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1. Johdanto 

Diplomityöni aiheena on Raution kylässä Kalajoella sijaitsevan vanha osuuskaupparakennus. 
Rakennus on nykyisin tyhjillään, korjauksen tarpeessa ja vailla järkevää käyttöä. Työni 
tarkoituksena on löytää luonteva, rakennuksen henkeen sopiva käyttötarkoitus ja suunnitella 
osuuskaupan korjaus. Suunnittelun pohjaksi tutkin rakennuksen nykykuntoa ja historiaa 
löytääkseni oikeat lähtökohdat korjaussuunnittelulle. 

Rakennuksen säilymisen kannalta on tärkeää löytää sille realistinen ja toteutettavissa oleva 
käyttötarkoitus. Diplomityöni tavoitteena on korjaussuunnitelma, joka ottaa huomioon paitsi 
rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja historialliset kerrostumat myös saatavilla olevat keinot 
ja varat suunnitelman toteuttamiseksi. Arvoristiriita taloudellisten kysymysten sekä historiallisten 
rakennusten autenttisuuden ja integriteetin välillä tulevat esillä näinkin pienissä kohteissa. 
Suunnitelmissani olen ensisijaisesti painottanut välttämättömiä korjaustöitä ja niiden rinnalla 
pyrkinyt palauttamaan rakennuksen kadotettua arvoa sen henkeen sopivilla kevyillä muutoksilla ja 
palauttavilla toimenpiteillä.  

Aloitin diplomityön suunnittelun syyskuussa 2014 tutustumalla kohteeseen ja tapaamalla työn 
tilaajan. Marraskuun alussa vietin päivän kohteessa mitaten ja inventoiden rakennusta sekä 
arvioiden sen kuntoa. Suunnitelmien edetessä syntyi toki tarvetta tarkistus- ja lisämittauksille, 
joita tein aina vieraillessani kohteessa. Taustatyön tueksi haastattelin tammikuussa 2015 
osuuskaupan entisiä työntekijöitä sekä rakennuksen entisiä asukkaita ja omistajia. Vierailimme 
samalla ryhmänä kohteessa. Helmikuussa 2015 tapasin rakennuksen omistavan Raution 
kotiseutuyhdistys ry:n jäseniä. Keskustelimme rakennuksen mahdollisista käyttötarkoituksista ja 
korjaustarpeista. Aina vieraillessani Rautiossa tein myös lisätutkimuksia rakennuksessa. Helmikuun 
lopussa vietin kohteessa päivän kartoittaessani materiaali- ja maalikerroksia rakennuksen väritys- 
ja sisustussuunnitelmia varten. 
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2. Kohteen esittely 

2.1 Sijainti 

Raution vanha osuuskauppa sijaitsee nimensä mukaisesti Rautiossa Pohjois-Pohjanmaalla. 
Ensimmäisiä mainintoja Rautiosta erillisenä, omana kylänään on 1600-luvun alun veroluetteloissa.1 
Raution kunta perustettiin 19122 ja vuodesta 1973 kylä on kuulunut Kalajokeen3. Kylä sijaitsee 
noin 25 kilometriä kaakkoon Kalajoen keskustasta. 

Raution kotiseutuyhdistys ry:n nykyisin omistama vanha osuuskaupan kiinteistö sijaitsee kylän 
keskustaa halkovan Rautiontien varrella. Rakennus sijaitsee aivan maantien tuntumassa ja on 
kylän keskustaan pohjoisesta tultaessa viereisen maatilan ohella ensimmäisiä rakennuksia 
näköpiirissä. Sijaintinsa ja entisen osuuskauppatoiminnan ansioista rakennus onkin tärkeä osa 
kylänraittia ja kylän historiaa.  

                                                      
1 Aunola, 1999, s. 8 
2 http://www.rautio.info/index.php/wiki-info 
3 http://kalajoenhistoria.blogspot.fi/2012/02/raution-ja-kalajoen-kuntaliitosprosessi.html 

Kuva 1 Osuuskauppa vuonna 1924. 
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Rakennuksen viereisellä tontilla sijaitsee myös Kotiseutuyhdistyksen omistama entinen Lukkarin 
puustelli, joka nykyisin toimii Raution kotiseutumuseon päärakennuksena. Museoalueen 
pihapiirissä on myös useita sinne siirrettyjä vanhoja aittarakennuksia. Entinen Lukkarila 
tontteineen siirtyi Raution kotiseutuyhdistykselle seurakunnalta tontinvaihdossa 1976 
seurakunnan suunnitellessa uuden seurakuntatalon rakentamista. Vaihdon yhteydessä edelliseltä 
museotontilta siirrettiin talkootyönä siellä olleet rakennukset nykyiselle museon tontille.4 

Entinen osuuskaupparakennus voisi toimia luontevana osana tai jatkeena museoalueelle 
tarjoamalla mahdollista lisätilaa näyttelyille ja uutta toimintaa museon lyhyeen kesäsesonkiin. 
Kunnostamalla yläkerran asunnot vuokrakäyttöön ja hyödyntämällä alakerran tiloja 
kotiseutuyhdistyksen toimintaan ja kyläläisten kohtaamispaikkana saataisiin aluetta elävöitettyä ja 
aktivoitua vuoden ympäri. Sopiva toimija löydettäessä voisi pienimuotoinen kaupallinen 
toimintakin tulla kyseeseen. Sijainniltaan ja historialtaan rakennus olisi siihen enemmän kuin 
sopiva. 

 

 
  

                                                      
4 Aunola, 1999,  s. 26-27 

Kuva 2 Rakennuksen sijainti maantien varressa. Kuvassa pihamaata kaivettu uutta sadevesijärjestelmää asennettaessa. 
Syyskuu 2014. 
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Kuva 4 Ilmakuva Rautiosta. (Maanmittauslaitos) 

 

  

Kuva 3 Ote asemakaavasta. Kohde merkitty punaisella katkoviivalla. 
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2.2 Rakennus 

2.2.1 Taustaa 

Osuuskaupan talo on kaksikerroksinen, hirsirunkoinen, harjakattoinen rakennus. Rakennus on alun 
perin Kalajoen Osuuskaupan rakennuttama5, mutta tarkkaa rakennusvuotta ei ole tiedossa. 
Rakennus on kuitenkin nähtävissä vielä vuoraamattomana kahdessa kuvassa 1920-luvun alusta 
(Kuva 1 ja Kuva 5), joista toisen tiedetään olevan vuodelta 1924 (Kuva 1).6 

1900-luvun alussa maanviljely tehostui uusien keksintöjen ja työtapojen levitessä kaupungeista 
maaseudulle.  Maataloustuotannon tehostuminen kasvatti tuotantoa, jolloin tuotteita riitti 
myytäväksikin. Muodostui tarve luoda osuuskuntia ja -kauppoja kasvaneen tuotannon myymiseksi 
eteenpäin.7 Kalajoen Osuuskauppa perustettiin 1917 ja Raution kirkonkylään avattiin heti 
sivumyymälä ensin vuokrahuoneessa, mutta myöhemmin kylään rakennettiin oma myymälä.8 
Osuuskauppa on rakennettu vuosien 1917-1924 välillä.  

