
on tärkeä muistaa, koska silloin suuria remontteja ei tarvitse tehdä niin usein. Van-
han talon pihapiiri on hyvä säilyttää, ja huomioida piharakennukset  kunnostustöitä 
ja huoltotoimenpiteitä tehdessä.

Vanhan talon arvokkuus on vanhoissa materiaaleissa, joten korjattaessa olisi hyvä 
säilyttää alkuperäistä materiaalia niin paljon kuin mahdollista. Korjaukset tehdään 
perinteisillä materiaaleilla, koska uudet ovat yleensä suunniteltu uudisrakennuksiin 



sopiviksi. Vanhoihin rakennuksiin tehtävät rakenteelliset korjaukset, esimerkiksi 
väliseinien muutokset tai lisäykset, tehdään niin että ne voi purkaa tarvittaessa jät-
tämättä huomattavia jälkiä.

Lisätietoa:
Kaila, Pietarila, Tomminen: Talo kautta aikojen, julkisivujen historia
Heikkinen, Heinämies, Jaatinen, Kaila, Pietarila: Talo kautta aikojen, kiinteän sisustuksen 

historia
Niiranen, Timo: Miten ennen asuttiin: Vanhat rakennukset ja sisustukset

Kuntokartoitus
Vanhassa talossa on hyvä asua noin vuosi ennen remonttia, jolloin huomataan mit-
kä kohdat ovat kunnostusta vailla. Vauriota ei pidä korjata heti, vaan seuraamalla 
selvitetään sen laajeneminen. Jos vauriosta ei ole haittaa eikä se pahene, ei sille tar-
vitse välttämättä tehdä mitään.

Kuntokartoitus on syytä tehdä ennen remontin aloittamista ja jatkaa sitä vielä 
remontin yhteydessäkin. Sen tarkoituksena on selvittää rakennuksen kunto, löy-
tää vauriot, vaurioiden laajuudet sekä syyt. Tutkimukset on tehtävä huolellisesti ja 
mahdollisimman vähän vahinkoa aiheuttaen. Kartoituksen jälkeen, ovat remontin 
laajuus ja kustannukset paremmin arvioitavissa. Kuntokartoitusta tehdessä kirjataan 
havainnot muistiin ja otetaan paljon valokuvia. Kun valokuvauspaikat on merkattu 
pohja- ja julkisivukuviin, muistaa, mistä ja milloin valokuvat ovat otettu. Kuntotut-
kimuksen yhteydessä kannattaa ottaa selvää myös talon historiasta.



Remonttia suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon, että rakennus sopii ympäris-
töönsä korjauksen jälkeenkin ja että siinä näkyvät vielä oman aikansa ominaispiir-
teet. Taloa myytäessä kuntokartoitus kannattaa siirtää seuraavan omistajan käyt-
töön, jotta remontoiminen on helpompaa ja kuntokartoittaminen jatkuu. Kun-
tokartoituksen voi tehdä itse, mutta ammattilaisen tekemänä kartoituksessa tulee 
varmasti kattava ja asiantunteva. Vauriokartoituksesta on hyötyä myös avustuksia 
haettaessa, koska niihin tarvitaan usein liitteeksi kuntoarvioita, rakennushistoriaa 
sekä valokuvia.

Lisätietoa:
Ahonen, Taisto: Talon huolto
Hekkanen, Martti: Pientalon kuntoarvio

Sähköasennukset
Vanhan talon alkuperäiset sähköasennukset voivat olla turvallisuusriski, ja siksi ne 
kannattaa tarkistuttaa ammattilaisella. Vanhat johdot ja kaapelit ovat usein hauras-
tuneita ja niiden liitokset löystyneitä. Ne voivat aiheuttaa kipinöimistä ja ylikuume-
nemista, jolloin vanhan talon tulipalovaara kasvaa.

Asennukset ovat usein mitoitettu paljon pienemmälle määrälle kodinelektroniik-
kaa, mitä nykyisin on käytössä. Liian suuri laitemäärä johtaa ylikuormitukseen jon-
ka seurauksena johdot ja pistorasiat voivat ylikuumentua. Tällöin sähköasennukset 
kannattaa uusia ja lisätä pistorasioita ja sulakkeita tarpeen mukaan.

Uudet sähköt voi asentaa pintavetoina, jolloin ei tarvitse rikkoa seinäpintoja. 
Jos taloon tehdään remontti, jossa seiniin tehdään sisäpuolelle lisälämmöneristys, 
kannattaa sähköasennukset uusia samalla, ja piilottaa sähköjohdot lisäeristeiden si-
sään/väliin. Sähköjohdot voi myös piilottaa jalka- ja kattolistojen taakse.

Nykyisin on saatavana uudistuotantona kangaspäällysteisiä johtoja, sekä poslii-
nisia ja bakeliittisia lamppujen kantoja, pistorasioita, katkaisijoita sekä vanhan mal-
lisia johdonpidikkeitä. Uudistuotannon sähkötarvikkeet ovat samalla turvallisia ja 
vanhan talon hengen mukaisia.

Sähkötyöt täytyy teettää osaavalla sähköalan ammattilaisella.



Rakennuksen perustus

Perustusten tehtävä on siirtää koko rakennuksen paino maapohjalle niin, ettei se 
painu, nouse tai liiku. Maapohjan laatu sekä rakennuksen paino määräävät millai-
nen perustuksesta tulee tehdä. Rikkoutuneet perustukset vaurioittavat usein laajalti 
rakennuksen muitakin rakenteita.

Perustusten historia
Suomessa asuintalon perustusrakenteet on 1900-luvun alkuun asti tehty käytännös-
sä pelkästään luonnonkivestä. Perustuskivet on joko kerätty luonnosta tai louhittu 
rakentamispaikalta. Luonnonkiviperusmuurit rakennettiin yleensä niin sanottuina 
kylmämuureina, eli kivilatomuksina ilman laastia. Kiviperustuksen alle rakennet-
tiin kahdesta ristikkäin ladotusta hirsikerroksesta arina, jonka avulla rakennuksen 
paino saatiin jaettua riittävästi. Huonoissa perustusolosuhteissa arinan alle joudut-
tiin lyömään pystysuoraan pitkiä puupaaluja. Paaluina käytettiin 8” paksuja tuo-
reita mäntyjä. 1910- luvulle saakka paalut iskettiin maahan pelkästään miesvoimaa 
käyttäen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa avuksi paalutukseen tuli höyryjunt-
ta, vähän myöhemmin sähköjuntta.1800- ja 1900-luvun taitteessa betonia alettiin 
käyttää talonrakennuksessa. Aluksi betonia käytettiin perustuksen anturoissa ja pian 
myös välipohjissa ja paaluissa. 1910-luvulla betoni oli jo lähes kokonaan syrjäyttä-
nyt hirsiarinan käytön. Hirren tilalla käytettiin betonirustia, eli puupaalujen päälle 
valettua alle metrin paksuista yhtenäistä laattaa. Betonin kalleuden vuoksi valuun 
sekoitettiin kivenlohkareita. Suuremmissa ja arvokkaammissa rakennuksissa valua 
vahvistettiin ratakiskoilla tai pyöröteräksellä raudoittamalla. 1930-luvulla säästöki-
vet jätettiin kokonaan pois ja anturat mitoitettiin ja raudoitettiin tarkkaan.

Kylmämuuri: 
Kivistä rakennettu muuri, 
jossa ei ole laastia saumoissa 
ja jossa limitys pitää 
rakenteen kasassa.

Arina: 
huonosti kantavaan 
perusmaahan perusmuurin 
alle hirsistä tai betonista 
tehty laajennus, joka 
jakaa rakennuksen painon 
perusmuuria laajemmalle 
alalle.

Antura: 
tassu, perustuksen alaosan 
levitys joka tavallisesti 
tehdään betonista. Anturan 
avulla rakennuksen paino 
jaetaan niin suurelle alalle, 
että rakennuspohjaan 
kohdistuva rasitus ei ylitä 
maaperälle sallittuja arvoja, 
eikä rakennus siten joudu 
alttiiksi painumille.



Perustusten vauriot ja niiden korjaus
Perustukset ovat vaurioituneet, kun ne eivät pidä rakennusta paikoillaan. Yleen-
sä liikkuminen tarkoittaa painumista, nousemista tai siirtymistä. Vauriot syntyvät 
usein hitaasti ja ne huomataan vasta muiden rakenteiden muutoksista, esimerkiksi 
muurin tai piipun halkeilusta, ovesta joka ei pysy kiinni, räystäslinjan mutkasta tai 
lattian vinoudesta. Perustuksia korjattaessa on tärkeää selvittää mistä vauriot ovat 
syntyneet. Ensiksi tutkitaan ovatko vesikourut, syöksytorvet, maan kaadot sekä ojat 
kunnossa. Jos edellä mainituista ei löydy puutteita, on perehdyttävä perustusten 
rakenteeseen, syvyyteen ja kuntoon, sekä talon ja sen lähiympäristön muutoksiin 
ja maan laatuun. Lähiympäristön muutoksia, jotka voivat vaurioittaa perustusta 
ovat muun muassa teiden rakentaminen lähietäisyydelle tai rakennuksen vieressä 
kasvaneen puun juurien tunkeutuminen perustuksiin. Aina kun perustuksia korja-
taan, jokaista rakennusta täytyy tarkastella yksilöllisesti, koska esimerkiksi salaojien 
asentaminen voi olla yhdelle rakennukselle hyväksi, mutta toisessa rakennuksessa 
perustukset mahdollisesti lahoavat entisestään.

Perustuksia korjattaessa rakennusta joudutaan usein nostamaan. Nostamisen yh-
teydessä on tärkeätä ottaa huomioon viemäreiden ja sähköjen linjaukset ja varmistaa 
että ne pysyvät ehjinä. Rakennusta nostettaessa on myös huomioitava ikkunoiden, 
ovien, seinien ja muurien kunnossa pysyminen. Perustusten vaurioiden tarkastelus-
sa ja korjausten suunnittelussa on syytä kääntyä perustuksiin paneutuneen raken-
nusinsinöörin puoleen.

Lisätietoa:
Museoviraston korjauskortisto: Pientalon perustusten korjaus. KK 24



Rakennuksen runko

Hirsirakennuksen runko on yleensä valmistettu mänty- tai kuusihirrestä. Havu-
puita on käytetty, koska rungot ovat suoria ja niiden pihka tekee puusta kestävää. 
Lämpimien rakennusten hirret ovat yleensä pelkattu 6” eli 15cm paksuiksi. Suurissa 
hirsirakennuksissa hirret ovat voineet olla jopa 8-9” paksuisia. 

Vääntynyt hirsirunko
Hirsirungon vauriot johtuvat yleensä perustuksista, joiden liikkuminen vääntää 
runkoa. Huonosti tehdyt ikkunan- ja oven karat päästävät hirsiseinän pullistumaan 
koska eivät sido sitä tarpeeksi. Myös jälkikäteen tehdyt ikkunat tai ovenreiät voivat 
pullistaa seinää, koska se ei ole enää tarpeeksi tukeva. Maapohjan routiminen voi 
hataroittaa päällekkäin ladottuja hirsiä, jolloin talon tiiviys kärsii.

Vääntynyt hirsirunko suoristetaan varovasti, etteivät rakenteet rikkoudu. Pienet 
pullistumat suoristetaan asentamalla seinän molemmille puolille följarit, jotka ki-
ristetään seinän ja följareiden läpi kulkevan metallikierretangon ja pulttien avulla 
pikkuhiljaa suoraksi. Suurten pullistumien oikaisuun tarvitaan huolella rakennet-
tuja apurakennelmia, joiden avulla seinä kiilataan suoraksi. Ikkuna- ja oviaukoista 
johtuvat pullistumat korjataan tukemalla seinää väliaikaisesti ja tekemällä aukkoi-
hin uudet, tukevammat karat.

Hirsirungon lahovauriot 
Sokkelin painuminen kostuttaa alimpia hirsiä, jolloin ne lahoavat. Hirren lahoami-
nen voi johtua myös putkivuodosta, betonin suorasta kosketuksesta hirteen, sade-
veden pääsystä hirren pintaan sekä maanpinnan nousemisesta hirren tasolle. Ylei-
simmät paikat joissa lahovaurioita esiintyy, ovat alimmat hirret, ylä- ja välipohjan 
kohdat, ikkunoiden aluset, vesipisteiden kohdat, piippujen juuret sekä palomuurien 
taustat. Lahonneet hirret voivat muuttaa rakennuksen asentoa, jolloin osa hirsilii-
toksista voi aueta ja talosta tulee vino ja hatara.

Lahonneet hirrenkohdat on poistettava ja korvattava uudella, terveellä hirrellä. 
Lahovauriot korjataan laajuuden mukaan, toisinaan voi riittää lautapaikkaus, joskus 
hirret joudutaan vaihtamaan kokonaan. Hirsien vaihto edellyttää rungon nostamis-
ta ja tukemista niin, että lahonnut hirsi saadaan irrotettua ja uusi laitettua tilalle. 
Lyhyeltä matkalta vaihdettava hirsi tarvitsee vähemmän nostoa, kun taas kokonaan 
vaihdettavalle hirrelle tukia ja nostokohtia on oltava useita. Kivijalan ja uuden hir-
ren väliin laitetaan eristeeksi tuohi- tai bitumihuopakaistale. Kun lahovaurion syyn 
pystyy poistamaan, ei korjausta tarvitse heti uusia.

Pelkata: 
palhoa, flankata, plankata, 
kellestää, naamata, pinnata, 
posketa, pälhiä, pälsiä, 
Veistää hirsien kaksi 
vastakkaista sivua suoraksi 
ja tasapaksuksi. Veistäminen 
tehdään joko kirveellä tai 
piilulla.

Kara: 
karapuu, miekkapuu, 
pettupiena, oven ja ikkunan 
pieliä tukeva pystypuu, joka 
upotetaan hirsien päihin 
veistettyyn uraan.

Följari: 
völjari, paaso, hirsiseinän 
tukipuu. Käytetty 
rakennuksissa pitkän 
seinäosan tukemiseen 
ja pullistuneen seinän 
oikaisemiseen. Seinä 
kiristetään kahden 
pystyhirren tai tukevan 
lankun väliin. Följarit 
sidotaan paikalleen hirsien 
läpi kulkevilla pulteilla. 
Pultinreiät ja aluslevyt ovat 
soikeita, jotta seinä pääsee 
laskeutumaan.

Bitumi: 
pitumi, kosteudeneristyksiin 
käytettävä maaöljystä 
tislaamalla saatu tuote.



Hyönteisvauriot hirsirungossa
Hirsirunkoon aiheuttavat vaurioita myös hyönteiset. Hyönteisvauriot tunnistaa 
puun pinnalla olevista rei’istä ja käytävistä. Rakennuksessa elävät hyönteiset käyt-
tävät ravinnokseen niin lahoa, tuoretta kuin tervettäkin puuta. Hyönteisvaurioiden 
välttämiseksi puu on pidettävä kuivana ja tuuletettuna. Jos rakennuksesta löytyy 
hyönteisten tekemiä reikiä, on selvitettävä, onko vaurio etenemässä vai pysähtynyt. 
Sn jälkeen on selvitettävä mikä hyönteinen vauriot on aiheuttanut. Kun hyönteinen 
on tunnistettu, täytyy sen elämisen ehdot poistaa, esimerkiksi kosteassa ja lahossa 
puussa viihtyvän hyönteisen voi hävittää poistamalla kosteuden aiheuttajan. Myös 
hyönteisten tekemien vaurioiden laajuus on tutkittava. Jos puu on vaurioitunut laa-
jalti, on se poistettava ja korjattava niin, että siitä tulee taas kantava.

