Perinteiset työtavat ja
korjausavustukset
R E S TA U R O I N T I A S I A N T U N T I J A A N N E R Ä S Ä N E N
H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N M U S E O / K A N TA - H Ä M E E N

A L U E E L L I N E N VA S T U U M U S E O

2 2 . 9 . 2 0 2 2 H Ä M E E N E LY- K E S K U K S E N AV U S T U S I N F O T I L A I S U U S

Perinteiset materiaalit ja
työmenetelmät

Perustukset
Perinteinen luonnonkivi ja valettu
betoniperustus
Yleiset vauriot:
Halkeamat sokkelissa ja kivien siirtyminen, painunut
rakennus
Ennen korjausta on selvitettävä vaurion syy: routa, maaperä
esim. rakennuksen painuminen, sadeveden kertyminen
Ensimmäinen korjaustoimenpide: sadeveden ohjaus
poispäin rakennuksesta eli pihamaan kallistusten ja
sadevesikourujen kunnostaminen.
Painuneen rungon oikaisu ja kiviperustuksen korjaus tai
osittainen uudelleen latominen
Vanhoista perustuksista puuttuu usein salaojitus ja anturat,
jonka vuoksi sadeveden ohjaus tulee olla ensisijainen
korjaustoimenpide!

Alapohja
Multapenkki
Tuulettuva alapohja eli rossipohja
Maanvarainen teräsbetonilaatta

Vaurioiden syitä: ilmanvaihdon puutteellisuus, maakosteuden nousu rakenteisiin,
sadevesien puutteellinen ohjaus pois rakennuksesta

Korjaustoimenpiteet: Ilmanvaihdon parantaminen esim. rossipohjan tuuletusluukkujen
avaaminen, orgaanisten materiaalien poistaminen alapohjasta, sadevesien ohjaus

Rakennuksen kantava runko
Hirsirunko
Lahovauriot korjataan vastaavalla kierrätetyllä hirsimateriaalilla
tai hyvin kuivuneella uudella hirrellä
Perinteiset hirsiliitokset korjausjatkoksiin
Eristeisiin pellavaa (Museoviraston korjauskortti 16 Hirsitalon

rungon korjaus)

Täystiili
Rapautuneet ja vaurioituneet tiilet korvataan vastaavilla tiilillä ja
paikkamuurauksessa perinteinen kalkkipohjainen laasti

Rankarakenne
Rakenteen jäykisteenä vinolaudoitus ja eristeenä sahanpuru
tai kutterinlastu.
Vaurioiden korjaus vastaavilla menetelmillä.

Perinteiset kattomateriaalit
Pärekate (Museoviraston korjauskortti 19 Pärekatto)
Tuohi-malkakate
Palapelti- ja suora konesaumapeltikate (Museoviraston korjauskortti 5
Peltikaton korjaus)
Savi- tai betonitiilikate (Museoviraston korjauskortti 6 Tiilikaton korjaus)
Kolmiorimahuopakate

Huopakaton aluskatteena on usein säilytetty pärekatto
Alusrakenteena raakaponttilaudoitus. (Joissakin tapauksissa saatetaan
hyväksyä kattovanerin käyttö ponttilaudoituksen tilalle)
Nykyaikaisten räystäspeltien asennus vaikuttaa ulkoasuun modernisoivasti,
joka voi heikentää kulttuurihistoriallista arvoa ja merkittävyyttä
EI palahuopakatetta perinteiseen rakennukseen

Ensisijaisena toimenpiteenä vauriokohtien kunnostaminen paikkaamalla
Koko katon uusimiselle on oltava selkeät perusteet kuntoarviossa tai
vaurioselvityksessä

”VAIN
HOIDETTU JA
HUOLLETTU
KATTO ON
TOIMIVA
KATTO”

Konesaumapeltikate
Vauriokohtien korjaukseen paikkaamalla sinkittyä peltiä, joka maalataan muutaman
vuoden päästä.
Vanhemmissa rakennuksissa ei ole aluskatetta, vaan laudoituksen väleihin on jätetty
rako, joka auttaa kondenssikosteuden haihtumista tuulettuvassa yläpohjassa.
Aluskatteen lisäämiselle on oltava hyvät perusteet, koska se yleensä korottaa
kattorakennetta ja vaikuttaa kokonaisarkkitehtuuriin sekä rakennuksen mittasuhteisiin.
Jos aluskatteen lisäykseen päädytään, korotuksen tulee olla minimoitu huomioituna
kuitenkin riittävä tuulettuvuus.
Lukkosaumapeltikatteella ei voi korvata konesaumapeltikatetta!
Pinnoitetut peltikatteet eivät ole sopivia kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin!
Kaikki kattomateriaalit tarvitsevat perushuoltoa!