1920-luvun valokuvien perusteella on syytä olettaa, että kauppa olisi mahdollisesti rakennettu 
kierrätetyistä hirsistä. 1920-luvun alun valokuvassa (Kuva 5) vuoraamattoman rakennuksen 
hirsirunko näyttää kengitetyltä alimpien kahden hirren ollessa huomattavasti vaaleampia kuin 
muut hirret. Myös ullakon päädyn laudoitus on huomattavan vaalea, muttei oletettavasti vaaleaksi 
maalattu lautojen oksien näkyen kuvassa selvästi. Teoriaa tukee talossa asuneelle Ritva Ylitalolle 

                                                      
5 Aunola, 1999,  s. 340 
6 Aunola, 1999, s. 26 ja 620 
7 Standerskjöld, 2006, s. 12 
8 Kyllönen, 1980, s. 336 

 
Kuva 5 Osuuskauppa 1920-luvun alussa. 
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kerrottu kummitustarina, jonka mukaan hirret olisivat vanhasta Hautalan talosta Alavieskan 
Käännänkylästä. Tarinan mukaan talossa olisi murhattu mies.9 Hirsien veistäminen on ollut 
suuritöistä ja vanhat hirret ja hirsikehikot siksi arvokkaita. Hirsitaloja onkin purettu ja siirretty ja 
niiden osia on usein käytetty uusiin rakennuksiin.10 Siksi on täysin mahdollista, että osuuskauppa 
olisi rakennettu vanhoista hirsistä. 

Vuosikymmenten aikana rakennuksessa on osuuskaupan lisäksi toiminut ainakin Posti, Raution 
Osuuskassa, Ylitalon Sorvityö, autokorjaamo sekä Vesiosuuskunta ja vuokra-asuinhuoneistoja. 
Posti toimi 1900-luvun alussa vielä ”pitkän aikaa” läheisessä Petäistön talossa ja sen jälkeen 
osuuskaupan yläkerrassa, josta se muutti sotien jälkeen 1945 Alvar Alatypön rakennuttamaan 
omakotitaloon.11 Vuosina 1946-1961 rakennuksen yläkerrassa toimi Raution Osuuskassa. Raution 
osuuskassa perustettiin jo 192212, mutta toimipaikasta ei ole merkintää ennen vuotta 1942, jolloin 
toimitilat oli vuokrattu Hilda Päivärinnan talosta. Marraskuun alusta 1945 tilat vuokrattiin Kalajoen 
Osuuskaupan Raution myymälän yläkerrasta kunnes omat toimitilat päätettiin rakentaa ja 
valmistuivat 1961.13 Osuuskauppa lopetti toimintansa vuonna 1972. Rakennus oli tyhjillään kunnes 
vuosien 1979-1981 välillä siirtyi Ritva Ylitalon ja Sanna-Maija Niemelän omistukseen. Rakennus 
kunnostettiin tällöin vuokrakäyttöön. Yläkertaan tuli kolme vuokra-asuntoa ja alakertaan yksi. Muu 
osa alakerrasta toimi liikehuoneistona ja parturi-kampaamona. Marraskuusta 1982 kaupan 
entisessä varastorakennuksessa toimi autokorjaamo, josta huhtikuun 1983 tulipalo sai alkunsa. 
Tulipalossa tuhoutui pihan varastorakennus ja osa osuuskaupan lisäsiipeä. 31.12.1989 Raution 
Vesiosuuskunta osti rakennuksen ja sen yläkerta toimi yhä vuokra-asuntoina. Alakertaan tuli 
toimisto ja Vesiosuuskunnan varasto. 14 

 

2.2.2 Ulkoiset muutokset 

1920-luvun valokuvien perusteella rakennuksen alkuperäinen vesikatto on saattanut olla 
bitumihuopapäällysteinen. Nykyisen betonitiilikatteen alla on paikoin nähtävissä aluskatteena 
bitumihuopa, joka saattaakin olla kuvissa näkyvä alkuperäinen vesikate. Vanha vesikate jätettiin 
tavallisesti uuden kattomateriaalin alle ja tiilikattojen ruoteet naulattiin usein suoraan vanhan, 
kuluneen vesikatteen päälle.15 

Alkuperäinen, suorakaiteen muotoinen, hirsirakenteinen massa on selvästi erotettavissa 
pihanpuoleisesta runkorakenteisista lisäsiivestä. Kevytrakenteisuuden ohella lisäsiipi poikkeaa 
vanhasta, sillä siinä on erilainen ulkoverhous sekä betoninen kivijalka. Vanhempi osa 
rakennuksesta on rakennettu luonnonkiviperustuksille. Lisärakenteet ovat peittäneet alkuperäiset 
kellariin johtavat betoniset ulkoportaat. Pihan varastosiipi on kuitenkin ilmeisesti rakennettu jo 
melko pian rakennuksen valmistumisen jälkeen. Siiven eteläpääty on osittain nähtävissä 
rakennuksen takana jo vuoden 1924 osuuskapan valokuvassa (Kuva 1). 

                                                      
9 Ylitalo, Ritva; Murtoniemi, Rauha; Vasalampi, Kalevi. Haastattelu 26.1.2015 
10 Vuolle-Apiala, 2012, s. 99 
11 Aunola, 1999, s. 69 
12 Aunola, 1999, s. 332 
13 Aunola, 1999, s. 340-341 
14 Ylitalo, Ritva; Murtoniemi, Rauha; Vasalampi, Kalevi. Haastattelu 26.1.2015 
15 Museoviraston korjauskortisto, Tiilikaton korjaus s.3 
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Molemmissa 1920-luvun kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 5) rakennuksen maantien puoleisessa 
länsijulkisivussa on nähtävissä yksi julkisivun keskelle sijoitettu sisäänkäynti ja alakerrassa 
oletettavasti alkuperäiset kuusiruutuiset ikkunat. Kuvassa 1920-luvun alusta (Kuva 5) on lisäksi 
nähtävissä sisäänkäynnin portaikko ja tasanne. Nykyisessä asussaan rakennuksen länsijulkisivussa 
on kaksi sisäänkäyntiä erillisiin tiloihin ja suuret näyteikkunat. 