Lisätietoa:
Jalava, Matti: Puun rakenne ja ominaisuudet
Museoviraston korjauskortisto: Hirsitalon rungon korjaus. KK 16
Suomen museoliiton julkaisuja 55: Rohmut ja riesat – tuhohyönteisten tunnistusopas
Vihavainen, Tuija: Puurakenteiden lahontorjunta
Viitanen, Hannu: Ruskolahon kehittyminen ja leviäminen puurakenteissa



Vesikatto

Vesikaton tehtävä on suojata rakennusta sään rasitukselta. Sade, lumi, räntä ja rakeet 
osuvat ensimmäisenä kattoon joka räystäiden ja vesikourujen avulla ohjaa ne maa-
han, riittävän kauas seinistä. Hyvin rakennettu ja huollettu katto ei päästä kosteutta 
rakenteisiin, mikä vähentää osaltaan kosteusvaurioiden syntyä. Vesikattoa voi sa-
noa yhdeksi rakennuksen julkisivuksi, katon täytyy olla sopusoinnussa rakennuksen 
muun tyylin ja väritykseen kanssa. Katto on tärkeä osa rakennuksen kulttuurihisto-
riallista arvoa, eikä sitä tulisi tarpeettomasti muuttaa.

Tiilikatto
Tiiltä on käytetty katemateriaalina Suomessa jo 1500- ja 1600-luvun arvokkaim-
missa rakennuksissa. 1700-luvun loppuun saakka tiiltä käytettiin katemateriaali-
na yleisesti, koska mansardikatot olivat muodissa ja tiili käy erinomaisesti jyrkkiin 
katteisiin. Klassismin ja empiren aikana katot olivat loivia, joten tiilen käyttö lähes 
loppui 1800-luvun aikana. Tiilikatot yleistyivät Suomessa 1900-luvun alussa, kun 
kansallisromanttinen kausi alkoi. Samaan aikaan poltettuja kattotiiliä alettiin val-
mistaa kotimaassa ja niitä valmistettiin aina 1950-luvulle saakka. Betonisia katto-
tiiliä alettiin valmistaa 1900-luvun alkupuolella ja 1950-luvulla ne yleistyivät niin, 
että poltettujen kattotiilten käyttö väheni merkittävästi.

Tiilikatoissa yleisimpiä vaurioita ovat tiilien särkyminen, sammaloituminen ja 
irtoaminen, kattorakenteiden notkahtaminen sekä räystäiden lahoaminen. Tiilien 
särkyminen on vaurioista ehkä yleisin. Tiilten lohkeilu voi aiheutua märkien tiilten 
jäätymisestä, katolla kävelemisestä ja tiilien sammaloitumisesta. Tiilien pakkasloh-

Mansardikatto: 
murroskatto, ranskalainen 
katto, rontta, taitekatto, 
satulakattoa muistuttava 
kaksilappeinen vesikatto, 
jonka lappeet ovat taitteisesti 
kaksiosaiset, jyrkästi nouseva 

alaosa ja loivempi yläosa.



keilu ei johdu pakkasen kovuudesta vaan vuosittaisista jäätymis- ja sulamiskerrois-
ta. Sammaleiset tiilet pysyvät pidempään kosteina, jolloin märän tiilen jäätymistä 
tapahtuu useammin. Sammal myös haurastuttaa tiiltä ja on ongelma varsinkin se-
menttitiilissä. Tiilet voivat lohkeilla katolla kävelemisestä, varsinkin jos ne ovat jo 
valmiiksi haurastuneita tai väärin ladottuja. Katolla pitäisikin astua tiilien päähän, 
ei keskelle. Tiilten lohkeilu johtaa katon vuotamiseen, joka puolestaan vaurioittaa 
kattorakenteita.

Jyrkällä katolla tiilet voivat irtoilla, jos kiinnikkeet ovat ruostuneet. Yksittäisiä 
tiiliä voi kiinnittää takaisin irronneiden paikalle. Kattotiilten ja lumikerrosten yh-
teispainon johdosta kattorakenteet voivat notkahtaa pikkuhiljaa. Notkahtamisesta 
tulee ongelma, jos katto alkaa vuotaa tai kattorakenteet joutuvat liian suurelle rasi-
tukselle. Lumen kertyminen katolle on ongelmana varsinkin liian loivilla katoilla, 
joille lumi pääsee kerääntymään. Niiden riskinä ovat myös kattovuodot jotka täytyy 
ottaa huomioon aluskatteessa.

Räystäiden lahoaminen on vaarana etenkin 1940–1950-luvuilla rakennetuissa 
taloissa, joissa on räystäskotelot. Räystäskoteloiden vuoksi tuuletus ei toimi ja räys-
täs voi olla aina kostea. Vesi pyrkii kääntymään kattotiilten alle ja kostuttaa räystäs-
laudat. Päätyräystäiden koteloihin kertyy lehtiä ja muuta roskaa, joka pitää laudat 
kosteana ja lahottaa ne.

Katon korjauksessa tiilikate on pyrittävä säilyttämään samanlaisena kuin ennen. 
Jos katossa on vain muutamia vaurioituneita tai irronneita tiiliä, paikataan ne alku-
peräisen kaltaisella tiilellä. Jos katto joudutaan korjaamaan perusteellisesti, tiilikate 
puretaan varovasti, niin että tiilet pysyvät ehjinä. Tiilet puhdistetaan ja ladotaan ka-
tolle uudestaan, puuttuvat tiilet korvataan samanlaisilla uusilla tai purkutiilillä. Jos 
korvaavia tiiliä ei ole saatavilla, voidaan vanhat tiilet siirtää julkisivunpuoleiselle lap-
peelle, jolloin toiselle lappeelle tehdään kokonaan uusi, tyyliin sopiva kate. Katon 
aluskatteena olevat vanhat huovat on hyvä säilyttää, ellei rakenteiden korjaaminen 
vaadi katteiden poistamista.

Tiilikatto puhdistetaan sammalesta ja roskista muutaman vuoden välein, etteivät 
tiilet pääse haurastumaan. Puhdistamisen voi tehdä esimerkiksi painepesurilla. Be-
tonitiilikatto voi tarvita perusteellisempaa huolenpitoa, esimerkiksi pesun lisäksi sen 
voi joutua maalaamaan sementtimaalilla.

Betonitiili:
sementtitiili, hiekasta ja 
sementistä valmistettu 
kattotiili.



Peltikatto
Ensimmäiset peltikatteet Suomeen tulivat 1600-luvulla ja niitä käytettiin ainoastaan 
arvorakennuksissa. Ensimmäiset peltityypit olivat vasarapelti ja valssattu mustapelti, 
jotka täytyi käsitellä ruostumisherkkyytensä vuoksi öljymaalilla, öljyllä, tervalla, ki-
vihiilitervalla tai bitumituotteilla. 1700-luvun lopulla peltien saumaus tuli muotiin 
ja syrjäytti samalla naulaamisen. 1800-luvulle siirryttäessä peltikatot alkoivat pik-
kuhiljaa yleistyä ja niiden suojauskäsittelyt kehittyä kaupungeissa. Tällöin käyttöön 
tuli lyijymönjä. 1920-luvulla sinkityn pellin valmistaminen yleistyi ja materiaali syr-
jäytti mustapellin käytön. Sinkityt katot maalattiin edelleen vanhoilla pintakäsit-
telyaineilla, kunnes 1950-luvulla markkinoille tullut alkydimaali nousi suosioon. 
1960-luvulla kattopeltimateriaalina käytettiin myös alumiinia ja 1970-luvulla muo-
vipinnoitteet tulivat yleisesti käyttöön. Nykyisin kattopelti on kuumasinkittyä eli 
sinkittyä teräsohutlevyä, myös alumiinipeltiä käytetään.

Peltikaton yleisin vaurio on korroosio; raudan hapettuminen, eli ruostuminen. 
Se johtuu yleensä suojauksen mekaanisesta vauriosta, kuten jään tai lumen poiston 
yhteydessä tulleesta naarmusta. Toinen yleinen syy korroosiolle on veden keräänty-
minen katteen päälle, esimerkiksi taitekohtiin. Niihin kerääntyy usein myös puiden 
lehtiä, siitepölyä ja siemeniä jotka muodostavat yhdessä paksun, vettä hautovan ke-

Mustapelti: 
päällystämätön rautapelti.

Lyijymönjä: 
mönjä, lyijyä sisältävä 
punainen maaliaine, jota 
käytetään suojana ruostetta 
vastaan esim. peltikatoissa.



roksen. Myös peltikaton alapinnalle voi kerääntyä vettä, joka johtuu kondensoitu-
misesta eli ilman sisältämän vesihöyryn tiivistymisestä kylmällä pinnalla. Ilmansaas-
teet vaurioittavat peltikatetta. Sateen mukana kulkeutuva rikki sekä muut haitalliset 
aineet, kuten hiili ja sähköä johdattavat metalliyhdisteet reagoivat metallipinnan 
kanssa ja alkavat ruostuttaa sitä.

Kattoa korjattaessa tärkein periaate on säilyttää katto sellaisena, kuin se alun pe-
rin on rakennettu. Esimerkiksi vanhalle saumapeltikatolle ominaiset poikkisaumat 
ja jalkarännit	vaikuttavat katon ulkonäköön huomattavasti. Kattoa ei myöskään ole 
syytä korjata turhan laajalti, ainoastaan ne kohdat jotka ovat korjauksen tarpeessa. 
Katteena käytettävän pellin on oltava samankaltaista kuin vanhan, esimerkiksi sileää 
peltikatetta korjattaessa korjauspelti ei saa olla profiloitua. Vanhaan taloon ei myös-
kään kuulu muovipinnoitettu peltikatemateriaali eikä uusi tiilikattoa muistuttava 
peltikate. Jos vesikatto täytyy uusia kokonaan, noudatetaan vanhaa rakennustapaa.

Huopakatto
Huopaa on Suomessa yleisesti alettu käyttää katemateriaalina 1850-luvulta lähtien, 
jolloin asfalttihuopaa alettiin tuoda maahan. Ensin asfalttihuopaa käytettiin arkkei-
na, myöhemmin rullatavarana. Suomessa kattohuopateollisuus käynnistyi 1876 ja 
1900-luvun alussa se oli jo erittäin laajalle levinnyt. 1950-luvulta lähtien huopakat-
teet ovat olleet yleisiä katemateriaaleja niin maalla, kuin kaupungeissakin.

Huopakaton tavallisimpia vaurioita ovat vanheneminen, kuluminen sekä mekaa-
niset, roskien aiheuttamat ja alustassa ilmenevät vauriot. Vanhetessaan materiaalin 
ominaisuudet heikkenevät. Sade ja jää irrottavat huovan pintasirotetta, jolloin au-
ringon lämpö, valo ja ultraviolettisäteily pääsevät vahingoittamaan bitumikerrosta. 
Lämpö voi aiheuttaa huopaan venyneitä pusseja. Pakkasella huopa haurastuu ja jään 
poisto voi aiheuttaa suuriakin vaurioita katteeseen. Vaurioitunut huopa päästää lä-
vitseen kosteuden, jolloin alusrakenteet kastuvat ja pitkän ajan kuluessa lahoavat.

Tärkeintä huopakaton säilymisessä on vuosittainen huolto. Katon tarkastamista 
ei pidä tehdä helteellä, koska huopa on pehmeää ja vaurioituu helposti. Katto täy-
tyy puhdistaa vuosittain roskista hellävaraisesti harjaten. Reiät ja repeämät on syytä 
korjata välittömästi. Repeämät korjataan aina koko vuodan leveydeltä, pienet reiät 
kittaamalla.

Asfaltti: 
asvaltti, bitumi, ennen 
ensimmäistä maailmansotaa 
puhdasta bitumia sanottiin 
asfaltiksi, nykyisin asfaltti 
tarkoittaa bitumin ja hiekan 
sekoitusta.

Jalkaränni: 
jalkakouru, jalkaränny, 
huopa- ja peltikatossa 
lappeella, lähellä räystästä 
oleva jalkakouru, joka ohjaa 
veden syöksytorveen.



Jos huopakattoa ei voida korjata paikkaamalla, on suositeltavaa levittää uusi 
huopakerros vanhan päälle, mikäli alusrakenteet ovat hyvässä kunnossa. Uusittaessa 
säilytetään kattamistapa, katon väri sekä ulkonäkö entisenlaisena. Nykyisiä katelaat-
toja ei pidä käyttää vanhoissa rakennuksissa, koska ne eivät kuulu vanhaan raken-
nustapaan.

Lisätietoa:
Museoviraston korjauskortisto: Huopakaton korjaus. KK 4
Museoviraston korjauskortisto: Peltikaton korjaus. KK 5
Museoviraston korjauskortisto: Tiilikaton korjaus. KK 6
Museoviraston korjauskortisto: Peltikaton maalaus. KK 7



Ulkovuoraus

Ulkovuorauksen tehtävänä on suojella hirsikehikkoa kastumiselta ja auringon-
paahteelta. On helpompaa ja halvempaa korjata ulkolaudoitus kuin hirsikehikko. 
Laudoituksella myös tiivistetään rakennetta. Vuoraus suojaa kylmyydeltä ja eristää 
tuulelta.

Ulkovuorauksen historia
Ensimmäiset ulkovuoraukset Suomessa tehtiin arvorakennuksiin 1600-luvulla, kau-
punkeihin vuorauksia alettiin käyttää 1700-luvulla. Aluksi ulkovuorauksena käytet-
tiin sileää pystylaudoitusta, jota kehitettiin pikkuhiljaa seinän raot peittävillä ohuilla 
peiterimoilla. Empiren aikaan 1800-luvulla höylätty vaakavuoraus yleistyi. 1800-lu-
vun lopulla alettiin yhdistellä julkisivujen pysty- ja vaakalaudoitusta listojen jäsente-
lemänä. 1900-luvun alkupuolella oli suosittua vaakasuora kapeahko puoliponttilau-
ta ja peiterimoitettu pystyvuoraus, kun taas 1930-luvulle siirryttäessä muotiin tuli 
vaakasuora kapea limilaudoitus. 1930–40 -luvun funktionalismi suosi puolestaan 
limilaudoitusta muistuttavaa viistopintaista vaakalaudoitusta, jossa lauta oli sahattu 
viistosti halki. Vuoraustapa säilyi käytössä vielä 60-luvulle saakka.

Ulkovuoraus kiinnitettiin ennen suoraan hirsipintaan. Vuorauksen alle tuulen-
suojaksi saatettiin laittaa tuohta, lumppupahvia tai tervapaperia. Ilmaraon jättämis-
tä suositeltiin jo ennen muovimaalien tuloa, mutta vasta 1960-luvulla alkydi- ja 
lateksimaalien myötä huomattiin ilmarako välttämättömäksi.

 

Ponttilauta: 
punttilauta, lauta, jonka 
toisessa reunassa on 
koho, eli koiraspontti ja 
toisessa vastaavasti ura, 
eli naaraspontti. Niistä 
laudat liitetään toisiinsa. 
Puolipontti on yksi 
ponttiliitoksen malli.

Limilaudoitus: 
laudat ovat liitetty toisiinsa 
päällekkäisliitoksin, jossa 
reunat ovat päälletysten; 
kahden laudan yhtymäkohta, 
jossa toinen peittää osan 
toisesta.



Ulkovuorauksen korjaus
Ulkovuorausta korjattaessa tärkein periaate on säilyttää paneelityyppi ja alkuperäiset 
profiloinnit samanlaisena kuin alkuperäiset. Jos ulkovuoraus on muutettu esimer-
kiksi levytetyksi tai pellitetyksi, on suotavaa palauttaa se ennalleen. Paikkakorja-
ukset tehdään entisen kaltaisella materiaalilla. Ennen korjausta on selvitettävä ja 
poistettava vaurion aiheuttaja, muuten työ on muutaman vuoden päästä uudelleen 
ajankohtainen.