Ikkunat
Ikkunoiden lahovaurioiden korjaus
paikkaamalla vastaavalla puumateriaalilla
Rikkoutuneiden lasiruutujen tilalle vastaavaa
puhallettua- tai vetolasia
Lasien kiinnitykseen perinteistä
pellavaöljykittiä ja maalaukseen
pellavaöljymaalia
Tiivistykseen pellavanaru, vesiliukoinen
ikkunaliimapaperi talvella tai kohteeseen
sopiva nykyaikainen tiiviste
Ikkunoiden uusimiseen on oltava selkeät
perusteet kuntoselvityksessä ja uusien tulee
olla vastaavanlaiset materiaaliltaan ja
tyyliltään
EI alumiinipintaisia

Puiset ja rapatut ulkovuoraukset
Molemmat voidaan korjata paikkaamalla.
Maalattujen ulkovuorausten pinnoitteet tulee tunnistaa ensin,
jonka jälkeen voidaan suunnitella toimenpidekäsittelyt.
Rappauskorjauksiin vastaavaa laastia, jonka määritykseen
voi tarvittaessa teettää laboratorioanalyysin esim.
ohuthienäytteen.
Alustassaan kiinni olevia vanhoja öljymaalikerroksia ei
tarvitse poistaa, kun uusintamaalaus tehdään perinteisellä
öljymaalilla.
Modernit maalit saattavat aiheuttaa perinteiseen
rakenteeseen kosteusvaurioita ja niiden uusintamaalaus on
työläämpää verrattuna perinteiseen pellavaöljymaaliin.
Kalkkirappauspinnalle kalkkimaalia.
Maalin laatu ja aineet sekä käyttöohjeet tulee tarkistaa
tuoteselosteesta tai purkin kyljestä maalituotteiden
harhaanjohtavien myyntinimien vuoksi. Lisäksi
pellavaöljymaali maalataan ohuesti verrattuna moderneihin
maaleihin.

Perinnemateriaalien hankinta
Kierrätysosia ja –materiaaleja varaosapankeista:
Rakennuskulttuurikeskus Piiru (Tampere)
Metsäkylän Navetta (Hämeenlinna)
Itä-Uudenmaan rakennussuojelusäätiö Salvus (Porvoo)
Curatio (Parainen)
Rakennusapteekki (Karjaa)
Roseborg Oy (Ruotsinpyhtää)
ymparisto.fi

korjaustieto.fi

kulttuuriymparistomme.fi

Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki

luettelo Suomen rakennuskorjauskeskuksista

Perinnekorjaajien löytäminen
Osaajarekisterit:
metsäkylännavetta.fi
perinnemestari.fi
restaurointikilta.fi
hirsitaito.fi
Pirkanmaan maakuntamuseon taitajarekisteri.fi
Korjausklinikan facebook-ryhmä sekä muut alaan liittyvät fb-ryhmät
Referenssit kannattaa tarkistaa ennen perinnetaitajan valintaa!

Lisätietoa perinneosaamiseen
Rakennuskorjauskeskukset:
kulttuuriymparistomme.fi

luettelo Suomen rakennuskorjauskeskuksista

korjaustaito.fi
www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/korjauskortit

Alueelliset vastuumuseot
Korjausklinikka
perinnemestari.fi
Julkaistu kirjallisuus!

Oppaita ja ohjeita perinnekorjaukseen
Kuntien ja kaupunkien rakennustapaohjeistot ja rakennusjärjestykset

Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja, julkaisija Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.
Tuulettuvan alapohjan vedoton ja lämmin rakenne, Niko Palonen. Vanhan rakennuksen
kunnostusopas Nro1
Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto, Jari Ketola.
Vanhan_rakennuksen_kunnostusopas_Nro2
Rakkaudesta vanhaan taloon. Pia Maria Montonen ja Niclas Warius 2013. Maahenki.
Kesällä töitä teki maalari - Perinteinen ulkomaalaus tänään. Kaila Panu 2012. Moreeni.
Perinnemaalit. Vuolle-Apiala, Risto 2012. Moreeni.

Ikkunoiden kunnostus
Sorvaamo: Ikkunoiden kunnostaminen –opas
Perinnemestarin julkaisut ja ohjeet
Rakennuskorjauskeskusten oppaat ja ohjeet sekä YouTube-videot

Alueellisten vastuumuseoiden
korjausneuvonta
Lahden museot:
Anssi Malinen, korjausrakentamisen asiantuntija
p. 044-4826372
anssi.malinen@lahti.fi

Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo:
Anne Räsänen, restaurointiasiantuntija
p. 050-4349618
anne.rasanen@hameenlinna.fi

Museoviraston
entistämisavustukset

Museoviraston rakennusten ja
kulttuuriympäristökohteiden
entistämisavustus 17.10. – 30.11.2022
Taloudellinen kannustin kulttuuriperinnön säilyttämiseen, jonka tavoitteena on
säilyttää myös perinteisiä työtapoja

Haku lokakuun puolesta välistä marraskuun loppuun
17.10. – 30.11.2022 klo 15 mennessä!
entistamisavustus@museovirasto.fi