Varhaisimman valokuva, jossa nähdään länsijulkisivun nykyiset kaksi erillistä sisäänkäyntiä, olen 
ajoittanut 1950-luvulle (Kuva 13). Sisäänkäyntien tuulikaappien paneloinnin ja vanhojen ulko-ovien 
ulkopinnan tyylittelyn perusteella muutos kahteen sisäänkäyntiin on todennäköisesti tehty 1940-
luvulla. Halua tyylitellä vanhoja peiliovia 1940-luvulla tukee se, että peiliovet olivat muodissa 1930-
luvulle asti16. Ulko-ovien (O12 ja O14) sisäpuolet ja pohjoisemman sisäänkäynnin tuulikaapin ovi 
(O11) ovat kuitenkin säilyneet tyyliltään alkuperäisinä peiliovina.  

Vanhojen valokuvien avulla tehtyjen 3d-mallin perspektiivisovitusten perusteella alkuperäinen 
keskeinen sisäänkäynti on sijainnut nykyisten välissä noin kolme metriä etelänpuoleisimmasta 
sisäänkäynnistä. 

 

 

  

                                                      
16 Heikkinen et al., 1989, s.114 

Kuva 6 3D-malli osuuskaupasta sovitettuna vuoden 1924 valokuvaan. Merkitsemällä julkisivuaukotus valokuvasta malliin voidaan 
sitä mitata ja vetailla eri valokuvien välillä. 
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Kuva 7 Pääsisäänkäynti (O12) ulkoa. Kuva 8 Pääsisäänkäynti sisältä (O11 ja O12). 

Kuva 9 Eteläisempi sisäänkäynti 2 (O14). Kuva 10 Tuulikaapin panelointi (sisäänkäynti 2). 
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Kuva 11 3D-malli sovitettuna 1920-luvun alun valokuvaan. Länsijulkisivun aukotus täsmää vuoden 1924 valokuvan kanssa (Kuva 6). 

Kuva 12 Länsi ja pohjoisjulkisivujen aukotusten muutokset voidaan selvästi nähdä vertaamalla 3D-mallia 1950-luvun valokuvaan. 
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Länsijulkisivun aukotusta on muutettu myös yläkerrassa. Ikkunoiden paikkoja on viimeistään 1950-
luvulla siirretty ja ikkunat vaihdettu erilaisiin. Yksi ikkunoista on vaihdettu selvästi muita 
suurempaan. Ikkunoiden lasitukset on myöhemmin modernisoitu kuusiruutuisista kaksiruutuisiin 
todennäköisesti 1950-1960-luvuilla (vrt. Kuva 13 ja Kuva 14). Vanhat karmit on muutoksessa 
todennäköisesti säilytetty. Kolme länsijulkisivun ikkunoista on valokuvan perusteella poistettu 
1950-luvulla. Valokuvassa osuuskaupasta (Kuva 13) paikatut ikkuna-aukot erottuvat julkisivusta 
poikkeavan värisenä todennäköisesti vielä maalaamattomana. Valokuvaan sovitetun 3D-mallin 
perusteella (Kuva 12) kuvan paikatut ikkuna-aukot täsmäävät alkuperäisten ikkunoiden mittoihin 
ja sijainteihin. Toisen kerroksen paikatun ikkuna-aukon saumat ovat yhä nähtävissä nykyisessä 
lautavuorauksessa.  

1920-luvun valokuvien perusteella ainoastaan päätyjulkisivujen ullakon ikkunat vaikuttavat olevan 
alkuperäisiä. Valokuvassa näkyvän pohjoisjulkisivun perusteella oletettavasti myös eteläjulkisivun 
ikkunat ovat alun perin olleet yhtenevät ullakon ikkunan kanssa. Alakerran aukot on 
eteläjulkisivussakin tukittu jälleen vasta rakennuksen laudoittamisen jälkeen aukkojen saumojen 
ollessa yhä nähtävissä nykyisessä laudoituksessa. Alakertaan on eteläjulkisivulla lisätty pieni ikkuna 
todennäköisesti silloin kun suurempi ikkuna on poistettu sähkökeskuksen tieltä.  

Rakennuksessa on nykyisellään myös pohjoisjulkisivun laudoituksessa nähtävissä ainakin kahden 
ikkuna-aukon saumat ja ullakon ikkunaa lukuun ottamatta nykyiset poikkeavat täysin 1920-luvun 
kuvasta (Kuva 5) ja lasitukseltaan 1950-luvun kuvasta (Kuva 13). Toisesta kerroksesta poistettu 
ikkuna on tukittu vasta 1980-luvulla asunnon wc-tilan tieltä. Alakerran ikkuna on poistettu jo 
aikaisemmin.  

 
Kuva 13 Osuuskauppa 1950-luvulla. Valokuvan kuorma-auto on painonapillisen ovenkahvan ja kaksiosaisen tuulilasin perusteella 
vuosimallin 1952-1953 Chevrolet 3800 (http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Advance_Design). Kuorma-autokauppa vapautui 
jakelusäännösteylystä jo vuonna 1949 (http://www.autotuojat.fi/liiton_esittely/historia). Koska rakennuksesta puuttuu vielä 1963 
lisätty eteläisin näyteikkuna, valokuvan on oltava vuosien 1952-1963 väliltä. 
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Rakennuksen katolla on vanhoissa valokuvissa nähtävissä nykyisestä poiketen kaksi hormia 
tulisijoille. Toinen hormeista on oletettavasti sama, joka johtaa kellarin lämmityskattilalle ja on yhä 
nähtävissä sisätiloissa ja ullakolla vesikattopinnan alapuolelle katkaistuna. 

Vuoden 1924 kuvassa rakennuksen takapihalla on nähtävissä suuri piharakennus, jota siellä ei 
enää ole. Rakennuksen itäkylkeen on valokuvien perusteella 1950-luvulle mennessä rakennettu 
myös pulpettikattoinen varastorakennus. Osuuskaupasta oli varastohuoneen kautta kulku 
varastorakennuksen lastauslaiturille ja sen yhteydessä oleviin kolmeen varastohuoneeseen. 
Varastorakennuksen päässä oli lisäksi neljäs huone, johon oli oma sisäänkäyntinsä. 
Varastorakennus, lastauslaituri ja osuuskaupparakennuksen varastosiiven jatkeena ollut 
varastohuone tuhoutui tulipalossa keväällä 1983. Palo sai alkunsa tiloissa silloin toimineesta 
autokorjaamosta.17 Haastattelun (26.1.2015) ja valokuvamateriaalin avulla olen pystynyt 
rekonstruoimaan tuhoutuneen varastorakennuksen 3D-mallinnusohjelmassa. 

  

                                                      
17Ylitalo, Ritva; Murtoniemi, Rauha; Vasalampi, Kalevi. Haastattelu 26.1.2015 

 
Kuva 14 Kuvassa vuoden 1983 palosta näkyy tuhoutunut varastohuone, josta oli kulku lastauslaiturille ja varastorakennukseen. 
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Kuva 15 3D-malli osuuskaupasta ja palaneesta varastorakennuksesta sovitettuna 1950-luvun valokuvaan. 