Jos ulkolaudoitus on huonossa kunnossa vain alimpien lautojen osalta, ei koko 
laudoitusta tarvitse uusia. Vaakavuorauksessa alimman laudan uusiminen on huo-
mattavasti helpompaa kuin pystyvuorauksessa. Vaakavuorausta uusittaessa huono-
kuntoiset laudat irrotetaan ja korvataan uusilla samanlaisilla. Korvaavana materi-
aalina on syytä käytettää hienosahattua tai karkeahöylättyä lautaa liian tikkuisen 
raakalaudan tilalla. Raakalautaa ei kannata käyttää, koska materiaali ei istu talon 
ulkonäköön ja likaantuu karkeutensa vuoksi erittäin nopeasti.  Pystyvuorauksessa 
puolestaan alaosa voidaan paikata useilla eri tavoilla. Vanhat lahonneet kohdat voi-
daan paikata yksitellen lahovaurion yläpuolelta. Tällöin lauta sahataan viistosti pois, 
ja uusi lauta kiinnitetään öljykitillä paikoilleen. Sahauskohdat voivat olla jokaisessa 
laudassa joko erikorkeuksilla tai samassa linjassa. Toinen tapa on katkaista lahonneet 
kohdat samassa linjassa pois ja rakentaa vesilauta uuden ja vanhan laudoituksen vä-
liin. Uuden laudoituksen voi tehdä joko vaaka- tai pystylaudoituksena.

Lisätietoa:
Museoviraston korjauskortisto: Ulkolaudoituksen korjaus. KK 3



Ulkomaalaus

Ulkomaalin tehtävänä on suojata ulkovuorausta sään rasitukselta. Maali on valittava 
oikein, ettei se lahota ulkolaudoitusta. Vanhassa talossa, jossa ulkovuoraus on kiinni 
seinässä, eikä tuuletusrakoa ole, on tärkeätä valita hengittävä eli kosteutta läpäisevä 
perinteinen maali. Ulkopinnan maalilla on myös kaunistava merkitys. Ennen ulko-
vuorauksella ja maalauksella jäljiteltiin kalliimpien materiaalien tuntua julkisivussa. 
Maalin kauneus ei ole kiinni pelkästään väristä, myös kiilto ja vanhenemistapa vai-
kuttavat ulkonäköön. Vanha rakennus, joka on maalattu kiiltävällä muovimaalilla 
menettää vanhan talon tunnun, varsinkin vanhentuessaan kun maalipinta rupeaa 
repeilemään suurina riekaleina irti.

Ulkomaalauksen historia
1500-luvulla Suomessa maalattiin tiili- tai hirsiseinää tervaan sekoitetulla punamul-
lalla, jotta tiiliseinä olisi siistimpi tai että hirsiseinä muistuttaisi kallista tiiltä. 1600-
luvulla punamultaa käytettiin vain kirkoissa ja raatihuoneissa, joiden ikkunat ja ovet 
oli saatettu maalata öljymaalilla. 1700-luvulla seinäpinnat olivat joko maalaamatto-
mat tai punamullatut. Öljymaalia käytettiin ainoastaan ikkunoiden ja listoitusten 
koristeina. Yleisimpiä värejä olivat siniharmaa, vihreä sekä keltainen. 1700-luvun lo-
pulla kaupungeissa ja maaseudun arvorakennuksissa ulkovuorauksia alettiin maala-
ta hillitynsävyisillä öljymaaleilla. Väreinä käytettiin keltaista, valkoista, siniharmaata 
ja punaista. 1800-luvun alussa suosituin julkisivu oli keltainen laudoitus valkoisine 
listoineen. 1800-luvun puolivälissä keltainen väri tummui ja listat muuttuivat tum-



manruskeiksi tai punaisiksi. 1800-luvun lopulla käytössä oli jo laaja värivalikoima. 
1800-luvun kuluessa myös keittomaalista tuli yleinen maali kansan keskuudessa. 
1900-luvun alussa maaleissa palattiin 1800-luvun alun värimaailmaan. 1920-luvul-
la talojen suunnittelijat suosivat punamultaa, mutta rakentajan vaaleita öljymaaleja. 
1930-luvulta lähtien vaaleat, murretut öljymaalit ovat olleet suosiossa. 1950-luvulla 
kuultavat puunsuoja-aineet tulivat muotiin ja värit muuttuivat tummanruskeisiin 
ja -vihreisiin. 1950–60-luvulla alkydi- sekä lateksimaalit nousivat suosioon, mutta 
1970-luvulla maalit vaihtuivat taas takaisin öljy- ja keittomaaleihin.

Öljymaali
Perinteinen öljymaali valmistetaan sideaineesta, pigmenteistä, kuivikkeista sekä 
ohenteesta. Sideaineena öljymaalissa käytetään vernissaa, joskus sekaan lisätään 
myös standöljyä eli paksuksi keitettyä pellavaöljyä. Pigmentteinä on ennen käytetty 
pääasiassa metalli- ja maavärejä, kirkkaita sinisiä ja vihreitä ei ole käytetty koska ne 
olivat liian arvokkaita talon maalaukseen. Kuivikkeina käytetään usein serotiinia, 
sikkatiivia, mangaanioksidia tai kobolttioksidia. Ohenteena öljymaalauksessa käy-
tetään lakkabensiiniä, eli mineraalitärpättiä. Lakkabensiiniä ulkomaalin ohenteena 
käytetään vain pohjamaalauksessa, muuten maali ohennetaan vernissalla tai maalin-
valmistajan ohenteella.

Ulkomaalaus perinteisellä öljymaalilla tehdään kolmena kerroksena. Ensimmäi-
nen, eli pohjamaalaus maalataan ohuella, läpikuultavalla sinkkivalkoisella öljymaa-
lilla, joka on halvempaa ja tarttuvampaa kuin varsinaiset maalit. Sinkkivalkoinen 
pigmentti antaa maalille myös homeenestokykyä. Pohjamaalin täytyy antaa kuivua 
kuivaksi ennen seuraavaa maalikerrosta eli välimaalia. Pohjamaali ei saa kuitenkaan 
olla liian kuivaa, ettei se ala hylkiä välimaalikerrosta liian kovettuneen pinnan ta-
kia. Ihanteellinen kuivumisaika on 2-3 vuorokautta, enintään viikko. Välimaalaus 
maalataan 15–30 % ohennetulla öljymaalilla ja annetaan kuivua parista päivästä 
jopa viikkoon. Viimeisenä maalataan valmiiksimaalaus ohentamattomalla öljy-
maalilla.

Öljymaalilla maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Sadepäivien jälkeen pinnan 
kuivuminen ei riitä, vaan puun täytyy olla läpeensä kuivunut, kosteudeltaan mielui-
ten alle 15 %. Ihanteellinen maalaussää on poutainen, muttei liian kuuma. Aamu-
kasteen on ehdittävä haihtua ennen työn aloittamista. Vastamaalattu öljymaalipinta 
on kiiltävä, mutta himmenee muutamassa vuodessa. 

Standöljy: 
hollantilainen öljy, paksuöljy, 
korkeassa lämpötilassa 
kuumennettu pellavaöljy. 
Valmistustapansa vuoksi 
se kuivuu nopeasti, on 
säänkestävämpi ja vastustaa 
ajan mukana tapahtuvaa 
hapettumista paremmin kuin 
vernissa.

Vernissa: 
värnissa, fernissa, färnissa, 
maaliöljynä tai (puu)pintojen 
suojaamiseen käytetty, 
pellava- tai muusta 
rasvaöljystä keittämällä 
ja eräitä happea sisältäviä 
kuivausaineita siihen 
sekoittamalla valmistettu 
neste.



Petroliöljymaali
Petroliöljymaali on aina 1920-luvulta asti käytössä ollut monikäyttöinen maali, jolla 
voi maalata lähes millaista puupintaa tahansa. Sitä on helppo valmistaa, koska ai-
nesosia on vain kolme; maaliöljy, valopetroli ja väripigmentti. Vanhetessaan maali ei 
muodosta pintajännitettä vaan kuluu ja murenee kauniisti pois.

Petroliöljymaalissa öljynä käytetään vernissaa, joskus sekaan laitetaan myös hie-
man standöljyä. Ohenteena maalissa käytetään valopetrolia. Pigmentteinä maalissa 
käytetään aitoja luonnon väripigmenttejä.

Maali soveltuu maalaamattomille sekä aiemmin petroliöljymaalilla maalatuille 
pinnoille. Se soveltuu myös vanhoille öljy- tai alkydiöljymaalilla maalatuille, tai 
puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Sitä voi käyttää myös aiemmin muovimaa-
lilla käsiteltyyn pintaan, kunhan pohjamaali otetaan huomioon maalin valmistuk-
sessa. Petroliöljymaali on niin peittävää, että sitä tarvitsee levittää pinnalle vain yh-
den kerran. Ennen maalaamista vanhat irtoavat maalikerrokset ja pehmennyt sekä 
nukkaantunut puu on poistettava. Vastamaalattu petroliöljymaalipinta on puolikiil-
tävä, mutta himmenee vuosien kuluessa.

Keittomaali
Keittomaalilla on monta valmistustapaa ja nimeä, kuten vesimaali, punamultamaali 
sekä lietemaali. Keittomaalin yleisimmät värit ovat punainen ja keltainen, myös rus-
keata ja vihertävää keittomaalia on käytetty.

Punainen keittomaali tunnetaan yleensä nimellä punamulta. Sitä on valmistettu 
perinteisesti kolmea eri pigmenttisävyä; faluninpunaista, italianpunaista ja englan-
ninpunaista. Faluninpunainen on sävyltään hieman violetti ja paljon tummempi 
kuin muut pigmentit. Faluninpunaista on suosittu varsinkin rannikolla. Italianpu-
nainen on sävyltään hieman oranssi ja paljon vaaleampi kuin muut punaiset. Sitä 
on käytetty varsinkin Keski-Suomessa. Englanninpunainen pigmentti on nuorin ja 
punaisin kaikista kolmesta sävystä. Se on kuin sekoitus faluninpunaista ja italian-
punaista. 

Keltainen keittomaali tunnetaan nimellä keltamulta. Väritysominaisuuksiltaan 
ja kestävyydeltään se ei ole punamullan veroinen. Keltaista keittomaalia valmiste-
taan yleensä kahta eri sävyä; keltaokraa ja kultaokraa. Keltaokra on pigmenteistä 
vaaleampi ja enemmän käytetty, kultaokra puolestaan punertavampi ja hieman 



harvinaisempi. Okra ei ole pigmenttinä tasalaatuista. Ostettaessa sitä ei välttämät-
tä huomaa, koska pigmentin laatuerot tulevat esille vasta seinässä vanhentuessaan. 
Nykyisin myytäviä okria on erilaisia. Aito okra on raakaa tai poltettua mineraali-
pigmenttiä, joka on myrkytöntä. Saatavana on myös seosta, joka muodostuu ba-
ryyttisulfaatista, kalsiumkarbonaatista, kaoliinista ja keinotekoisesta rautaoksidista. 
Tällaista pigmenttiä ei kannata käyttää keittomaalissa.

Ruskeata ja hieman vihertävää keittomaalia saadaan ruskeasta ja vihreästä um-
brasta. Molemmilla pigmenteillä keittomaalista saadaan lähes yhtä kestävää kuin 
punamulta. Kuitenkaan muut kuin keltainen ja punainen pigmentti eivät ole olleet 
kovinkaan yleisessä käytössä. Valkoista, kestävää keittomaalia ei ole olemassa. Lii-
dulla ja titaanioksidilla värjätty keittomaali on kestävyydeltään paljon heikompaa 
kuin muut keittomaalit, joten sen käyttöä ei suositella. Listat ja vuorilaudat kannat-
taakin maalata petroliöljy- tai öljymaalilla.

Keittomaali koostuu kuudesta perusraaka-aineesta. Aineet ovat keittoastiaan lait-
tamisjärjestyksessä: liuotin eli vesi, säilöntä- ja puretusaine, sideaine, väripigmentti, 
säilöntäaine ja tarttuvuudenlisäysaine.

Säilöntä- ja puretusaineena keittomaalissa käytetään vihtrillejä. Vihtrillit kiinnit-
tävät värin puukuituihin sekä toimivat lahon ja homeen torjujina. Tummissa sävyis-
sä käytetään rauta- tai kuparivihtrilliä, vaaleissa puolestaan sinkkivihtrilliä tai alu-
naa. Rautavihtrillin eli rautasulfaatin käyttö on tummissa väreissä yleisempää kuin 
kuparivihtrillin. Kuparisulfaatti eli kuparivihtrilli ei sovi sinkityillä nauloilla kiinni-
tettyihin seinäpintoihin, mutta saattaa olla parempi lahottajasienten torjumiseen.

Sideaineena keittomaalissa käytetään ruisjauhoja. Ruisjauhoista keitetty tärkke-
lysliisteri muodostaa hitaasti vanhenevan, kosteutta läpäisevän, heikon kalvon, joka 
vanhettuu kauniisti. Joissakin ohjeissa ruisjauhojen tilalla on käytetty vehnä- tai 
ohrajauhoja, varmin ja alkuperäinen tapa on kuitenkin keittää sideainevelli ruisjau-
hoista. Nykyisin valmiissa keittomaaleissa sideaineena on käytetty teollisuustärkke-
lystä, joka ei kuulu perinteiseen keittomaaliin.

Säilöntäaineeksi keittomaaliin lisätään suolaa. Suolan ansiosta maalia voi säilyt-
tää kylmässä noin kaksi viikkoa. Jos keittomaalista halutaan vieläkin säilyvämpää, 
lisätään siihen natriumbentsoaattia. 

Tarttuvuutta keittomaaliin voi lisätä pienellä määrällä vernissaa. Öljyn määrä ei 
kuitenkaan saa olla liian suuri, koska silloin maalipinta voi kuoriutua irti seinäpin-
nasta. Varjoisissa ja suojaisissa paikoissa, kuten räystäiden alla liiallinen öljy aiheuttaa 
uuden keittomaalin huonoa tarttumista vanhan kovettuneen maalipinnan päälle.

Vihtrilli: 
vitrilli, vistrilli, rikkihapon 
avulla syntyvä metallisuola, 
sulfaatti, joka on 
keittomaalien perusaineita 
sekä entisajan puunsuoja.

aine.

Natriumbentsoaatti:
 yleinen säilöntäaine.



Keittomaali käy ainoastaan sellaiselle puupinnalle, joka pystyy imemään vettä. 
Pinnan täytyy siis olla joko maalaamaton, aiemmin keittomaalilla maalattu tai viht-
rilleillä harmaaksi käsitelty pinta. On oltava tarkka onko pinta aiemmin maalat-
tu niin sanotulla keittomaalilla, eli kaupassa nykyisin myytävällä muovipohjaisella 
puna- tai keltamullan värisellä maalilla.

Alkydi- ja lateksimaali
Alkydi on vuonna 1927 keksitty synteettinen hartsi eli muovi. Se koostuu alko-
holeista, hapoista ja öljyistä. Alkydimaalit ovat nopeasti kuivuvia, säätä kestäviä, 
kosteutta läpäisemättömiä, kovia ja hauraita maaleja. Ulkomaalauksessa käytettä-
vässä alkydiöljymaalissa öljypitoisuus on usein yli 70 %, joten sitä myydään myös 
öljymaalin nimellä. Maalin tiiviys ja kovuus aiheuttavat ongelmia maalin poistossa 
sekä uusintamaalauksessa. Alkydimaalia ei tulisi käyttää vanhoissa rakennuksissa jos 
ulkovuorauksen ja hirsikehikon välissä ei ole reilua tuuletusrakoa. 

Lateksi on alun perin kumipuun nestettä, mutta muovikemiassa keinotekoista 
lateksia on valmistettu 1930-luvulta saakka. Lateksi- eli muovidispersiomaalissa on 
mikroskooppisen pieniä muovipalloja veteen sekoitettuna. Veden haihduttua muo-
vipallot muodostavat yhtenäisen, hengittämättömän kalvon. Maali on vesiohenteis-
ta ja sitä on helppo levittää. Helppokäyttöisyyden ja liuotteettomuuden takia maali 
onkin saavuttanut suuren suosionsa talojen maalauksessa. Hengittämättömyytensä 
vuoksi maalia ei tule käyttää vanhoissa rakennuksissa koska se lahottaa puuta ja re-
peilee vanhetessaan pinnalta rumasti pois.

Muut ulkomaalit
Vanhoissa taloissa on käytetty myös maaleja, jotka eivät ole saavuttaneet suurta suo-
siota kansan keskuudessa, eivätkä näin ollen ole kovinkaan tunnettuja. Maaleja ei 
ole välttämättä valmistettu teollisesti pitkään tai niitä ei ole valmistettu lainkaan. 
Maalit ovat kuitenkin käyttökelpoisia ja jopa kokeilemisen arvoisia. 