OKMn sähköinen hakupalvelu
Ohjeet verkkosivulla museovirasto.fi/avustukset
Tulossa valtion yhteinen hakupalvelu 2024!

haeavustuksia.fi

Avustushankkeen periaatteet
Avustuskelpoisuus määräytyy kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä paikallisesti,
maakunnallisesti tai valtakunnallisesti sekä suojelustatus kaavamääräyksessä
(www.kyppi.fi)
Kohde voi olla merkittävä myös rakennushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti,
rakennustekniikaltaan ja rakennuksen käytön kannalta.
Säilyttävä ja säästävä korjaaminen, jossa huomioidaan kohteen historialliset arvot ja
ominaispiirteet
Korjausmuutosten määrä ja laajuus on minimoitava. Korjataan vain tarpeellinen.

Perinteiset materiaalit ja käsityövaltaiset työtavat; Korjauksissa puu paikataan
puulla, tiili tiilellä, öljymaalaus öljymaalilla, kalkkirappaus kalkkirappauksella.
Säilyttävää korjaamista edistävä yksityiskohtainen korjaussuunnitelma, joista ilmenee
mitä tehdään ja millä materiaaleilla!

Avustushakemuksen sisältö
Hakemuksessa tulee olla omistajan ja kohteen perustietojen lisäksi historiatiedot ja
kulttuurihistoriallinen merkittävyys, johon toteutussuunnitelma perustuu.
Korjaussuunnitelman tulee perustua kuntoarvioon. Kustannusarviossa on eriteltynä työn
ja materiaalien osuus sekä rahoitussuunnitelma.
Arvioinnin perusteena ovat erityisesti kulttuurihistoriallinen arvo ja toteutussuunnitelman
laatu.
Hakemuksen muut kysymykset perustuvat Museoviraston kestävän kehityksen
tavoitteisiin mm. koulutukseen ja työllistymiseen.
Hakemuksen sisältö tiivistettynä: hakijan ja kohteen tiedot, yksityiskohtainen
vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma, tiedot korjauksen tekijästä tai tarvittavasta
ammattitaidosta, realistinen kustannusarvio ja rahoitusselvitys, lisäksi hyviä kuvia
kohteesta ja vaurioista.

Kuntoselvitys
Vauriokartoituksessa selvitetään vaurioiden laatu, määrä ja syyt sekä niiden
korjausmahdollisuudet. Lisäksi on esitettävä myös kunnossa olevat osat, joita ei tarvitse
korjata.
Vaurioiden laajuutta tulee havainnollistaa pohja- tai leikkauspiirustusten ja valokuvien
avulla

Rakenteita on avattava, jos silmämääräinen tarkastelu ja aistihavainnointi eivät riitä
Uudisrakentamisessa käytettävät tekniset käyttöiät eivät päde perinteisessä
rakentamisessa; laskennallisen teknisen käyttöiän päättyminen ei tarkoita, että se ei
enää toimi, vaan tulee tutkia onko se vielä toimiva. Toisin sanoen uudisrakentamisen
laatuvaatimuksia ei voi soveltaa perinteiseen rakennukseen.
Raportista tulee käydä ilmi kuinka tarkasti kuntoa on voitu selvittää eli onko käytettävissä
ollut riittävästi tietoa johtopäätösten tekemistä varten – tekijän kokemus ja
ammattipätevyys

Avustushakemuksen kustannuslaskelma
Avustuksen suuruus on sidottu hankkeen hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin,
jossa avustettava max määrä on 35 000 e.

Avustus on 40% hyväksyttyjen kustannusten määrästä 8000 euroon asti ja
sen ylittävältä osalta 25%.

Esimerkiksi hankkeessa, jonka kokonaiskustannukset ovat 20 000 euroa,
avustus on suuruudeltaan 0,4 x 8 000 e + 0,25 x 12 000 e = 6 200 euroa.

Lisäinfoa avustushakemuksen tekemiseen
Päätös tulee viimeistään 180 päivän kuluttua.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä ennen hakemuksen jättämistä tehtyihin tai
aloitettuihin töihin.
Materiaalihankintoja voi tehdä hakemuksen jättämisen jälkeen.

Korjauksessa on käytettävä perinteisiä materiaaleja!
Varaa aikaa riittävästi hakemuksen tekemiseen!
Hakemuksen laatu vaikuttaa jatkoon pääsyyn; kuinka säästävä ja säilyttävä
toteutussuunnitelma on ja kuinka hyvin hakusäännöt ja ohjeet on sisäistetty.

Kustannusarvioon voi kysyä tarjouksia osaajarekisterien taitajilta.
Avustusta voi hakea myös analyyseihin kuten värikerrosten selvittämiseen,
laastitutkimuksiin, kuntoselvityksiin ja korjaussuunnitelmiin varsinaisen
perinnekorjauksen lisäksi.

Kiitos!
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Valokuvat: Anne Räsänen