Kuva 16 Sama 3D-malli sovitettuna valokuvaan 1983 palosta. 
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Kuva 18 Pohjoisjulkisivu. 

 
 
 

  

Kuva 17 Ilmakuva rekonstruoidusta varastorakennuksesta. 

Kuva 19 Itäjulkisivu. 
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2.2.3 Tilojen muutokset 

 

 
  

Kuva 20 Muutokset 1krs ja 2krs 1:125 
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Ulkopuolta enemmän muutoksia ovat kokeneet rakennuksen sisätilat ja huonejaot. Alun perin 
ensimmäinen kerros on todennäköisesti ollut jaettuna useampaan tilaan, joista myymäläkäytössä 
ovat mahdollisesti olleet vain pohjoisemman puoliskon korkeammat tilat. 1900-luvun alussa 
maaseudun myymälät muistuttivatkin tyypillisesti suuria tupia, joissa ”sekalaista tavaraa oli 
katosta lattiaan”.18 

Välipohjan alapinta on todennäköisesti vuoden 1963 muutoksissa oikaistu levyttämällä se umpeen 
huokoisilla kuitulevyillä tilojen 101, 110, 111 ja 112 alueelta. Katon alkuperäinen panelointi on 
säilynyt levyjen takana ainakin huoneessa 101. Huoneen kattopaneloinnissa on lisäksi 
havaittavissa viitteitä mahdolliseen alkuperäiseen tai ainakin aikaisempaan huonejakoon. 
Paneloinnin tyyppi ja käsittely vaihtelee seinälinjoihin viittaavien hirsipalkkien eri puolin. Huoneen 
koillisnurkassa palkin rajaamalla alueella helmiponttipaneeli on käsittelemätöntä puupintaa joten 
paikalla on todennäköisesti ollut arvokkuudeltaan vähäisempi tila kuten esimerkiksi varastohuone. 
Huoneen poikittain jakavan palkin pohjoispuolella taas helmiponttipaneeli on leveämpää kuin 
eteläpuolella. Molemmilla alueilla panelointi on kuitenkin maalattu. Tila on saattanut olla jaettu 
palkin linjassa tai palkki voi olla jäänne siirretyn hirsikehän alkuperäisen käytön huonejaosta ja 
erikokoista panelointi on saatettu käyttää esimerkiksi vain saatavuuden takia. 

                                                      
18 Alajoki, 2005, s.54 

 
Kuva 21 Tilaa 101 jakavat palkkilinjat 
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Välipohjan korotettu alue jatkuu tilasta 101 ohi nykyisen alakertaa jakavan kevytrakenteisen 
seinän huoneen 111 puolelle. Väliseinä on rakennettu 1980-luvulla ja samalla eteläpäädyn puolelle 
jäävä korkeampi välipohjan osa on koteloitu piiloon. Portaikon alle jäävistä varastotiloista pääsee 
kiipeämällä tarkastelemaan koteloinnin sisälle (Kuva 25). Sieltä voidaan havaita kapeamman 
helmiponttipaneloinnin jatkuvan eteläpäädyn puolelle matalampaan välipohjaan ja hirsipalkkiin 
asti. Hirsipalkki osuu juuri eteläisemmän pääsisäänkäynnin kohdalle, joten paikalla mahdollisesti 
ollut seinä on purettu viimeistään 1940-luvulla siirryttäessä kahteen sisäänkäyntiin.  

Rakennuksen eteläpäädyssä on 1920- ja 1950-lukujen valokuvien, vesikaton ruodelaudoituksessa 
paikatun reiän ja alapohjan tuuletustilassa näkyvän kiviröykkiön perusteella ollut oma tulisijansa. 
Tupien uunit perustettiin usein hirsikehikolle, mutta ne voitiin perustaa myös tällaisille ilman 
laastia kootuille luonnonkivimuureille, joka usein erotettiin uunista muutamalla hirsikerralla tai 
muulla eristyskerroksella.19 Ensimmäisen kerroksen eteläpääty onkin saattanut olla esimerkiksi 
asuinkäytössä rakennuksen alkuvaiheissa.  

                                                      
19 Museoviraston korjauskortisto, Tulisijat, s.6 

  

Kuva 22 Leveämpi helmiponttipaneeli. Kuva 23 Kapeampi helmiponttipaneeli. 

Kuva 24 Välipohjan korkeamman osan 
kotelointi ulkopuolelta tilassa 111. 

Kuva 25 Koteloinnin sisällä katon panelointi jatkuu eteläpäädyn tilojen puolelle. 
Oikealla näkyy hormia kiertävä vanha kattolista. 
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Pihan varastosiipi on osittain nähtävissä jo vuoden 1924 kuvassa ja on rakennettu yhtenäisen 
betonisokkelin perusteella kokonaisuudessaan kerralla. Ennen varastosiiven rakentamista portaat 
yläkertaan ovat luultavasti olleet yksivartiset ja sijainneet kokonaan hirsirungon sisällä. Viitteitä 
portaiden muutoksista on nähtävissä vanhassa maalatussa pinkopahvissa, joka on nähtävissä 
kellarin portaikkotilan ja toisen kerroksen portaiden väliin jääneissä hukkatiloissa (Kuva 27). 

Koko ensimmäinen kerros on todennäköisesti otettu kaupalliseen käyttöön viimeistään 
siirryttäessä kahteen pääsisäänkäyntiin 1940-luvulla. Ainakin 1963 mennessä koko alakerta oli jo 
avattu yhtenäiseksi suureksi myymälätilaksi, jonka matalammassa osassa toimi Osuuskaupan 
elintarvikepuoli ja korkeammassa osassa muu kauppa. 

1940-luvulla silloisesta myymälätilasta johti jyrkät portaat suoraan yläkertaan, jossa oli toimistoja 
ja mm. Posti.20 Katon helmiponttipaneloinnissa onkin tilassa 101 selvästi erilaisella paneloinnilla 
paikattu kohta, joka voisi olla portaikon aukon jäljiltä.  

Rakennusta vasten olleessa varastorakennuksessa oli lastauslaiturin yhteydessä kolme 
varastohuonetta sekä neljäs varastohuone omalla sisäänkäynnillään rakennuksen päässä. 
Lastauslaiturille kulku oli varastosiiven jatkeena olleen huoneen kautta. Huoneeseen johtanut 
oviaukko on 1983 palon jälkeen julkisivun korjauksen yhteydessä laudoitettu umpeen 
ulkopuolelta, mutta nähtävissä vielä sisäpuolelta huoneessa 101. 