Tervamaalia on käytetty niin peittävänä kuin läpikuultavanakin. Läpikuultava 
tervamaali on nimeltään Roslagin mahonki, jonka nimi on peräisin Ruotsista. Se 
koostuu tervasta, vernissasta ja puutärpätistä. Lakkabensiiniä ei kannata käyttää, 
koska maalista tulee tällöin ryynimäistä. Maalin sekaan voi lisätä myös pigmenttiä 
väriä antamaan. Jos maali on runsaasti ohennettua, täytyy pinta maalata kahteen 
kertaan, muuten pinta harmaantuu ja kuluu nopeasti pois. Roslagin mahonki sovel-



tuu käsittelemättömille ja ennestään samalla maalilla maalatuille pinnoille. Uusin-
takäsittelyn myötä pinnasta tulee peittävä. Peittävä tervamaali valmistetaan samoista 
aineista kuin läpikuultava, vain aineiden suhteet ja pigmentin määrä vaihtelevat. 
Maalia voi käyttää käsittelemättömille ja puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. 
Tervamaali on hitaasti kuivuvaa ja se levitetään pinnalle yhden kerran.

Maitomaalia alettiin käyttää ulko- ja sisämaalauksessa 1800-luvulla. Reseptejä 
on monia, mutta kaikkia yhdistää maitotuotteiden kaseiini, jota maalissa on käytet-
ty sideaineena. Kaseiinin kovettumiseksi maaliin on lisättävä alkalista eli emäksis-
tä ainetta. Vanhimmissa ohjeissa alkalisena aineena käytettiin kalkkia, 1900-luvun 
alkupuolella kalkki korvattiin sementillä. Maalissa käytettävän maidon täytyy olla 
rasvatonta, koska rasva ei ole hyväksi maalille, pigmentit ovat maavärejä. Maito-
maali on vaikeasti maalattavaa, koska painava sementti laskeutuu nopeasti pohjalle, 
joten maalia on jatkuvasti sekoitettava. Sementin lisääminen tekovaiheessa ei onnis-
tu, koska se kovettuu astian pohjalle jonkin ajan kuluttua. Maalista täytyy siis tehdä 
jatkuvasti pieniä määriä valmista maalia, jotta maalaaminen onnistuu. Maali vastaa 
ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään keittomaalia. Se kestää seinässä 30–50 vuotta ja 
uusintamaalauksessa seinälle ei tarvitse tehdä minkäänlaisia esitöitä. 

Maalinpoisto
Perinteisten maalien maalinpoisto on tehtävä, jos maali on heikosti kiinni alustas-
saan tai jos maalityyppiä halutaan muuttaa. Jos maalataan samalla maalilla kuin 
ennen, maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, vaan ainoastaan ne kohdat, joista 
maali lähtee irti. Modernit muovipohjaiset maalipinnat on syytä poistaa ennen pe-
rinteisen maalin levitystä.

Raappaaminen
Perinteinen tapa poistaa maali seinästä on maalin raappaaminen irti. Raappaamiseen 
tarvitaan hyvässä terässä oleva metallikaavin, jolla maalipinta raavitaan irti. Metalli-
kaavin on muistettava teroittaa aina kun se tuntuu tylsältä, näin säästetään aikaa ja 
voimia. Raapatessa on syytä käyttää suojalaseja, koska terävät maalinpalat voivat len-
tää silmiin. Vanhat maalit voivat sisältää myös myrkyllistä lyijyvalkois-pigmenttiä, 
joten myös hengityssuojaimia on suositeltavaa käyttää. Ihanteellisin raappauspinta 
on lohkeillut öljymaalipinta, jonka puhdistaminen käy nopeasti. Kova muovimaali-
pinta puolestaan voi olla lähes mahdoton poistaa mekaanisesti raappaamalla. 



Konehionta
Konehionta on suosittu maalinpoistomenetelmä, koska uskotaan sen olevan hel-
pompaa. Käytännössä kuitenkin painavan koneen käsittely seinäpinnalla voi olla 
raskasta, meluisaa ja pölyistä. Koneellisesti maalia poistettaessa on käytettävä hen-
gityssuojaimia ja suojalaseja välttääkseen pölyn joutumista hengitykseen ja silmiin. 
Seinäpintaan voi jäädä hiomakoneesta myös ikäviä jälkiä, varsinkin pyöröhiomako-
netta käytettäessä.

Hiekkapuhallus
Hiekkapuhallus on nopea keino maalinpoistoon. Puhallettavan pinnan täytyy olla 
kova, esimerkiksi metalli- tai betonipinta, rappaus- ja puupinnoille hiekkapuhallus 
ei sovi. Hiekkapuhallettaessa puuta pinta kuluu syville urille pehmeän puun koh-
dalla, kun taas kova puu ei kulu niin paljon ja jää korkeammalle. Pinnasta tulee epä-
tasainen ja ruma. Listojen profiilit ovat myös mennyttä hiekkapuhalluksen jälkeen. 
Puu imee käsittelyn jälkeen paljon maalia ja kerää koloihinsa pölyä. Uusi maalipinta 
repeilee auki korkeimmilta kohdilta jo uutuuttaan, jolloin uusintamaalausväli lyhe-
nee huomattavasti.

Lämpöpuhallus
Lämpöpuhalluksella voi irrottaa vain muutamia orgaanisia maaleja, kuten öljy- ja 
muovimaaleja. Lämpöpuhallus tehdään yleensä kuumailmapuhaltimella. Maalipin-
ta kuumennetaan kuplille ja kaavitaan pois. Kuumennettaessa ei kuitenkaan saada 
kuin yksi kerros kerrallaan irti, joten maalin poisto on paljon hitaampaa kuin me-
kaanisesti raapimalla. 

Puhaltimen käytössä tarvitaan tarkkuutta, jottei puupinta pääse hiiltymään. 
Hiiltyneen puun pinnalla maali ei pysy joten hiiltynyt pinta täytyy poistaa ennen 
maalausta. Lämpöpuhalluksessa täytyy käyttää hengityssuojaimia, koska kuumen-
neesta maalista lähtevät kaasut voivat olla myrkyllisiä. Lämpöpuhalluksessa on suuri 
syttymisvaara. Kuumat maalihituset voivat syttyä tuleen pölyn kanssa vielä tuntien-
kin päästä. Palovaaran takia lämpöpuhallusta ei suositella kiinteän rakenteen maa-
linpoistoon.



Säteilylämmitys
Säteilylämmityksessä käytetään voimavirralla toimivaa, seinälle kiinnitettävää 
Speedheater -nimistä laitetta. Sitä on saatavana erikokoisina käyttökohteesta riippu-
en. Laite kuumentaa maalipinnan 100–200 asteiseksi infrapunaelementtien avulla. 
Koska lämpötila on alhainen, ei syttymisvaaraa synny. Maalinpoisto on nopeaa, kos-
ka pinta kuumentuu parissa minuutissa raapattavaan kuntoon ja kaikki maaliker-
rokset irtoavat kerralla. Paras alusta säteilylämmitykselle on öljymaali, tai sen päälle 
maalattu muovimaali. Speedheater on kätevä myös ikkunoiden kunnostamisessa; se 
irrottaa maalin ja kitin hellävaraisesti ikkunaruutuja rikkomatta. Laitetta voi vuok-
rata konevuokraamoista.



Maalinpoistoaine
Maalinpoistoaine tehoaa samoihin orgaanisiin maaleihin kuin lämpö. Maalinpois-
toaine, jonka vaikuttavana aineena on yleensä metyleenikloridi, levitetään pintaan 
ja sen annetaan vaikuttaa, kunnes maali on kuplinut pinnasta irti. Irronnut maali 
kaavitaan seinästä ja pinta höyrypestään jotta aine saadaan kokonaan poistettua. 
Toinen tapa on irrottaa kuplinut maalipinta painepesurilla, mutta tällöin myrkylli-
set aineet leviävät maastoon ja seinäpinta kastuu syvältä. Pestyn seinän täytyy antaa 
kuivua ennen maalaamista, kuivuminen voi kestää jopa vuoden. Metyleenikloridi 
on myrkyllistä ja sitä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä sekä hengityssuo-
jaimia.

Lisätietoa:
Immonen, Kari: Maalatun julkisivun kesto
Järvinen, Kalevi: Puurakennuksen ulkomaalaus
Kaila, Panu: Kesällä töitä teki maalari
Kaila, Panu: Perinteinen ulkomaalaus
Kaila, Panu: Maalari maalasi taloa
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Ikkunat

Ikkunat ovat olleet vanhoissa rakennuksissa niiden kallein osa. Lasi ja helat olivat 
arvokkaita ostotavaroita. Ikkunakoon määräsi aluksi lasiruudun koko ja lasin hinta. 
Puretuista rakennuksista ikkunat otettiin talteen ja ne käytettiin esimerkiksi pihara-
kennuksissa. Puitteet ja karmit valmistettiin huolellisesti laadukkaasta puumateriaa-
lista ja niistä pidettiin hyvää huolta.

Vanhoissa rakennuksissa alkuperäiset ikkunat kannattaa säilyttää ja korjata. Yksi-
tyiskohtia ja esimerkiksi erikoisia pitsi-ikkunoita kuisteilta ei pidä poistaa. Ikkunoita 
ei ole syytä vaihtaa turhaan, jos puumateriaali ei ole täysin tuhoutunutta. Yleisimpiä 

vaurioita ovat maali-
pinnan huono kunto, 
lahovauriot sekä kitin 
haurastuminen ja loh-
keilu. Usein kohdista, 
joista maali on irron-
nut, puuhun on päässyt 
vettä ja se on alkanut 
haurastua. Harmaan-
tunut ja nukkainen 
puu voi olla kuitenkin 
vielä pinnan alta niin 
kovaa, ettei sitä tarvitse 
poistaa, jolloin nukan 
hiominen tai kaapimi-
nen riittää.

Yleisin vaurio ikku-
nassa on laho. Usein se 
johtuu veden pääsystä 
ikkunan puitteiden ja 
karmien alakappaleiden 
liitoksiin sekä kittauk-
sen irrottua lasikyntee-
seen. Pahoin vaurioitu-
neet kohdat paikataan 
samalla puulajilla mitä 
alun perin on käytetty. 
Joissakin tapauksissa 

Lasikynte: 
nuutti, esimerkiksi oven 
tai ikkunan karmissa oleva       
L:n muotoinen uurros, 
johon toisen kappaleen reuna 

sopii.



ikkunat täytyy purkaa ennen 
korjaamista. Osat on mer-
kattava tarkasti, jotta ikkuna 
saadaan uudelleen kasattua. 
Kitit poistetaan varovasti sä-
teilylämmittimellä, etteivät 
lasit rikkoudu. Lasitusnaulat 
irrotetaan pihdeillä. Lahon-
nut kohta sahataan irti ja 
tilalle tehdään alkuperäisen 
muotoinen osa. Vaurioitunut 
maalipinta irrotetaan samalla 
lämpöpuhallinta tai säteily-
lämmitintä apuna käyttäen. 
Ikkunanpuitteet kasataan, 
helat kiinnitetään ja pohja-
maalataan niiltä osin mistä 
puu on raapattu näkyviin. 
Pohjamaalauksen jälkeen la-
sit laitetaan paikoilleen, nau-
lataan ja kitataan. Rikkoutu-
neet lasit korvataan mielui-
ten vanhankaltaisella lasilla. 
Kitin kuivuttua ikkunat väli- 
ja valmiiksimaalataan.

Lisätietoa:
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Lasitusnaula: 
lasipiikki, lasituslanka, 
lasitusnaulan avulla lasi 
kiinnitetään karmiin ennen 
kittaamista.



Peiliovi: 
lautakehyksinen ovi, jonka 
kehyksen sisäpuoli jakaantuu 
listoituksella tai profiloinnilla 
erotettuihin pintoihin. Oven 
runkona on urahöylällä 
ajettu profiloitu uurre. Oven 
peilit on tehty tuuman 
paksuisesta laudasta reunat 
ohennettuna kehyksen 
uraan sopivaksi. Ovien 
kehysprofiilien muoto sekä 
peilien lukumäärä ja käsittely 
on vaihdellut tyylivaihtelujen 

mukaan.

Ovet

Ovet ja listat kuvaavat hyvin omaa aikaansa ja ne on yleensä valmistettu hyvälaa-
tuisesta puumateriaalista. Niiden valmistamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota 
ja ne ovat usein paikkakunnan puusepän taidonnäytteitä. Ovet ovat olleet kalliita 
ja niiden arvokkaimpia osia ovat olleet kauniita yksityiskohtia sisältävät käsintehdyt 
helat ja lukot. Ikkuna- ja ovilistat tuovat vanhoihin rakennuksiin ilmettä ja ainut-
laatuisuutta.

Ovien historia
Vanhimmat ovet ovat olleet lauta- tai lankkuovia. Niitä on käytetty ulko- ja sisäo-
vina, ulkorakennusten ovina sekä porteissa. Kehyksellinen peiliovi vakiintui ulko-
oveksi 1800-luvulla ja sisäovina niitä käytettiin aina 1930-luvulle saakka. 1920-lu-
vun uutuuksia olivat sileät vaneri- ja kovalevypintaiset ovet. Myös lautaovet tulivat 
uudestaan muotiin. Hienoimmissa tiloissa on aina 1780-luvulta saakka käytetty 
korkeita pariovia. Ovien muotoiluun ja laatuun on ennen kiinnitetty huomiota. 
Ovet ovat olleet kalliita ja ne on valmistettu laadukkaasta materiaalista. Ovien helat 
ovat usein seppien käsityönä valmistamia, laadukkaita ja kestäviä taidonnäytteitä.



Sisäovet
Sisäovien vauriot ovat yleensä kulumisesta johtuvia, esimerkiksi maalipinnan kulu-
mista, saranoiden narinaa ja helojen puuttumista. Kosteiden tilojen tai kuistin ovis-
sa voi esiintyä lahovaurioita. Ovet ovat saattaneet myös vääntyä ja peilit halkeilla. 

Ovet pestään maalinpesuaineella ja lohkeilevat kohdat puhdistetaan raappaamal-
la. Profiilien lohkeilevat kohdat puhdistetaan varovasti, jottei puupintaan tule rumia 
jälkiä. Lopuksi pesty ja kaavittu pinta hiotaan. Hiomisen jälkeen puupinnalle raapa-
tut pinnat pohja- ja välimaalataan öljymaalilla. Kun maalikerrokset ovat kuivuneet, 
ovi maalataan kauttaaltaan ohentamattomalla öljymaalilla. Kun maali on vielä nah-
keaa, kannattaa peilien ympärykset irrottaa kehyspuusta viiltämällä maalipintaan 
viillot, jotka estävät maalipinnan sattumanvaraisen repeilemisen liitoksen kohdalta 
ja samalla peilien halkeilun kuivumisen johdosta. 

Kieroutunut ovi voidaan yrittää suoristaa purkamalla ovi paloihin ja sahaamalla 
kieroihin osiin poikittaisuria, joihin kiilataan puukiiloja. Kiero osa voidaan myös 
uusia, jos se on mahdollista. Helpoin tapa saada ovi kiinni on kuitenkin höylätä 
karmia sen verran että ovi sulkeutuu.
  

Ulko-ovet 
Ulko-ovet ovat jatkuvassa käytössä ja alttiita sään rasitukselle. Oviin on usein tehty 
korjauksia ja maalipintaa on uusittu aikojen kuluessa monta kertaa. Ulko-ovissa 
esiintyy myös lahovaurioita, jotka johtuvat yleensä sadeveden pääsystä vaakalisto-
jen kautta ovirakenteisiin. Myös maasta nouseva kosteus lahottaa ovien alareuno-
ja. Korjauksessa on kartoitettava lahovaurion aste ja laajuus. Jos vaurio huomataan 



ajoissa, eikä se ole kerinnyt vaurioittaa ovea kuin lievästi, riittää korjaustoimenpi-
teeksi hiominen ja maalaus. Jos ovi on lahonnut pahoin, täytyy se purkaa osiin ja 
paikata niiltä osin missä paikkausta tarvitaan. Paikkauksessa käytetään samaa puu-
lajia kuin alkuperäisessä ovessa. Jos ovi on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, voi 
tilalle teettää alkuperäisen mallin mukaisen oven. Tilalle voi myös etsiä samanlaisen 
oven esimerkiksi varaosapankeista.

Maalipinta suojaa ovea kosteudelta, ja näin ollen myös lahoamiselta. Kulunut 
maalipinta paikataan, ettei vesi pääse imeytymään puuhun. Usein ulko-ovissa maa-
likerroksia on useita. Jos maalipinta on kauttaaltaan haurastunut, täytyy se poistaa, 
jonka jälkeen ovi öljymaalataan. Jos ovet on maalattu alkydi- tai lateksimaalilla, 
poistetaan muovipohjaiset maalit ja korvataan ne perinteisellä öljymaalikäsittelyllä. 
Maalaus tehdään kolmeen kertaan kuten ikkunoissa.

Karmit	ja	listat
Jos karmeissa on lahovaurioita, paikataan ne terveellä puulla. Paikattava karmi ir-
rotetaan paikaltaan ja puretaan osiin. Ennen karmin irrotusta ovilistat poistetaan 
varovasti paikaltaan. Osat on hyvä numeroida että karmi ja listat tulevat paikkauk-
sen jälkeen oikeille paikoilleen. Laho osa sahataan irti ja sen tilalle tehdään uudesta, 
terveestä puusta entisen mallinen kappale. Paikkauksen jälkeen karmit ja ovilistat 
kiinnitetään takaisin paikoilleen.

Kynnyksissä yleisin vaurio on kuluminen. Kuluminen kertoo historiasta, joten 
kynnyksiä ei ole tarpeen korjata tai vaihtaa ellei siitä ole käytännön haittaa. Ulko-
ovien alla olevat kynnykset pitävät veden ja tuulen ulkona, joten niiden uusiminen 
on usein aiheellista.



Helat
Ovia korjattaessa vanhat helat kannattaa säilyttää, koska ne ovat ennen olleet oven 
arvokkaimpia osia. Usein helan kiinnitykset löystyvät käytössä ja jousitukset väsyvät 
sekä katkeilevat vanhuuttaan. Helat voidaan korjata käyttökelpoisiksi jousien vaih-
dolla ja puuttuvien osien korjaamisella. Kiinnitykset on tarpeen kiristää ja saranat 
öljytä aika-ajoin. Jos oven asentoa täytyy muuttaa, sen voi tehdä saranatappien ym-
pärille laitettavien korotusprikkojen avulla.

Ulko-oviin joudutaan usein asentamaan nykyaikaisemmat ja turvallisemmat lu-
kot vakuutusten takia. Uudet lukot asennetaan oveen, mutta vanhoja lukkoja ei 
poisteta. Nykyaikaiset lukot on hyvä valita vanhaan oveen sopiviksi. Turvallisuutta 
voi parantaa myös asentamalla täysin uuden oven vanhan oven taakse sisäpuolelle. 
Näin talossa säilytetään vanha ilme ulospäin ja samalla saadaan turvallisuus kun-
toon.  

Lisätietoa:
Järvinen, Kalevi: Puurakennusten ulkomaalaus
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Lämmöneristys ja 
tiivistäminen

Talon lämpimyyden kannalta tärkein asia on ilmavirtojen tilkitseminen, ei niinkään 
lisäeristäminen. Veto vie lämmön ulos rakenteissa olevista raoista ja siksi talo tuntuu 
kylmältä ja vetoisalta. Jos talo halutaan myös lisäeristää, täytyy se tehdä harkiten ja 
taloa kunnioittaen.

Eristemateriaalit
Vanhan talon eristemateriaalien valinnassa täytyy ottaa huomioon eristeen käyt-
tötarkoitus. Jos eristetään kuivaa tilaa, käytetään hengittäviä materiaaleja, jos taas 
eristetään märkää tilaa, käytetään höyryä läpäisemättömiä eristemateriaaleja. Märän 
tilan rakentaminen vanhaan taloon on riskialtista, koska usein eristys ja ilmanvaihto 
ovat riittämättömät ja rakenteet pääsevät kastumaan. Märkää tilaa rakennettaessa 
tulee kääntyä asiaan perehtyneen rakennusinsinöörin puoleen.

Vanhat	luonnonmateriaalit
Turvetta ja sammalta on käytetty yläpohjan eristeinä yleisesti 1900-luvulle saakka. 
Sammalen ja turpeen alla käytettiin tuulieristeenä tuohta ja palonestona hiekkaa. 
Turpeesta tehtiin 1940-luvun lopulla levyjä, joita myytiin nimellä Wisu-levy. Levy 
ei kuitenkaan ehtinyt olla kauaa markkinoilla, koska mineraalivilla syrjäytti sen 
1950-luvulla.

Oljet ja olkisilppu ovat olleet varsinkin maaseudulla käytettyjä eristemateriaaleja. 
1930-luvun lopulla oljista alettiin tehdä rautalangalla kudottua ruokolevyä ja hie-
man myöhemmin kuumapuristettuja, pahvien väliin liimattuja OL-HA levyjä. Eris-
televyjä käytettiin sisä- ja ulkopuolella jäykisteenä korvaamassa vinolaudoitusta.



Korkki oli tehokkain eristemateriaali 1950-luvulle saakka. Pullonkorkkitehtai-
den jätemateriaalia eli korkkisilppua on levitetty välipohjiin eristeeksi. Korkkisilp-
pua on käytetty myös kipsin ja sementin seassa lisäaineena. Korkkilevyä on käytetty 
eristeenä kylmähuoneissa ja muissa vaativissa tiloissa. Nykyisin korkkia käytetään 
eristeenä esimerkiksi ekorakentamisessa Saksassa.

Pellavarivettä on käytetty tähän päivään asti hirsien välisenä eristeenä. Nykyisin 
pellavasta valmistetaan myös 5-10cm paksuja hengittäviä eristemattoja.

Sahanpuru
Sahanpurua eristeenä käytetään varsinkin ala- ja yläpohjissa. Eristettäessä on tär-
keintä muistaa, että kerroksen täytyy olla tarpeeksi paksu ja tiivis, jotta eriste toi-
mii. Purutäytteen eristävyys paraneekin kun purut sullotaan tiukasti kohteeseen. 
Sullomisen etuna on myös se, ettei eristekerros painu tärähtelyn vaikutuksesta niin 
nopeasti. Puru on hengittävää ja kosteutta sitovaa.

Korjauksissa tai lisäeristyksessä vanhoja puruja ei ole tarpeen vaihtaa uuteen täyt-
teeseen, ellei puru ole kastunut esimerkiksi kattovuodon yhteydessä. Eristystä voi 
parantaa lisäämällä uutta purua vanhan ja painuneen päälle. Purun päälle voi lisätä 
myös puukuitu- eli selluvillaa.

Pahvi	ja	paperi
Ensopahvi on useista pahvikerroksista liimattua rakennuslevyä. Sitä on käytetty 
ulkolaudoitusten alla tiivisteenä ja vesikattojen katteena. Ensopahvia valmistettiin 
1910-luvun lopulta 1950-luvulle saakka.

Aaltokartonkilevy on rakennuslevyä, jossa käytetään aaltopahvin lujuutta ja il-
mavuutta hyväksi. Takoliittieristyslevyssä on 10mm paksu, kaksinkertainen aalto-
pahvi kolmen jäykän voimapahvikartongin välissä.

Sanomalehdet toimivat eristeenä paksuna kerroksena. Lehtiä voi käyttää purujen 
päällä, esimerkiksi ullakolla. Lehtien käyttö ei ole vanhentunut eristystapa, myös 
nykyisin sanomalehdet ovat käyttökelpoinen ja ekologinen eriste ullakoilla ja sei-
nissä.

Paperia on käytetty taloissa tiivisteenä. Hirsiseinä tiivistettiin liisteröimällä pa-
peri suoraan seinäpintaan jonka jälkeen pinta maalattiin. Varsinainen tiivistämiseen 
tarkoitettu paperi on ruskea, vesihöyryä läpäisevä voimapaperi. Tiivistämiseen on 
käytetty myös lumppupahvia, joka liisteröitiin tai naulattiin seinään palasina. Sei-



nien tiivistämiseen on käytetty myös pinkopahvia, joka on samalla toiminut myös 
seinien kaunisteena. Pahvit on pingotettu seinään, jolloin pinnan halkeilulta talon 
liikkumisen myötä on vältytty. Pinkopahvista on kehitetty myös paksumpi, pinta-
kuvioitu versio, pahvitapetti. Pahvitapetin lisäksi on käytetty myös Ensotapettia, 
jossa pintakuviona olivat pystysuuntaiset pyöreät, noin sentin levyiset aallot ja vaa-
kasuorat viirut.

Tervapaperi tai -pahvi on puutervalla käsiteltyä lumppupahvia. Sitä on käytetty 
1790-luvulta lähtien kattamiseen ja seinien tiivistämiseen. Hirsitaloissa tervapaperi 
oli suosittua ulkolaudoituksen ja seinän välisessä tiivistyksessä, koska se suojasi kyl-
myyttä, vetoa, kosteutta ja hyönteisiä vastaan. 1900-luvulle siirryttäessä tervapaperi 
muuttui kivihiilitervalla kyllästetyksi. Paperi on heikosti vesihöyryä läpäisevää.

Puukuitulevy
Puukuitulevy eli insuliitti valmistetaan puuhiokkeesta puristamalla. Suomessa insu-
liittilevyä on valmistettu 1950-luvulta lähtien monella eri nimellä: Huoko, Karka, 
Salpa, Insuliitti, Hackman, Leijona, Halltex, Savo ja Jyry. Tunnetuimmiksi jäivät 
Insuliitti ja Halltex.

Kuitulevyissä käytetään yleensä lisäaineita, joilla lisätään palon- ja kosteuden-
kestoa. Levyjä saa nykyisin moneen eri käyttötarkoitukseen. Bituliitti on kosteuden 
kestävää levyä, jota käytetään puutalojen ulkopuolisena tuulensuojalevynä. Kovale-
vyä käytetään huonekaluteollisuudessa sekä seinä- ja lattiapintojen tiivistämisessä. 
Kovalevyä on käytetty myös ulkovuorauksena, mutta huonon kosteudenkestonsa 
vuoksi sitä ei suositella ulkokäyttöön. Rakennelevy on puolikovaa kuitulevyä, jota 
on käytetty julkisivulevynä ja muovitettuna tai alumiinipinnoitettuna höyrysulku-
na.

Mineraalivilla
Mineraalivilla on yleisimmin käytetty lämmöneriste. Se on sulatetusta lasi- tai kivi-
aineesta valmistettua synteettistä kuitua eli lasi- tai kivivillaa. Mineraalivilla ei sido 
kosteutta kuitujen sisään vaan jättää sen joko niiden päälle tiivistyneeksi nesteeksi tai 
ilmaan höyryksi. Villaa on käytetty elementtien sisällä, jossa se helposti homehtuu 
jos elementti on kostea. Myös puurakenteessa mineraalivilla voi aiheuttaa vakavia 
vahinkoja. Kastuessaan villa tarjoaa lahottajasienille liukoista kalkkia ja muodostaa 
näin sienikasvustoa. Villa voi kastua rakennusaikana huolimattoman varastoinnin 



seurauksena tai jos sade pääsee avoimesta yläpohjasta eristeisiin. Rakennus voi myös 
vaurioitua tai siinä voi olla korjauksen jäljiltä suuria rakennusvirheitä, jolloin on 
mahdollista että vesi pääsee eristeeseen. Myös seinät, jotka on eristetty maasta asti 
mineraalivillalla, ovat erityisen herkkiä lahottajasienille, koska maasta imeytyvä vesi 
kostuttaa villan. Mineraalivillaa ei ole suositeltavaa käyttää vanhoissa arvokkaissa 
taloissa, koska se ei kestä vaurioita ja vaurioituneena aiheuttaa lisävahinkoa talolle.

Puukuitu-	eli	selluvilla
Puukuituvillaa valmistetaan joko selluloosasta, paperista tai puukuidusta. Yleisesti 
puukuituvillasta käytetään nimeä selluvilla. Puhallettuna selluvilla muodostaa ra-
kenteisiin liimautuvan eristekerroksen. Kosteana puhallettu villa jättää kerroksen 
huokoisemmaksi kuin kuiva. Tiiviytensä vuoksi se ei päästä tuulta läpi, joten veto 
vähenee talon sisällä. Kosteana puhallettua villakerrosta ei saa sulkea liian aikaisin, 
koska rakenteen lopullinen kuivuminen voi kestää jopa lämmityskauden. Palones-
tokemikaalina villassa käytetään boorimineraaleja; boorihappoa ja booraksia. Puu-
kuituvillaa ei luokitella palamattomaksi, mutta se kestää palon aiheuttamaa rasitus-
ta erittäin hyvin. Boori torjuu tehokkaasti myös homeita, lahosieniä ja hyönteisiä. 
Puukuituvilla on kosteutta sitovaa ja hengittävää materiaalia. Villa voi sitoa itseensä 
vettä jopa kymmenkertaisesti omaan kuivapainoonsa verrattuna.

Muovi
Ensimmäisenä markkinoille tullut muovieriste oli polystyreeni eli Styrox. Hieman 
myöhemmin markkinoille tuli kalliimpi polyuretaani. Vaahtomuovilevyt pitää 
asentaa seinään tiiviisti, mutta eristelevyjen joustamattomuuden vuoksi asennus on 
vaikeaa. Levyt muodostavat tiiviin höyrysulun, jota vanhoissa puutaloissa ei tulisi 
käyttää.

Muovilevyt kestävät vettä joten niitä voidaan käyttää maata vasten, esimerkiksi 
maanvaraisen alapohjan eristeenä tai routalevynä. Ongelmana ovat kuitenkin muu-
rahaiset, jotka kaivavat Styroxiin käytäviä.

Polyuretaanivaahtoa ei tule käyttää hirsien välisenä tai ikkunoita ympäröivänä 
eristeenä, koska muovivaahto jättää eristyksen hataraksi ja voi jopa haihtua pois van-
hetessaan. Markkinoille tultuaan uretaanivaahtoa pursotettiin eristeeksi hirsiseiniin 
ja lattioihin porattujen reikien kautta.



Sokkelin eristäminen
Lisäeristettäessä sokkelia, esimerkiksi kellarin kohdalta, on viisainta tehdä lisäeristys 
sisäpuolelle. Lisäeristeenä käytetään tiiliä tai harkkoja, jotka muurataan sokkelin 
pintaan sisäpuolelle niin, ettei muuraus ole kosketuksissa suoraan puuhun, kos-
ka betonin ja laastin kosteus lahottaa puun nopeasti. Polyuretaania ja kivivillaa ei 
suositella käytettävän, koska vanha perusmuuri jää tällöin kylmäksi ja seurauksena 
tästä voi tulla kosteus- tai routaongelmia. Paras eristämistapa on eristäminen ulko-
puolelta, mutta tällöin helposti muutetaan talon ulkonäköä. Ulkoapäin eristäessä 
ongelmaksi tulee yleensä myös sokkelin paksuneminen ja veden seisominen uuden 
sokkelin päällä, ellei kaatoja sokkeliin tehdä kunnolla. Tämä voi johtaa ulkolaudoi-
tuksen maalipinnan vaurioitumiseen ja ulkolaudoituksen sekä hirsien lahoamiseen.

Alapohjan eristäminen
Tavallisin alapohjatyyppi on täytepohjarakenne, joka tarkoittaa että lattialautojen alla 
on tila, missä on eriste. Yleisin kohta, mistä lattia vetää, on reuna-alue, eli seinän 
ja lattian liitoskohta, josta eriste on vajunut tai liikkunut. Lattian vedon ehkäise-
miseksi lattialaudat on irrotettava metrin verran reuna-alueilta, niin etteivät lau-
dat mene rikki. Reunoille lisätään orgaanista eristeainetta, esimerkiksi sahanpurua 
tai sellukuitueristettä niin paljon, että eristeelle varattu tila täyttyy. Eristeen päälle 
asetetaan vuorauspaperi ja lattiat suljetaan. Lattialautojen vaihdon tai rakenteiden 
korjaamisen yhteydessä, kun lattiat ovat kauttaaltaan auki, on helppo lisätä eristettä 
koko eristealalle.