Rakennuksen eteläpäässä viimeksi toimistona toimineissa tiloissa löytyy nykyisen muovimaton, 
lisäeristämistarkoituksessa tehdyn koolauksen ja toisen todennäköisesti 1970-luvun muovimaton 
alta myymälätilan kanssa yhtenevä 1960-luvun linoleumilattia. Kuten jo mainittu, koko alakerta on 
ollut 1960-luvulla yhtenäistä avointa myymälätilaa.21 Kahden tiiviin muovimaton välissä olevat 
orgaaniset rakennusaineet ovat kosteusteknisesti ongelmallisia. 

Käynti toisen kerroksen asuntoihin on ulkoa ja kulkee osin 1920-luvulla rakennetussa 
varastosiivessä, josta noustaan portaita keskelle alkuperäistä porrashuonetta. Tästä kulku 
yläkertaan jakautuu kahtia pohjois- ja eteläpäätyihin. Pohjoispäädyn asuntojen lattiapinta on noin 
50 cm korkeammalla kuin eteläpäädyn asunnossa. 3D-mallin avulla tehdyn länsijulkisivun 1920-
luvun ja 1950-luvun aukotusten vertailun perusteella (Kuva 11 ja Kuva 12) on mahdollista, että 
välipohjaa on korotettu vasta osuuskaupan rakentamisen jälkeen. Toisaalta 1920-luvun ikkuna-
aukkojen sijainnit ovat voineet olla peräisin kierrätetyn hirsirungon alkuperäisestä aukotuksesta ja 
toisarvoisena tai käyttämättömänä tilana toisen kerroksen aukotusta ei ole päätetty muuttaa 
vaikka välipohjaa myymälätilan kohdalla olisi jo rakentamisvaiheessa korotettu. Nykyisetkin 
ikkunat ovat pohjoispäädyn asunnoissa visuaalisesti liian alhaalla. 

  

                                                      
20 Kotiaho, Rauno; Sorvari, Helmi; Pärkkä, Saara; Niskakangas, Leena; Rautakoski, Aimo; Ojala, Gösta. 
    Tapaaminen 14.2.2015 
21 Ylitalo, Ritva; Murtoniemi, Rauha; Vasalampi, Kalevi. Haastattelu 26.1.2015 
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Kuva 27 Edelliset portaat ovat olleet hieman eri asemassa vanhojen seinäpahvien perusteella. 

Kuva 26 Mahdollisen tulisijan perustusten kiviröykkiö tuuletustilassa. Taustalla alapohjan vaurioita. 
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3. Uusi käyttö, korjaus- ja restaurointiperiaatteet 

3.1 Restaurointiperiaatteet ja kohteen arvo 

Yli 80 prosenttia Suomen rakennuskannasta on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Vain 
joitakin prosentteja rakennuksista on rakennettu ennen 1920-lukua. Maaseudulla muun muassa 
muuttotappion seurauksena paljon rakennuksia on jäänyt vailla käyttöä ja tuhoutuneet ilman 
kunnossapitoa. Tärkeitäkin rakennuksia häviää yhä.22 

Vanha osuuskaupparakennus on nykyisellään huonossa kunnossa. Rakennus on ollut pitkään 
tyhjänä ja lämmittämättömänä, mutta vaadittavia huolto ja korjaustoimenpiteitä on selvästi 
laiminlyöty jo sen ollessa vielä käytössä. 

Rakennus on kokenut useita muutoksia, jotka eivät aina ole sopineet sen alkuperäiseen henkeen. 
Rakennusta on surutta muutettu muuttuvien tarpeiden ja käyttötarkoituksen vaihtumisen 
sanellessa ehdot. 

Rakennuksen arvo nykyisellään pohjautuukin pitkälti sen historiaan. Osuuskauppa on ollut tärkeä 
osa kylän toimintaa pitkään ja se sijaitsee yhä merkittävällä paikalla kyläraitilla lähellä Raution 
kirkkoa, kylän pääväylän varrella. Jo osuuskauppatoiminnan aikana rakennus on käynyt läpi suuria 
muutoksia sisätiloiltaan eikä alkuperäisiä materiaaleja ole säilynyt kuin paikoin. Vanhat säilyneet 
pintamateriaalit ovat päässeet huonoon kuntoon tiloissa, joissa ne eivät ole jääneet uusien 
rakennekerrosten alle. 

Rakennusta korjattaessa pyritään tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden rajoissa 
palauttamaan rakennuksen alkuperäishenkeä ja alkuperäisiä materiaaleja. Säilyneet vanhat 
pintamateriaalit palautetaan esille mahdollisuuksien mukaan siellä missä uudempien 
rakennekerrosten purkaminen on tarpeen ja alla säilyneiden materiaalien kunto osoittautuu 
riittäväksi. 

3.2 Uusi käyttö 

Osuuskaupparakennuksen ensimmäiseen kerrokseen entiseen vesiosuukunnan varastoon 
(huoneeseen 101) sijoitetaan näyttelytilaa viereisen kotiseutumuseon tarpeisiin. Eteläpäädyn 
entiseen toimistotilaan (110-112) tulee kotiseutuyhdistyksen käyttöön soveltuvat tilat. Tiloissa 
yhdistys voi kokoontua ja kesäisin museotoiminnan yhteydessä pitää pientä kahvilakioskia. 
Yhdistyksen tilat voivat tarvittaessa toimia myös kylän tapaamispaikkana nykyisen ”Juttutuvan” 
tapaan, jos toimintaa nykyisissä tiloissa ei voida tai haluta enää jatkaa. Varastosiiven tilat siivotaan 
ja kunnostetaan rakenteiltaan. 

Rakennuksen toisen kerroksen asunnot kunnostetaan ja tarjotaan vuokralle joko asuinkäyttöön tai 
muuhunkin kysynnän mukaan. Tilat varustetaan kuitenkin asuinkäytön tarpeisiin välttämättömin 
keittiövarustein ja kylpyhuonein. Vuokrakäytöstä saatavia tuloja ohjattaisiin yhdistyksessä 
rakennuksen kunnostus- ja ylläpitokuluihin. 

                                                      
22 Toivari, 2005, s. 42-43 
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Kuva 28 Suunnitelma 1krs ja 2krs 1:125 
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4. Vauriot ja korjaustoimenpiteet 

 

4.1 Yleiskuvaus korjaus- ja muutostöistä 

Rakennuksen mahdollisuudet säilymiselle nykyisessä kunnossaan, tyhjänä ja kylmillään ovat 
heikot. Suunnitelmassa ehdotetuissa korjaus- ja muutostöissä onkin ensisijaisesti keskitytty 
toimimattomien rakenteiden korjaamiseen ja riskirakenteiden poistamiseen. Sisätilat on pyritty 
tuomaan uuden käyttötarkoituksen puitteissa käyttökuntoon melko kevyin muutoksin. Korjaukset 
toteutetaan mahdollisimman pienin muutoksin ja historiallisia kerrostumia kunnioittaen. Kuitenkin 
purettaessa korjauskelvottomia uudempia kerroksia korjataan ja palautetaan ensisijaisesti 
vanhimpia kerroksia esille rakennuksen alkuperäisen hengen mukaisesti. Kaikki toimiva ja 
korjattavissa oleva säilytetään ja korjataan mahdollisuuksien ja tarkoituksenmukaisuuden rajoissa. 