Alapohjaa on eristetty myös lattian alapuolelta. Alapuolella eristeenä on käytetty 
jäykkiä kivivillalevyjä, jotka on kiinnitetty tiiviisti rakenteisiin. Kivivilla on mine-
raalivillaa, joten rakenteet sen alla pääsevät kostumaan, muttei kuivumaan. Kostea 
villa helpottaa myös sienten leviämistä, jolloin puu on alttiina lahoamiselle ja sien-
ten aiheuttamille vaurioille.

Lattiasieni
Lattiasieni johtuu useimmin virheellisistä alapohjakorjauksista. Jos alapohja on kor-
jattu niin, ettei ilmanvaihto enää toimi ja puu pääsee kastumaan, seurauksena on to-
dennäköisimmin lattiasieni. Lattiasieni tarvitsee kasvaakseen kosteuden lisäksi myös 

Sokkeli: 
rakennuksen jalusta, kivi-
jalka.

Täytepohja: 
rossipermanto, rossipohja, 
trossilattia, trossipohja, maasta 
koholle tehty täytteinen 
alapohja.



alkalista kalkkia, jota sieni saa betonista, muurilaastista, mineraalivillasta, savesta, 
tiilestä, kipsistä ja kevytsorasta. Booraksikäsitelty puukuitu- eli selluvilla puolestaan 
torjuu lattiasienen kasvua. Alapohjassa yleisimmät muutokset, joista lattiasieni saa 
alkunsa, ovat kantavan alapohjan muuttaminen maanvaraiseksi, lattian tiivistämi-
nen, alustan tuuletuksen vähentäminen tai poistaminen, maanpinnan muovittami-
nen sekä vesivahingot.

Yleisin syy lattiasienivaurioon on tuuletetun alapohjan muuttaminen maanva-
raiseksi. 1960-luvulla alustan täyttäminen oli muodissa ja useimpiin vanhoihin ra-
kennuksiin tuli lattiasieni. Alustan betonilaatta ja soratäyttö estävät tuulettumisen 
ja edesauttavat maakosteuden ja sienen leviämistä.

Alapohjan tuuletus on lattiasienen torjumisen kannalta erityisen tärkeää. Rossi-
pohjan tuuletuksesta huolehtivat tuuletus- eli kissanluukut. Perinteisesti tuuletus-
luukut suljettiin syksyllä kun jää alkoi kantaa ja avattiin keväällä, kun jäät alkoivat 
lähteä. Nykyisin tuuletusluukkujen kiinnipitoaika vastaa lähes samaa kuin talvi-
renkaiden käyttöaika autoissa. Tuuletusluukkujen auki unohtaminen talveksi ei ole 
vaaraksi rakenteille, mutta päästää pakkasilman talon alle ja kylmentää lattioita. 
Luukkujen unohtaminen kiinni kesäksi tuottaa lattiasienelle ihanteellisen kostean ja 
seisovan ilman, jossa sienen on hyvä kasvaa. Myös tuuletusluukkujen muuraaminen 
pienemmäksi tai tiheän verkon asentaminen aukkoon voivat vähentää ilmanvaihtoa 
niin paljon että tuuletus jää liian pieneksi.

Hirsiseinän sisäpuolinen tiivistys ja lämmöneristyksen parantaminen
Hirsiseinän sisäpuolinen tiivistäminen tehdään vuorauspaperilla, pahvilla tai ohuel-
la kovalevyllä, joka asennetaan suoraan seinäpintaan kiinni. Vanhat tapetit ja pahvit 
kannattaa jättää uusien tiivistemateriaalien alle, koska ne toimivat yhtälailla tiivis-
teenä. Ennen uusien asentamista on syytä tarkastaa nurkat tekemällä vanhoihin ta-
pettikerroksiin viillot. Jos nurkat eivät ole tiiviit, tilkitään ne mieluiten tervaamatto-
malla riveellä. Tervaamatonta rivettä käytetään, ettei terva pääse imeytymään hirsiin 
jättäen rumia jälkiä. Tilkitsemisen jälkeen tapetit asetellaan suoriksi ja nurkkiin 
tehdään kulmakappaleet, jotka ulottuvat noin 15cm molemmille seinille. Tämän 
jälkeen uudet tiivistemateriaalit kiinnitetään vanhojen tapetti- ja pahvikerrosten 
päälle. Kun tiivistemateriaalit kiinnitetään suoraan seinään, säilyy talon vanha ilme, 
koska seiniä ei suoristeta.

Rossipohja: 
trossipohja, alapohjan 
vuoliaisiin kiinnitetty 
täytepohja lämmöneristyksen 
kannattamiseksi.

Rive: 
riive, riivi, triivi, pentka, 
tilke, täpe, tiiviste 
seinähirsien välissä ja seinän 
raoissa.



Kun sisäseinän eristyskykyä halutaan parantaa, käytetään huokoisia 12 tai 25mm 
paksuja kuitulevyjä. Ennen asennusta nurkat tiivistetään tapettikerroksiin tehtyjen 
viiltojen kautta ja nurkkapalat asennetaan kuten edellä. Tiivistämisen jälkeen kui-
tulevyt asennetaan suoraan seinäpintaan kiinni. Jos seinässä on suuria heittoja, suo-
ristetaan ne lautaoikaisua käyttäen. Seinän ja levyn väliin jäävä tyhjä tila täytetään 
sellukuitu- tai sanomalehtieristyksellä.

Kuitulevyt voi asentaa seinään joko yksin- tai kaksinkertaisena. Yksinkertaisena 
asennetut levyt tarvitsevat puolipontit, kaksinkertaiset voidaan limittää, eikä pontta-
usta tällöin tarvita. Kaksinkertaisena käytettyjen levyjen taakse voidaan sähkövedot 
tehdä uppoasennuksena. Jos seinät halutaan oikaista, eristys tehdään koolauksen ja 
sellukuitueristeen avulla. Koolaukset asennetaan seinään, jonka jälkeen sellukuitu-
eriste ruiskutetaan kosteana koolausten väliin. Eristeen kuivumisen jälkeen seinä 
peitetään levyllä tai laudoituksella.

Seinässä käytettävät tummat eristelevyt voidaan maalata tai tapetoida asennuk-
sen jälkeen. Levyt suositellaan ennen pintakäsittelyjä tapetoimaan vaalealla paperilla 
tai pahvilla, ettei tumma levy kuulla pintakäsittelyn läpi. Pinta säilyy hengittävänä, 
kun liisterinä käytetään metyyliselluloosaa tai sellaista tapettiliisteriä joka ei sisällä 
muoviyhdisteitä. Tapetti ja maalikaan eivät saa sisältää muoviyhdisteitä.



Hirsiseinän ulkopuolinen tiivistys ja lämmöneristyksen parantaminen
Ulkopuolinen lämmöneristys tehdään hirsikehikon ja ulkolaudoituksen väliin. En-
nen eristystä ulkolaudoitus poistetaan varovasti ja eristyksen jälkeen kiinnitetään 
takaisin. Jos seinään asennetaan paksu lisäeristekerros, jäävät ikkunat ja ovet syven-
nyksiin, joka muuttaa talon ulkonäköä. Paksun eristekerroksen lisäämistä ei suo-
sitella, koska se muuttuneen ulkonäön myötä alentaa kulttuurihistoriallista arvoa. 
Paksun eristekerroksen myötä myös räystäät jäävät usein liian lyhyiksi, joten ulko-
puolen lisäeristyksen yhteydessä myös räystäitä on pidennettävä. 

Jos ulkovuoraus täytyy korjaustöiden yhteydessä joka tapauksessa poistaa, esi-
merkiksi hirsien vaihdon vuoksi, suositellaan tuulitiiviyden parantamista vuoraus-
paperilla, tervapahvilla tai ohuella puukuitulevyllä. Ohuet materiaalit eivät muuta 
rakennuksen ulkonäköä ja suojaavat sitä tuulelta.

Yläpohjan eristäminen
Yläpohjan lisäeristäminen on yleensä helpoin tehdä yläpuolelta, jos se on mahdol-
lista. Eristäminen on kannattavaa varsinkin jos vanha eristekerros on ohut. Lisäeris-
tämisen voi tehdä puhaltamalla sellukuitueristettä, jolloin eriste leviää tasaisesti ja 
täyttää kaikki kolot. Eristämisen voi tehdä myös sahanpuru-kutterinlastuseoksella. 
Jos ullakolla tai vinttihuoneissa vanhan täytteen päälle on rakennettu lattiat, on ne 
ensin poistettava ja eristämisen jälkeen asennettava takaisin.

Lisäeristämisen voi tehdä myös alapuolelta, mutta silloin vanhat katot jäävät peit-
toon ja huonekorkeudet muuttuvat. Jos vanhoja kattoja ei haluta jättää näkyviin, 
on ne jätettävä uuden eristeen alle, jotta talon historialliset kerrostumat säilyvät. 
Katon lisäeristämisessä käytetään samoja menetelmiä kuin seinissä. Lisäeristäminen 
tapahtuu kuitulevyillä ja liittymäkohtiin asennetaan nurkkapalat. Savupiippujen lä-



piviennit eristetään määräysten mukaisesti palonkestävällä kivivillalla, jos vanhat 
hiekkaeristykset ovat vaurioituneet tai otettu pois. Hiekan korvaamista kivivillalla ei 
kuitenkaan kannata tehdä, jos hiekkaeristys on kunnossa koska lämmöneristyksen 
kannalta sillä ei ole suurta merkitystä.

Lämpimän ullakon rakentaminen
Ullakot ovat vanhoissa taloissa yleensä kylmiä tiloja joita on käytetty varastona ja 
pyykinkuivaustilana. Usein osa vinttitilasta on käytetty eristämättömänä kesähuo-
neena.  Jos talon yläkertaan rakennetaan lisää asumistilaa, on huoneen eristys tehtä-
vä niin, että lämpimän tilan ja ulkoseinän sekä -katon välissä kiertää ilma. Ilmara-
oksi ei riitä pelkkä rako, ilman on päästävä myös kiertämään. Kaikki raot kannattaa 
varustaa verkolla, jotteivät esimerkiksi ampiaiset ja lepakot pääse pesimään kattojen 
väliin.

Lisätietoa:
Heino, Eija: Ekotalon rakennusaineet
Kaila, Panu: Talotohtori
Leppävuori, Erkki: Rakennusaineet
Museoviraston korjauskortisto: Lämmöneristyksen parantaminen
Paajanen, Leena: Lämmöneristeiden merkitys rakennusten biologisissa vaurioissa
Palomäki, Eero: Rakennusmateriaalit ja terveys
Rintamäki, Jouko: Lattiasienivauriot



Ilmanvaihto

Rakennuksen ilmanvaihto on asumisviihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä asia. Van-
hoissa taloissa ilmanvaihto on alun perin toiminut painovoimaisena, eli sisäilma on 
mennyt ulos hormeista ja korvausilma tullut sisälle ovien, ikkunoiden ja hirsisau-
mojen kautta. 1900-luvulla rakennetuissa taloissa ilmanvaihtoa on tehostettu muun 
muassa seiniin tehdyillä säädettävillä räppänöillä. Ennen taloja on tuuletettu päivit-
täin, jolloin ilma vaihtui nopeasti raikkaaksi. Tuuletettaessa on avattava ainakin yksi 
ikkuna talon molemmin puolin, jotta saadaan aikaan ristiveto.

Uuneista luopuminen ja hormien muuraaminen umpeen lopettaa luonnollisen 
ilmanvaihdon toiminnan. Siten on käynyt monissa vanhoissa rakennuksissa, joihin 
on asennettu keskuslämmitys. Taloista tehdään myös liian tiiviitä, koska pelätään 
vetoa ja kylmyyttä. Monessa talossa ilmanvaihto on nykyisin koneellinen. Koneel-
lisella ilmanvaihdolla sisätila saadaan alipaineiseksi, jolloin ulkovaipan ilmavirtaus 
tulee sisäänpäin. Kun sisäpuolen kosteus ohjataan vaihtoilman kanssa ulos, ei se 
pyri seinärakenteiden läpi. Vesihöyryä ei siten tiivisty kovin paljon seinärakenteiden 
sisään. Koneellisen ilmanvaihdon asentaminen vanhaan taloon on kuitenkin mieli-
piteitä voimakkaasti kahtia jakava asia. Koneita ja putkistoja on vaikea asentaa pois 
näkyvistä ja koneen melu voi häiritä vanhan talon rauhaa. Jos kuitenkin koneelli-
seen ilmanvaihtoon päädytään, on huolehdittava koneiden vuosittaisesta huollosta 
ja puhdistuksesta.

Lisätietoa:
Haahtela, Tari: Sisäilma ja terveys
Puhakka, Eija: Puhdas sisäilmasto



Aidat ja portit

Kaupungeissa on perinteisesti piha ja katu rajattu toisistaan rakennuksilla ja aidoil-
la. Pihapiiriä ovat reunustaneet talousrakennukset, joiden välinen aita on rajannut 
tontit toisistaan. Kulku pihapiiriin on käynyt portista, joka on noudattanut raken-
nuksen tyyliä.

Nurmeksen asemakaavassa, alueella jossa ympäristö säilytetään, kadun varressa 
aidan tulee olla vähintään 150cm korkea umpinainen puuaita. Muilta osin puuai-
dan korkeuden on oltava vähintään 130cm. Aidat maalataan rakennuksiin sopivalla 
värisävyllä ja ne rakennetaan kadun ja palosolan varressa pääasiassa rakennusten 
muodostamaan linjaan. Muualla vanhan kauppalan alueella aitaamisesta on annettu 
asemakaavassa erilliset ohjeet. Yleisesti on kuitenkin annettu sääntö, että asuinton-
teilla tulee virkistysalueeseen rajoittuvassa aidanosassa olla kulkuaukko, jotta estee-
tön pääsy virkistysalueelle on mahdollista.

Korjattaessa aitaa se täytyy ensin mitata ja muuttaa tarvittaessa asemakaavan oh-
jeen mukaiseksi. Aidat ja portit on hyvä rakentaa alkuperäisen kaltaisiksi, jotta van-
ha ilme saadaan säilymään. Aitaa ei ole syytä uusia kokonaan, jos se on rakennettu 
vanhan mallin mukaan ja soveltuu pihapiiriin. Rikkinäiset ja lahot osat vaihdetaan 
ja koristeosat joko korjataan, tai uusitaan vanhan mallin mukaan. Aidassa ja portissa 
käytetään samanlaista materiaalia kun alkuperäisessä aidassa. Tavallisesti laudoituk-
sessa on käytetty samaa paneelityyppiä kuin rakennuksen julkisivussa. Painekylläs-
tetyn puun käyttöä tulisi välttää koska se sälöytyy helposti ja on myrkyllistä. Aidat 
ja portit maalataan taloon sopivaksi. Lautojen katkaisupinnat kannattaa maalata 
öljymaalilla, jotta vesi ei imeydy laudan sisälle ja lahota aitaa.

Lisätietoa:
Museoviraston korjauskortisto: Puukaupunkien pihat ja aidat. KK 15

Pasanen, Sari: Aidat ja portit



Korjausavustustukset

Vanhojen, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaamiseen on haet-
tavana avustuksia, jotka maksetaan lähinnä valtion varoista. Yleensä avustusten saa-
misen edellytyksenä on säilyttävä ja perinteinen korjaustapa.

Museovirasto
Museovirasto jakaa joka vuosi entistämisavustuksia historiallisesti, maisemallisesti ja 
henkilöhistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Avustukset myönnetään ensisijaisesti 
rakennussuojelulla suojeltuihin kohteisiin, autiokirkkoihin ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaisiin kohteisiin, jotka ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-
kittäviä. Rakennuksen korjaustyöt on tehtävä kulttuurihistoriallista arvoa vaalien. 
Hakemukset Museovirastolle on jätettävä lokakuun loppuun mennessä ja päätök-
set ilmoitetaan maalis-huhtikuussa. Avustus on käytettävä pääsääntöisesti samana 
vuonna, minä avustus on myönnetty. Entistämisavustus estää vaikutusaikanaan kor-
jausmenojen kotitalousvähennyksen niistä kohteista, mihin se on myönnetty. 