Rakennus korjataan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa korjataan vuotava vesikatto sekä 
puutteelliset ja rikkoutuneet vesikourut ja syöksytorvet. Julkisivupinnat huolletaan ja maalataan. 
Näin rakennus saadaan suojattua ulkoisilta rasituksilta.  

Seuraavassa vaiheessa kunnostetaan rakennuksen sisätilat korjaamalla alapohjarakenteet, 
märkätilat ja huoneiden pintamateriaalit sekä tuomalla asuinhuoneistot käyttökuntoon. 
Rakennuksen lämmöneristävyyttä parannetaan uusimalla alapohjan ja yläpohjan eristeet sekä 
lisäeristämällä joitakin seiniä. Välipohjan täytteitä uusitaan vähintään kosteusvaurioiden alueilta. 
Museon näyttelytilaksi tulevaa huonetta 101 ei vielä lisäeristetä, mutta sekin korjataan. 

Kolmannessa vaiheessa tilan 101 käyttötarkoituksen tai tarpeiden muuttuessa seinät voidaan 
lisälämmöneristää sisältäpäin (ks. US2.1 ja US3.1). 

Kuva 29 Rakennus syksyllä 2014. Sadevesi- ja salaojajärjestelmän kaivaukset käynnissä. 
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4.2 Rakennusosat 

4.2.1 Vesikatto 

 VANHA VESIKATTORAKENNE 
rakenne ylhäältä alas lukien 
 
30mm  Betonikattotiilet 
25mm Tiiliruoteet k/k 300  
28mm Alusruoteet k/k 600 
1mm Bitumihuopa 
28mm Ruodelaudoitus 
120mm Veistetty hirsi k/k 1700  
 
 
UUSI VESIKATTORAKENNE 
rakenne ylhäältä alas lukien 
 
30mm  Vanhat Betonikattotiilet 
32mm Tiiliruoteet k/k 300 
 (Lauta 32x100mm)  
25mm Alusruoteet k/k n.550 
 (Lauta 25x100mm)  
0,8mm Pintasirotteeton 

kumibitumialuskate  
 (esim Icopal Fel’x Pro) 
28mm Ruodelaudoitus 
120mm Veistetty hirsi k/k n.1700 
 
 
 
 

 

Nykytilanne ja vauriot 

Vesikatto on punaruskeaa urareunaista betonitiiltä viimeistään 1940-50-luvulta. Pihan lisäsiivissä 
on käytetty sekä konesaumattua peltiä että huopakatetta. Vesikate on likaantunut, kulunut ja 
erityisesti itäpuolelta sammaloitunut. Rakennuksessa ei myöskään ole vesikatolle johtavia tikkaita. 
Kuntoarvioinnin ja mittausten aikana sateella vesikatossa on myös havaittu joitakin vuotokohtia. 
Aluskatteena oleva bitumihuopa vaikuttaa kuivuneelta ja rapistuneelta eikä sekään enää pidä 
vettä. Katon länsilappeella on myös silmämääräisesti havaittavissa painaumia. Loivilla tiilikatoilla 
rakenteet tyypillisesti painuvat ajan myötä kun lunta helposti kertyy katolle. Rakenteet ovat 
kuitenkin säilyneet ehjinä eikä painuminen ole sinänsä ongelma.23 

                                                      
23 Museoviraston korjauskortisto, Tillikaton korjaus s.3 
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Katon vedenpoisto on kauttaaltaan viallinen tai täysin puutteellinen.  Länsijulkisivulla vesikouru on 
ehjä mutta lounaiskulman syöksytorvi on kolhiintunut ja on saattanut osaltaan aiheuttaa nurkan 
julkisivulaudoituksen rapautumista. Idän puoleisen lappeen vesikouru ei ole yhtenäinen ja vesi 
ohjautuu osin lisäsiiven päälle. Vesikourun pohjoisempi puolikas on kolhiintunut ja vääntynyt eikä 
ohjaa vettä tehokkaasti koilliskulman syöksytorveen. Kourun etelänpuoleisessa osassa ei ole 
syöksytorvea vaan vesi ohjautuu suoraan lisäsiiven korkeamman osan päälle. Lisäsiivessä 
syöksytorvia ei ole ollenkaan, vesikourujen kiinnitys on pettänyt ja porrashuoneen kohdalla 
vesikourua ei ole lainkaan. Vesi ohjautuukin paikoin seinälle ja selvää vaurioitumista on 
havaittavissa. 

Korjaustoimenpiteet 

Kattotiilien ja aluskatteen kunto on tutkittava erityisesti vuotokohtien osalta tarkemmin ennen 
lopullista päätöstä korjaamisesta. Aluskatteena oleva huopakate on saattaa olla jopa rakennuksen 
alkuperäinen vesikate 1920-luvulta. Tiilikattoon siirryttäessä vanha huopakate on mahdollisesti 
jätetty uuden alle, kuten silloin oli tavallista.24 Tässä tapauksessa huopakate on jo tiilikatteeseen 
siirryttäessä ollut mahdollisesti kulunut tai rikki. Katteen oletetun iän ja ullakolta tehdyn arvioinnin 
perusteella aluskate on mitä todennäköisimmin tullut käyttöikänsä päähän eikä paikkaamista voi 
enää pitää ainakaan pitkäaikaisena ratkaisuna.  

Ilman pääsyä vesikatolle betonitiilien kuntoa ei voi kattavasti arvioida, mutta silmämääräisen 
havainnoinnin ja ullakolta tehdyn paikallisen tarkastelun perusteella tiilet ovat likaantumista ja 
sammaloitumista lukuun ottamatta pääosin ehjiä ja käyttökelpoisia. 

Tiilikaton yleisin vuotamiseen johtava ongelma on kuitenkin juuri tiilien särkyminen. Tiilet ovat 
voineet esimerkiksi kosteana jäätyessään haljeta. Tiilien sammaloituminen lisää niiden 
kosteuspitoisuutta ja siten riskiä halkeamiseen sekä rapautumiseen.25 Jo ennen 
korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä olisikin syytä kartoittaa tarvetta korvaaville tiilille ja niiden 
saatavuutta. Vesikattoa korjatessa alkuperäiset tiilet tulee myös irrottaa varovasti ja huolellisesti, 
jotta lisärikkoutumisilta vältytään. Ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista olisi pyrittävä 
hankkimaan vastaavanlaisia kattotiiliä myös mahdollisesti rikkoutuvien varalle. Korvaaviksi tiiliksi 
tulisi ensisijaisesti pyrkiä hankkimaan vanhoja purkutiiliä. Näin tiilet sopisivat niin visuaalisesti kuin 
autenttisuudellaankin paremmin alkuperäisten joukkoon.  