Hakulomakkeet ja lisätiedot:
Museovirasto
Rakennushistorian osasto
PL 187
00171 Helsinki
puhelin (09) 40 501
Lisbeth Wessberg: puhelin (09) 4050 9465
Hannele Cadiroglu: puhelin (09) 4050 9414
Hakulomakkeet internetistä tulostettaviksi
http://www.nba.fi/kaavakkeet



Ympäristökeskus
Ympäristökeskuksen avustusta rakennusperinnön hoitoon voi hakea yksityinen ta-
lon omistaja, rakennusperinnön hoitoa edistävä yhteisö, kunta tai kuntayhtymä. 
Avustukset myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja raken-
nusympäristöihin. Yksityisille hakijoille avustus myönnetään kulttuurihistoriaa säi-
lyttäviin korjauksiin ja selvityksiin. Avustusta myönnetään enintään 50 prosenttia 
toimenpiteiden kustannuksista. Avustus tulee haettavaksi joka syksy, samaan aikaan 
muiden ympäristöhallinnon harkinnanvaraisten avustusten kanssa. Hakuaika il-
moitetaan suurimmissa sanomalehdissä. 

Lisätietoa:
Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää internetissä tai tulostaa sieltä lomakkeet ja 
lähettää ne postitse sijaintialueen ympäristökeskukseen.
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/ym_
ym005/index.html
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Torikatu 36A
PL 69
80101 Joensuu
puhelin 020 690 168
faksi (013) 123 622
kirjaamon sähköposti:
palvelu.virastotunnus@ymparisto.fi
[palvelu=kirjaamo, virastotunnus=lsu]

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA myöntää korjaus-, energia- ja ter-
veyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia asuinolojen paranta-
miseen. Korjausavustusta voi hakea vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaami-
seen, asuntojen terveyshaittojen poistamiseen sekä suunnitelmallisen korjaamisen 
edistämiseksi. Energia-avustuksilla puolestaan parannetaan asuinrakennusten ener-
giataloutta. Korjausavustusta haetaan pääsääntöisesti siltä kunnalta, jonka alueella 
kohde sijaitsee. Nurmeksessa haku tapahtuu Nurmeksen kaupungin sosiaalipalve-
lukeskukselle tai rakennusvalvontatoimistolle jätettävillä hakemuksilla. Avustukset 
julistetaan vuosittain haettaviksi. 

Hakulomakkeet internetistä tulostettavaksi:
Hakemukset jätetään sosiaalipalvelukeskukseen tai rakennusvalvontatoimistoon.



Sosiaalisihteeri Ossian Lindén 
Sosiaalipalvelukeskus
Porokylänkatu 6 E
75530 Nurmes
puhelin (013) 689 5231
faksi (013) 689 5904

Korjausneuvoja Markku Lehikoinen
Markku Lehikoinen
Rakennusvalvontatoimisto
Porokylänkatu 6 D
75530 Nurmes
puhelin (013) 689 5377, 0400 142 228

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys on tarkoitettu henkilölle, joka maksaa asunnossaan tehdystä 
tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, asuntonsa kunnossapidosta tai 
perusparannuksesta joko palkkaa tai työkorvausta.  Kotitalousvähennyskelpoista 
perusparannus- ja kunnossapitotyötä on muun muassa keittiön, kylpyhuoneen, 
saunan, kellaritilojen ja muiden huoneiden remontti, rakennuksen ulkokunnostus, 
kuten ulkomaalaus sekä piha-alueen perusparannustyöt. Vähennystä ei saa jos työn 
suorittava yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Asunnon kunnos-
sapito- tai perusparannustyön perusteella kotitalousvähennystä ei saa, jos asunnon 
korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavus-
tusta. Pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnetty avustus ei estä vähennyksen 
saamista. 

Lisätietoa:
Verohallinnon internet sivut: www.vero.fi



Tarinoita vanhasta 
kauppalasta

Herrain kauppala
Kun Nurmeksen asujaimisto uuteen kauppalaan vähitellen asettui, se muodostui 
pääasiassa käsityöläisten, kauppiaiden ja virkamiesten perheistä. Esimerkiksi vuon-
na 1904 kauppalan veronmaksajista oli 19 itsenäisiä käsityöammattilaisia, joilla oli 
verstaansa kotitalojensa yhteydessä. Kauppiaita mainittuna vuonna oli 16, mutta 
vuonna 1910 heitä oli jo 20. Suurimman joukon, 26, veroluettelossa muodostivat 
virkamiehet tai niihin rinnastettavissa olevat henkilöt. Kauppiaiden ohella he myös 
maksoivat eniten veroja, joten heitä katsottiin siis hyvätuloisimmiksi. Keskenäinen 
seurustelu kävi välillä ruotsin kielellä vieläpä siinä määrin äänekkäästi, että sanoma-
lehti Karjalattaressa joku täkäläinen valitti ruotsinkielisten seurueiden häiritsevän 
rauhallisten asukkaiden yöunta! Tämä yhteisörakenne lienee osaltaan vaikuttanut 
siihen, että Nurmes sai lisänimen herrain kauppala.



Daavidin kaupunki
Muurari Daavid Kärki tuli vuonna 1904 Työväenkatu 2:ssa sijainneen puutalon 
omistajaksi. Nurmeksen viidennen kirkon rakennustoimikuntaan kuulunut muu-
raustöitä johtanut Kärki toimi myös kirkon kellonsoittajana, kirkon lämmittäjänä 
sekä urkujenpolkijana, joka toimi myös apuna järjestyksen pidossa kirkonmenojen 
aikaan. Hänen haltuunsa oli uskottu yksi kirkon avaimista.

Tämän monitoimisen miehen mukaan alettiin harjun Pieliseen suuntautuvia 
kortteleita nimittää Daavidin kaupungiksi. Myös jotkin taloista saivat raamatullisia 
nimiä. Itse Kären taloa nimitettiin Getsemaneksi, Raatihuoneenkadun vastakkai-
sella puolella olevaa taloa Työväenkatu 4:ssä Beetlehemiksi, Työväenkatu 3:n ta-
loa muistellaan nimellä Jerusalem ja Työväenkatu 5:sta kutsuttiin Jerikoksi. Vielä 
löytyvät Öljymäki Raatihuoneenkatu 7:ssä ja vastapäätä, Raatihuoneenkatu 8:ssa 
Paratiisi. Ainakin vielä 1940-luvulla puhuttiin Daavidin kaupungista, joskus myös 
Kären kauppalasta.

Nähtävästi Daavidin kaupungin talojen nimet tunnettiin kauppalaa laajemmin-
kin, koskapa Karjalattaressa 4.4.1905 kerrotaan, että Nurmeksen Jerusalemissa sat-
tui onnettomuus, jossa eräältä työmieheltä särkyi silppukoneessa pahoin 2 sormea.

Muita nimiä
Kärki möi talonsa vankilasaarnaaja Grönbergille ja perinnön kautta omistajaksi tu-
livat kirkkoherra Roosin tyttäret, jotka antoivat talolle nimen Muistola. Työväen-
kadulla, numerossa 9 asui myös samoja sisaruksia ja he kutsuivat taloaan pikkuko-
diksi.

Kauppatorin varrella, numerossa 2, oli aikoinaan kaksikerroksinen puutalo, jota 
kutsuttiin nimellä Pilvilinna. Saman rakentajan taloa Työväenkatu 20:ssä sanottiin 
Kahvimyllyksi. Talojen muodot lienee vaikuttanut nimityksiin.



Kaarlonkadun päästä pistää Nurmesjärveen pitkä laituri, joka vieläkin tunnetaan 
Olkkolan laiturin nimellä. Se on kuulunut aikanaan rantatontilla sijainneen nahku-
ri Elias Olkkosen reviiriin.

Linnoilan talo
Kirkkokadun ja Karjalankadun kulmassa oli ennen sotia vaikuttava suuri ja kau-
nis liiketalo. Se oli Linnoilan talo, jonka varmasti kaikki vanhat muistavat ja joka 
talvisotaa edeltävissä kauppalan katuvalokuvissa hallitsee näkymää. Talo muodos-
tui oikeastaan kahdesta yhteenliitetystä puutalosta, joiden liitoskohdassa oli kaunis 
torni. Haapapuron isäntä ja maanviljelyskoulun johtaja Olli Heikura omisti tässä 
puutalon, jonka jatkeeksi siirrätti vuonna 1907 lopetetun maanviljelyskoulun pää-
rakennuksen. Talossa oli useita liikkeitä ja kahviloita. 

Haapapuron tilan myytyään Heikura asui tässä vuonna 1918 tapahtuneeseen 
kuolemaansa asti. Vähän aikaisemmin hän oli myynyt talon tytärpuolensa miehelle, 
metsänhoitaja Bror Veikko Linnoilalle, jonka mukaan se, siis Linnoilan talo muiste-
taan. Heikura oli leskeksi jäätyään mennyt avioliittoon Anna Henriette Kurikan, os. 
Palmquistin kanssa. Anna rouvan edellinen puoliso oli ollut yhteiskunnallisena kir-
jailijana ja lehdentoimittajana tunnettu Matti Kurikka, joka muun muassa perusti 
Sointula-nimisen yhdyskunnan Kanadaan. Aili Linnoila olli Anna ja Matti Kurikan 
tytär. Anna Henriette Palmqist oli Aleksis Kiven rakastetun, Albina Palmqistin vel-
jen Edmundin tytär, jonka Albina oli adoptoinut.

Linnoilan perheen kotina oli jo vuodesta 1909 heidän ostamansa talo Kaarlonka-
dulla, numerossa 10, missä 1800-luvun lopulla oli rouva Theresia Liljendahlin pitä-
mä ravintola Seurahuone. Rouva Theresian palveluksessa oli Anni niminen työnte-
kijä, joka sai lisänimen Pitkä-Anni. Kerrottiin että tämä kookas ja voimakas nainen 
pystyi helposti siirtämään mahdolliset räyhäävät asiakkaat ulos ravintolasta.



Nurmeksen ”Kämppi”
Sanomalehti Karjalattaren numerossa 19 vuodelta 1909, tuohtunut nimimerkki 
W.H. syyttää kauppalan järjestyksenvalvojia toimimattomuudesta kovin sanoin: 
”Nurmeksen ”Kämppi” sijaitsee, niinkuin kaikki tiedämme, Tulliportin vieressä ole-
vassa metsässä. Huhutaan, ja tottapa se lieneekin, että elämä täällä on aivan pahinta 
kapakkaelämää ja huhutaan, että se on mitä hävyttömin irstauden pesä. Meillä on 
kruununvouti nimismies jopa kaksikin (Rautavaaran nimismies asuu myös) ja poliisi. 
Näille on asia tiedossa, mutta mitä he ovat tehneet sen hävittämiseksi? Ei mitään... 
Mitä ja ketä järjestyksen valvojamme odottavat? Vedotaan järjestysmiehiin, vedotaan 
lakiin, mutta eikö kauppalan ja sen lähiseudun asukkaiden siveellinen velvollisuuden-
tunne pakota heitä laatimaan vakavan sanansa ”Kämpistä”. Kansalaiset! Kokoontukaat 
ja tehkää mitä tehtävä on!”

Edellä oleva kirjoitus julkaistiin helmikuussa. Syyskuun 9. päivän Karjalattaressa 
kerrottiin, että Kuopion kuvernöörivirasto on asianomaisten anomuksesta määrän-
nyt mainittujen mökkien asukkaat heti mainitulta paikalta poistumaan ja raken-
nukset pois viemään uhalla, että sen muuten voipi ulosottomies tehdä. Samassa 
uutisessa kerrottiin, että asukasta oli syyskäräjillä sakotettu, mutta hän oli valinnut 
tuomiosta senaattiin. Talvikäräjissä asukas oli syytteessä luvattomasta viinankulje-
tuksesta. Juttu kertoo, että mökki on kurja, maan sisään rakennettu hökkeli. Vielä 
joulukuun puolivälissä lehti kertoo, että ”Kämpin” asukas oli mökistä häädetty ja 
ovet lukittu kunnan miesten toimesta, mutta hän oli tunkeutunut takaisin mökkiin 
murtamalla lukot.

Juhlapuisto Mikonniemi
Kauppalan perustamisen aikoina koko läntisen osan käsittävä niemi oli nimeltään 
Mikonniemi. Kerrotaan sen saaneen nimensä sinne asumaan asettuneen Mikko 
Saarelaisen mukaan. Nyt kun puhumme Mikonniemestä, tarkoitamme Mikonsal-



men rannalla, vastapäätä sahalaitosta sijaitsevaa puistoa. Mikonniemellä on juhlittu 
hyvän joukon toista sataa vuotta. 1800-luvulla juukalaiset tulivat Pärttylin pyhänä 
Nurmekseen potakkajuhlille. Pärttylinä aloitettiin uusien perunoiden syönti, siitä 
nimi. Veijo Saloheimon kirjoittamassa Nurmeksen historiassa kerrotaan, että juh-
lat olivat niin kuuluisat, että Rautavaaralla kuului vuosipalkoillisten etuihin vapaa 
matka Potakkajuhlille. Juhlien julkiset tilaisuudet pidettiin Mikonniemellä. Joita-
kin vuosia sitten Nurmeksen Seppojen tanssijaosto elvytti tätä vanhaa perinnettä 
järjestämällä Mikonniemelle Potakkajuhlat Sukset Ristiin Susirajalla- tanssileirinsä 
päätösjuhlaksi.

Kuva: Nurmeksen museo

Kuva: Nurmeksen museo



Pohjois-Karjalan Nuorisoseura piti kesäkuussa 1904 vuosijuhlansa Mikonnie-
mellä. Juhla järjestettiin kaksipäiväisenä laulu- ja urheilujuhlana. Puhujat ja esitel-
möitsijät olivat tunnettuja kansalaisia, juhlarunon kirjoitti Iivo Härkönen, laulun-
johtajana toimi ”YL Laulukunnan” johtaja Hannes Axelsson. Juhlan huomattavim-
maksi numeroksi arvioi Karjalatar kilpailun sekaköörien kesken. Lisäksi oli kilpailu 
kanteleen soitossa. Urheilukilpailussa seurattiin viisiottelua. Laivojen kulkuvuorot 
Joensuusta Nurmekseen olivat sovitettu juhlien aikatauluihin.



Edellämainittuja juhlia varten rakennettiin laululava ja juhlaportti. Vuotuisia ju-
hannusjuhlia on Mikonniemellä pidetty kautta aikojen kokonpolttoineen, leikkisi-
ne kilpailuineen ja tansseineen. Tanssilava oli pitkään suosittu kesälauantain meno-
paikka. Satamasta Mikonniemelle johtava kevytliikenteen väylä on jatkuvasti hyvin 
suosittu kävelyreitti.



Hurjastelua liikenteessä
Tammikuussa 1905 Karjalatar kertoo: Nurmeksessa nykyään paljon harjoitetaan pika-
ajamista. Kun tullaan kauppalaan, niin ajetaan kuin mielettömät, vieläpä ihmisten 
päälle. Niinpä eräskin viikari ajoi viime sunnuntaina erään miehen päälle. Ei kuiten-
kaan suuria vaurioita tullut... Kyseinen pika-ajo lienee suoritettu hevospelillä, sillä 
varsinainen autoliikenne alkoi täällä vasta toista kymmentä vuotta myöhemmin.
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Osoite
Kortteli

vanha

Kortteli

uusi
Kohde

Suojelu-

merkintä
Rakennusvuosi

Harjukatu 1/ Raatihuoneenkatu 7 XX/12 127-6 Asuinrakennus sr1 1874, siirretty 1881

Harjukatu 1/ Raatihuoneenkatu 7 XX/12 127-6 Piharakennus sr2 1881

Harjukatu 4/ Raatihuoneenkatu 9 XXI/3 132-3 Asuinrakennus sr1 1906

Harjukatu 4/ Raatihuoneenkatu 9 XXI/3 132-3 Piharakennus sr1 1906

Harjukatu 4/ Raatihuoneenkatu 9 XXI/3 132-3 Pihamökki sr1 -

Harjukatu 5 XX/10 127-4 Asuinrakennus sr1 ennen 1901

Harjukatu 5 XX/10 127-4 Piharakennus sr2 -

Harjukatu 6 XXI/2 132-2 Asuinrakennus sr1 1906

Harjukatu 6 XXI/2 132-2 Piharakennus sr2 1906

Harjukatu 7 XX/9 127-3 Asuinrakennus sr1 1922 tai 1923

Harjukatu 7 XX/9 127-3 Piharakennus sr1 1947 tai 1948

Harjukatu 7 XX/9 127-3 Pihamökki sr2 1907

Harjukatu 8/ Kirkkokatu 10 XXI/1 132-1 Asuinrakennus sr1 1910

Harjukatu 9 XX/8 127-2 Asuinrakennus sr1 1900

Harjukatu 9 XX/8 127-2 Piharakennus sr2 1900 jälkeen

Harjukatu 10/ Kirkkokatu 11 XII/3 133-5 Rukoushuone sr1 1913

Harjukatu 11/ Kirkkokatu 8 XX/7 127-1 Asuinrakennus sr1 1900-l. vaihde

Harjukatu 11/ Kirkkokatu 8 XX/7 127-1 Piharakennus sr2 -

Harjukatu 13/ Kirkkokatu 9 XI/12 128-6 Asuinrakennus sr1 1905

Harjukatu 14/ Nurmeksenkatu 10 XII/1 133-1 Asuinrakennus sr2 ennen 1911

Harjukatu 15 XI/11 128-5 Asuinrakennus sr1 1904 – 1910

Harjukatu 15 XI/11 128-5 Piharakennus sr2 1904 – 1910

Harjukatu 17 XI/10 128-4 Asuinrakennus sr1 1904 (piirustukset)

Harjukatu 17 XI/10 128-4 Piharakennus sr2 1904

Harjukatu 19 XI/9 128-3 Piharakennus sr2 uusi 1965

Harjukatu 21 XI/8 128-2 Asuinrakennus sr1 -

Harjukatu 21 XI/8 128-2 Piharakennus sr2 1988

Harjukatu 25/ Nurmeksenkatu 7 IV/6 129-3 Asuinrakennus sr1 1909

Harjukatu 25/ Nurmeksenkatu 7 IV/6 129-3 Piharakennus sr2 -

Harjukatu 27 IV/5 129-2 Asuinrakennus sr1 1908

Harjukatu 27 IV/5 129-2 Piharakennus sr2 1908, 1987

Harjukatu 29 IV/4 129-1 Asuinrakennus sr1 1934

Harjukatu 29 IV/4 129-1 Piharakennus sr2 1989

Karjalankatu 1 XXII 142-1 Kaupungintalo sr1 1905

Karjalankatu 14/ Nurmeksenkatu 16 XIV/1 153-1 sr1

Kirkkoharju Vanha kellotapuli ark 1773

Kirkkokatu 13 XII/3 133-6 Asuinrakennus sr2 1907

Kirkkokatu 15 XII/6 138-3 Yhteiskoulu sr1 1905

Kirkkokatu 17 XIII 143-1 Ev.lut. kirkko ark 1893 – 96

Kirkkokatu 31A XVII 182-5 Ort. kirkko ark 1959

Kirkkokatu 32 191-1 Asuinkasarmi sr1 1926

Kirkkokatu 32 191-1 Asuinrakennus sr1 1926

Kirkkokatu 32 191-1 Kellari sr1 -

Kirkkokatu 32 191-1 Varasto sr1 -

Maariankatu 3/ Raatihuoneenkatu 11 XXI/6 137-7 Asuinrakennus sr1 1905

Maariankatu 5 XXI/5 137-6 Entinen kirjasto sr1 1905

Liite 
Lista Vanhan Kauppalan 

suojelluista kohteista



Nurmeksenkatu 8/ Harjukatu 23 XI/7 128-1 Asuinrakennus sr1 1934

Nurmeksenkatu 8/ Harjukatu 23 XI/7 128-1 Piharakennus sr2 1934

Nurmeksenkatu 9/ Harjukatu 16 V/1 139-3 Koulurakennus sr1 1910

Nurmeksenkatu 12 XII/4 138-1 Asuinrakennus sr2 1926

Nurmeksenkatu 12A XII/4 138-2 Asuinrakennus sr2 -

Nurmeksenkatu 22 XV/4 168-1 Asuinrakennus sr3 1912

Nurmeksenkatu 23A VIIIa/2 169-1 Asuinrakennus sr3 1942

Raatihuoneenkatu 2/ Rajakatu 2 XXVII/1 111-1 Asuinrakennus sr2 1893, PURETTU 1986

Raatihuoneenkatu 2/ Rajakatu 2 XXVII/1 111-1 Piharakennus sr2 1893, PURETTU 1986

Raatihuoneenkatu 8 XXVII/2 126-1 Asuinrakennus sr2 1881

Raatihuoneenkatu 10 XXIX/1 131-1 Asuinrakennus sr1 n. 1936

Raatihuoneenkatu 12 XXIX/2 131-2 Asuinrakennus sr2 1936, uusi osa 1965

Raatihuoneenkatu 14 XXIX/3 136-1 Asuinrakennus sr2 1938

Raatihuoneenkatu 16 XXIX/4 136-2 Asuinrakennus sr1 1940

Raatihuoneenkatu 17/ Kaarlonkatu 3 XXIII/6 157-4 Asuinrakennus sr3 1880-l., PURETTU 1999

Raatihuoneenkatu 26 170-1 Entinen Esso ark 1930

Rajakatu 10 XIX/2 112-2 Piharakennus sr2 1906

Rajakatu 14/ Kirkkokatu 1 X/6 113-6 Asuinrakennus sr1 1900-l. vaihde

Rajakatu 14/ Kirkkokatu 1 X/6 113-6 Asuinrakennus sr1 1900-l. jälkeen

Rajakatu 14/ Kirkkokatu 1 X/6 113-6 Piharakennus sr2 -

Rajakatu 16 X/5 113-5 Piharakennus sr2 ennen 1930

Rajakatu 18A X/3-4 113-3 Pihamökki sr2 1920 – 30

Rajakatu 20 X/2 113-2 Asuinrakennus sr1 n. 1935

Rajakatu 20 X/2 113-2 Piharakennus sr2 n. 1935

Rajakatu 22/ Nurmeksenkatu 2 X/1 113-1 Asuinrakennus sr1 1909

Rajakatu 26 III/1-2 114-1 Asuinrakennus sr2 1900-l. vaihteen jälkeen

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Ranta-alue Venevaja lvr-2 -

Rautatieasema-alue Asemapääl. asunnon piharakennus sr1 1910

Rautatieasema-alue Asemapäällikön asunto sr1 1910

Rautatieasema-alue Asuinkasarmi sr1 1910

Rautatieasema-alue Asuinkasarmin kellari sopimus 1910

Rautatieasema-alue Asuinkasarmin varasto sopimus 1910

Rautatieasema-alue Nurmeksen asema srl 1910

Rautatieasema-alue Sauna sopimus 1910

Rautatieasema-alue Tavarasuoja sopimus 1910

Rautatieasema-alue Veturitalli srl 1910, 1928

Rautatieasema-alue Veturitallin apurakennus srl 2946

Tulliportinkatu 2 108-5 Asuinrakennus sr2 ennen 1918

Tulliportinkatu 4 108-4 Asuinrakennus sr2

Tulliportinkatu 6 108-3 ennen 1948

Työväenkatu Kaivo s -

Työväenkatu 1 XXVII/4 116-2 Piharakennus sr2 1900-l. alku

Työväenkatu 2/ Raatihuoneenkatu 6 XXVIII/1 121-1 Asuinrakennus sr1 1905 - 10

Työväenkatu 3/ Raatihuoneenkatu 4 XXVII/3 116-1 Asuinrakennus sr1 1927

Työväenkatu 3/ Raatihuoneenkatu 4 XXVII/3 116-1 Piharakennus sr2 1900-l.  jälkeen

Työväenkatu 4/ Raatihuoneenkatu 5 XX/6 122-6 Asuinrakennus sr1 1881/ 1895

Työväenkatu 4/ Raatihuoneenkatu 5 XX/6 122-6 Pihamökki sr2 1907

Työväenkatu 5/ Raatihuoneenkatu 3 XIX/12 122-6 Asuinliikerakennus sr1 ennen 1892

Työväenkatu 6 XX/5 122-5 Asuinrakennus sr1 1940-l.

Työväenkatu 7 XIX/11 117-5 Asuinrakennus sr1 1891

Työväenkatu 7 XIX/11 117-5 Piharakennus sr2 1908

Työväenkatu 8 XX//3-4 122-4 Asuinrakennus sr2 1957 – 66

Työväenkatu 9 XIX/10 117-4 Asuinrakennus sr1 1898 – 1906

Työväenkatu 9 XIX/10 117-3 Piharakennus sr2 1909 mennessä

Työväenkatu 11 XIX/9 117-2 Piharakennus sr2 n. 1910

Työväenkatu 12 XX/2 122-2 Asuinrakennus sr1 1910



Työväenkatu 12 XX/2 122-2 Piharakennus sr2 n. 1930

Työväenkatu 13 XIX/8 117-2 Asuinrakennus sr1 1899

Työväenkatu 13 XIX/8 117-2 Piharakennus sr2 -

Työväenkatu 14/ Kirkkokatu 6 XX/1 122-1 Asuinrakennus sr1 1902

Työväenkatu 14/ Kirkkokatu 6 XX/1 122-1 Piharakennus sr2 1900-l. alku

Työväenkatu 15/ Kirkkokatu 4 XIX/7 117-1 Asuinrakennus sr1 1905

Työväenkatu 15/ Kirkkokatu 4 XIX/7 117-1 Piharakennus sr2 -

Työväenkatu 16/ Kirkkokatu 7 XI/6 123-6 Asuinrakennus sr1 1800-l. loppu

Työväenkatu 16/ Kirkkokatu 7 XI/6 123-6 Piharakennus sr2 n. 1908

Työväenkatu 17/ Kirkkokatu 3 X/12 118-6 Asuinrakennus sr1 1899

Työväenkatu 17/ Kirkkokatu 3 X/12 118-6 Piharakennus sr2 1907, uusittu myöh.

Työväenkatu 18 XI/5 123-5 Asuinrakennus sr1 1907

Työväenkatu 18 XI/5 123-5 Piharakennus sr2 alkup. 1907, myöh. 1985

Työväenkatu 19 X/11 118-5 Asuinrakennus sr1 1910 – 11

Työväenkatu 19 X/11 118-5 Piharakennus sr2 1983

Työväenkatu 20 XI/4 123-4 Asuinrakennus sr1 1928

Työväenkatu 20 XI/4 123-4 Piharakennus sr2 1989

Työväenkatu 21 X/10 118-4 Asuinrakennus sr1 1907

Työväenkatu 21 X/10 118-4 Piharakennus sr2 1907

Työväenkatu 22 XI/3 123-3 Asuinrakennus sr2 1924 – 25, lisäosa 1932

Työväenkatu 23 X/9 118-3 Asuinrakennus sr1 1909

Työväenkatu 23 X/9 118-3 Piharakennus sr2 1900-l. alku

Työväenkatu 24 XI/2 123-2 Asuinrakennus sr1 1923

Työväenkatu 24 XI/2 123-2 Piharakennus sr2 1924 – 1930

Työväenkatu 24 XI/2 123-2 Verstas sr1 1924

Työväenkatu 26/ Nurmeksenkatu 6 XI/1 123-1 Asuinrakennus sr1 1910 siirretty

Työväenkatu 27/ Nurmeksenkatu 4 X/7 118-1 Asuinrakennus sr1 1925 tai 1927

Työväenkatu 28/ Nurmeksenkatu 5 IV/3 124-3 Asuinrakennus sr1 1939

Työväenkatu 28/ Nurmeksenkatu 5 IV/3 124-3 Piharakennus sr2 -

Työväenkatu 29/ Nurmeksenkatu 3 III/4 119-2 Asuinrakennus sr1 1910

Suojelu- ja kaavamerkintöjen selitykset:

Ark: Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa 

purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaista lisärakentamis- tai muutostöitä jotka tärvelevät julkisivujen, vesikaton 

tai sisätilojen arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä on raken-

nus muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

s: Suojeltava alue, jolla olevaa kaivoa ei saa hävittää eikä muuten vahingoittaa.

Sr1: Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä raken-

nus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden 

tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä 

luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoi-

menpiteitä on rakennuskorjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen, taikka muulla 

rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Sr2: Historiallinen ja kaupunkikuvaan sopeutuva rakennus. Rakennuksen säilyminen on suotavaa, mutta sen 

korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista. Korjaus ja muutostöiden sekä 

käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia. Milloin rakennuksessa on 

aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennus korjaus- ja muutos-

töiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuval-

la tavalla.

Tiedot koottu vuonna 2009 voimassa olevasta asemakaavayhdistelmästä. Tiedot tarkistettava voimassaolevasta asemakaavasta.



Sr3: Historiallinen tai kaupunkikuvaan sopeutuva rakennus. Rakennuksen säilyminen on suotavaa. Raken-

nuksessa saadaan suorittaa korjaus- ja muutostöitä myös istutettavasta alueen osasta huolimatta. Uudisraken-

nusta ei saa rakentaa samalle paikalle, vaan se on sijoitettava kaavassa osoitetulle rakennusalalle.

Lvr-2: Rakennusala, jolla on historiallisia ja kaupunkikuvaan sopeutuvia venevajoja. Vajojen säilyminen on 

suotavaa, mutta sen korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla rakennuksella on mahdollista.

/S: Merkintä varsinaisen käyttötarkoitusmerkinnän jälkeen osoittaa alueen, jolla ympäristö säilytetään. Alueel-

le rakennettaessa on noudatettavia seuraavia lisämääräyksiä:

- Jokaisen rakennuksen tai sen osan purkamisesta on tehtävä rakennuslautakunnalle kirjallinen ilmoi-

tus. Purkamiseen ei saa ryhtyä ennen kuin kolme (3) kuukautta on kulunut ilmoituksen jättämises-

tä, ellei rakennuslautakunta tätä ennen suostu toimenpiteisiin.

- Rakennuslautakunnan tai rakennustarkastajan harkitessa hakemusta, joka koskee luvanvaraisia toi-

menpiteitä tai käsitellessä purkamisilmoitusta tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hanke 

soveltuu katu-, kortteli- ja pihakokonaisuuteen ja ettei alueen ja sen osa-alueiden omaleimaisuutta 

tai kaupunkikuvaa turmella.

- Rakennuksessa, joka osaksi on katu- tai puistoalueella tai joka ei ole kiinni kaavassa määrätyssä 

rakennusalan sivussa saadaan suorittaa peruskorjaus- ja muutostöitä.

- Rakennusten julkisivut on tehtävä puusta ja kadun puoleisten rakennusten julkisivut on maalattava 

peittomaalilla ja puiston puoleisten rakennusten julkisivut on käsiteltävä puna- tai keltamullalla tai 

muulla vastaavalla värisävyllä. Rakennusten ikkunoiden tulee olla jaolliset ja julkisivut jäsenneltyjä 

pysty- tai vaakajaoin. Rakennuksissa tulee olla harjakatto, jonka kaltevuus on 30º-40º, kortteleit-

tain.

- Tontit tulee aidata puuaidoin. Kadun varressa aidan tulee olla vähintään 1,50m korkea umpinainen 

puuaita. Muilta osin aidat voivat olla vähintään 1,30m korkeita puuaitoja. Aidat tulee käsitellä 

rakennuksiin soveltuvalla värisävyllä. Aidat tulee rakentaa kadun ja palosolan varressa pääasiassa 

rakennusten muodostamaan linjaan.