Sammal voidaan puhdistaa ehjistä tiilistä harjaamalla tai varovasti painepesurilla.26 Jos 
huomattava osa tiilistä on rapautunut tai rikkoutunut käyttökelvottomaksi eikä samanlaisia tiiliä 
ole saatavilla tulee alkuperäisiä tiiliä ensisijaisesti käyttää rakennuksen länsilappeella, joka on 
rakennuksen maantielle näkyvä puoli. Mahdollisista uusista tai poikkeavista tiilistä tehdyt alueet 
tulee sijoittaa pihan puoleiselle lappeelle.  

Purettaessa tiilikatto poistetaan ensin päätyräystäiden tuulilaudat. Suurimmat roskat ja 
sammaleet voidaan puhdistaa jo katolta ennen purkua. Harjatiilet on irrotettava varovasti ja 
huolella ensimmäisenä ennen muita tiiliä. Katto tiilet puretaan yläkulmasta alkaen kohti 
vastakkaista kulmaa. Kattorakenteet on suojattava sateelta työtaukojen ajaksi. Lahonneet puuosat 

                                                      
24 Museoviraston korjauskortisto, Tillikaton korjaus s.3 
25 Museoviraston korjauskortisto, Tillikaton korjaus s.3 
26 Museoviraston korjauskortisto, Tillikaton korjaus s.4 
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kuten räystäslaudat poistetaan. Itälappeelta poistetaan samalla viallinen vesikouru. Myös 
länsilappeen räystäskouru tulee vaihtaa, jos se lähemmässä tarkastelussa osoittautuu vialliseksi.  

Kattorakenteiden paljastuttua niiden kunto tulee arvioida tarkemmin ja ryhtyä tarvittaviin 
korjaustoimenpiteisiin. Tiili- ja alusruoteet sekä vanha bitumikate poistetaan. Katon alkuperäinen 
umpilaudoitus säilytetään. Vanhat hormien läpiviennit ja mahdolliset lahot kohdat 
umpilaudoituksessa paikataan. Uusi bitumikermi asennetaan vanhan, jatkuvan aluslaudoituksen 
päälle. Alusruoteet ja tiiliruoteet asennetaan uuden aluskatteen päälle. 

Kattorakenteiden taipumien kohdalla tiilien alusrakenne on varovasti oikaistava mahdollisimman 
suoraksi kiilaamalla alus- ja tiiliruoteita. Alusrakenteiden on oltava riittävän suorassa, jotta 
urareunaiset tiilet liittyvät toisiinsa tiiviisti. Ruoteita uusittaessa tulee alusruoteina käyttää 
vähintään 25x50mm puutavaraa noin 50cm välein ja tiiliruoteina vähintään 28x75mm puutavaraa. 
Ruoteet naulataan alusruoteiden läpi kattorakenteeseen asti yltävillä kuumasinkityillä nauloilla.27 

Vaurioituneet räystäslaudat uusitaan ja puhdistetut tiilet ladotaan harkiten ja huolella 
päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne purettiin. Uudet räystäskourut ja syöksytorvet asennetaan 
paikoilleen. 

Mikäli tiilikatteen palauttaminen osoittautuu liian kalliiksi tai vaikeaksi toteuttaa, tulee 
ensisijaisena vaihtoehtona vesikatteeksi tarkastella kolmiorimahuopakattoa. Rakennuksessa on 
todennäköisesti ollut kolmiorimahuopakate ennen betonitiilikattoa, joten se sopii vaihtoehtoisena 
vesikatteena rakennukseen sekä tyylillisesti että historiallisesti. 

  

                                                      
27 Museoviraston korjauskortisto, Tillikaton korjaus s.7 
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4.2.2 Ullakko ja yläpohja 

 YLÄPOHJARAKENTEET 
rakenne ylhäältä alas lukien 
 
VANHA YP1 (Asunto 3:n kohdalla) 
200mm Veistetyt hirsipalkit 
 +Eriste (lastu/puru/sammal) 
0,3mm Paperi 
20mm Ponttipaneeli (20x95mm) 
 
 
UUSI YP1 (Asunto 3:n kohdalla) 
500mm Puhallettava puukuitueriste 
+200mm Veistetyt hirsipalkit 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

ilmansulkupaperi 
20mm Ponttipaneeli 
 maalattu valkoinen  
 (ks. sisustussuunnitelma) 
 

  
VANHA YP2 (Asuntojen 1 ja 2 kohdalla) 
200mm Puupalkit 
 +Eriste (lastu/puru/sammal) 
0,3mm Paperi 
20mm  Ponttipaneeli (20x95mm) 
12mm Huokoinen kuitulevylaatta 
 (Asunto 2) 
 
 
UUSI YP2 (Asuntojen 1 ja 2 kohdalla) 
500mm Puhallettava puukuitueriste 

(Reuna-alueella 400mm  
ks. Leikkaus C-C Kuva 65) 

+200mm Puupalkit 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

ilmansulkupaperi 
20mm Ponttipaneeli 
12mm Huokoinen kuitulevylaatta 

(Asunto 2) 
 maalattu valkoinen  
 (ks. sisustussuunnitelma) 
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Nykytilanne ja vauriot 

Ullakon kattotuolit ovat asuntojen 1 ja 2 kohdalla hieman erimallisia kuin eteläpäädyn yläpohjan 
matalammalla osalla. Asuntojen 1 ja 3 kohdalla välipohja on noin puoli metriä korkeammalla kuin 
asunnon 3 kohdalla, joten yläpohjarakenne asuntojen kohdalla on myös jouduttu korottamaan. 
Matalammalla osuudella kattotuolien alla kulkee suorat palkit hirsiseinältä toiselle kun taas 
korotetulla osuudella kattotuoleihin on lisätty alapaarre joka seuraa sisäkaton muotoa (vrt. 
leikkaus A-A ja C-C, planssiliitteet 5 ja 6). 

Eristeenä yläpohjassa on käytetty kutterinlastua, sahanpurua ja sammalta. 

Korjaustoimenpiteet 

Erityisesti vuotokohdissa usein kastuneiden kattotuolien lisätuennan tarve tulee tarkemmin 
selvittää. Vesivuotojen mahdollisesti lahottamat kattotuolien rakenteet ovat yleensä helppo 
korjata. Rakenteita korvaamisen sijaan lahonneet, mutta nyt kuivuneet rakenteet voidaan tukea 
sillä kuivunut puu ei jatka lahoamistaan. On kuitenkin syytä aika ajoin tarkistaa, ettei katto ala taas 
vuotamaan erityisesti jo tuettujen rakenteiden kohdalla.28 

Puu menettää kostuessaan lujuuttaan ja veden paino lisää kuormaa. Kuivan puun lujuus on jopa 
kaksinkertainen verrattuna märkään, joten nyrkkisääntönä rakenne ei tule sortumaan kuivuttuaan, 
jos ei sortunut märkänäkään.29 Mutta kuten jo mainittu sen tulee pysyä jatkossa kuivana, jottei 
lahoaminen pääse edistymään ja kantavuus heikenny. 

Toisen kerroksen huoneistojen lämmöneristävyyttä voidaan helpoiten parantaa lisäämällä 
yläpohjan eristävyyttä. Vanhat yläpohjan eristeet poistetaan ja ilmantiiveyttä parannetaan 
asentamalla vanhojen rakennuspapereiden tilalle yläpohjaan ilmansulkupaperi. Räystäiden 
tuulettuvuudesta huolehditaan avaamalla mahdollisesti tukkeutuneet tuuletusraot ja asentamalla 
25mm huokoinen puukuitutuulensuojalevy yläpohjan reuna-alueille, jottei uusi eriste pääse 
tukkimaan räystäiden tuuletusta (ks. Kuva 65). Uutena eristeenä yläpohjaan puhalletaan noin 
500mm puhallettavaa puukuitueristettä. Ullakon luukkujen ympärys levytetään ja yläpuoli 
eristetään puukuituisella eristelevyllä, jotta puhalluseriste ei valu luukusta kuljettaessa, mutta 
samalla varmistaen eristävyys luukun kohdalla.  

  

                                                      
28 Kaila, 1997, s.26 
29 Kaila, 1997, s.268 
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4.2.3 Ulkoseinärakenteet ja julkisivut 

 ULKOSEINÄRAKENTEITA 
rakenne sisältä ulospäin lukien 
 
US1 
11mm Lastulevy 
- Paperi 
50+50mm Pystykoolaus  

+Mineraalivilla 
11mm Lastulevy 
20mm Pystykoolaus 
150mm Hirsi 
20+20mm Pystyrimalaudoitus 
 

 

 
US2 
1mm Poimutettu pinkopahvi 
 (Ensopahvi tai vast.) 
150mm Hirsi 
20+20mm Pystyrimalaudoitus 
 
 
 
 
US2.1 
1mm Pinkopahvi 
13mm Kipsilevy 
50mm Pystykoolaus 

+Puukuitueriste 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
150mm Hirsi 
20+20mm Pystyrimalaudoitus 
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US3 
1mm Poimutettu pinkopahvi 
150mm Hirsi 
25mm Pystykoolaus k/k 600 
 +Tuuletusrako 
20mm Vaakalaudoitus 
 
 
US3.1 
1mm Pinkopahvi 
13mm Kipsilevy 
50mm Pystykoolaus 

+Puukuitueriste 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
150mm Hirsi 
25mm Pystykoolaus k/k 600 
 +Tuuletusrako 
20mm Vaakalaudoitus 
 

Nykytilanne ja vauriot 

Päärakennusmassan hirsirunko on perustettu luonnonkivisokkelille ja on pääosin verhoiltu 
tuuletustilattomalla rimalaudoituksella. Rungon sisäpuolella on paikoin lisäeristekerroksia ja 
paikoin vain mahdollisesti alkuperäiset maalatut poimukuviolliset pinkopahvit. Vuoden 1983 
palossa vaurioituneet ulkoseinät on korjattaessa verhottu tuulettuvalla vaakalaudoituksella.  

Nykyinen maalipinta on pääosin liituuntunut ja halkeillut hienojakoisesti kuluneimmista kohdista 
(Kuva 30) ja on todennäköisimmin perinteistä pellavaöljymaalia.30 Itäjulkisivulla on 1983 tulipalon 
korjausten jälkeen sen sijaan saatettu käyttää lateksi- tai dispersiomaalia. Maalipinta itäjulkisivulla 
ja kellarin ovessa (O3) on joustavaa ja irtoaa kalvomaisesti suurempina paloina (Kuva 31). 
Vaurioituneimmissa kohdissa maalia roikkuu riekaleina seinästä (Kuva 32).31 

Hirsirungossa ja julkisivulaudoituksessa on useita paikkailtuja aukkoja ikkunoiden poistamisten ja 
vaihtamisten jäljiltä. Sekä etelä- että pohjoisjulkisivuilla ulkoverhouksessa on nähtävissä kahden ja 
länsijulkisivulla yhden poistetun ikkunan paikka laudoituksessa. Lukuisista lautojen jatkeista 
huolimatta on kohdissa vaurioilta pääosin säästytty. Maalipinnan huono kunto, paikoittaiset 
mekaaniset vauriot ja puutteellinen sadeveden ohjaus on kuitenkin vaaraksi julkisivun 
pitkäaikaiskestävyydelle.  

Pahimmat vauriot julkisivun maalipinnassa ja puuosissa esiintyvät valuvalle vedelle ja roiskevedelle 
alttiissa kohdissa.32 Myös suora kontakti kiviainekseen on usein tuhoisaa puulle.33 Vaurioitunut 

                                                      
30 Soikkeli, 1999, s.67 
31 Soikkeli, 1999, s. 17, 44 ja 68 
32 Soikkeli, 1999, s.94 
33 Soikkeli, 1999, s.98 
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maalipinta altistaa puuosat voimakkaammin myös auringon vaikutukselle, mikä voi entisestään 
lisätä kulumista etenkin rakennuksen aurinkoisella puolella.34 Vaikka osuuskaupassa 
puunjatkoskohtien vaurioilta on pääosin säästytty, on vanhojen ikkuna-aukkojen paikkauksissa 
kuitenkin jatkoskohtien takia suurempi riski vaurioille jatkossa. Julkisivussa erityisesti roiskevedelle 
alttiissa kohdissa on maali- ja lahovaurioita jo syntynyt. Puutteellinen ja vaurioitunut vedenpoisto 
katolta on ohjannut vettä paikoin seinälaudoituksiin ja nurkkarakenteisiin, joissa pahimmat maali 
ja lahovauriot ovat syntyneet. Kaikista pahimmat lahovauriot ovatkin juuri vaurioituneen 
syöksytorven kohdalla, nurkkarakenteessa ja kivijalkaa vasten rakennuksen lounaisnurkassa. 

Korjaustoimenpiteet 

Julkisivuja ei tule korjata kaikkialta pahimman vaurion mukaan vaan yksilöllisin ratkaisuin aina 
paikallisen vaurion mukaan.35 Julkisivujen puuosat ovat pääosin kohtuullisessa kunnossa ja 
korjauksesta selvitään paikoin vähimmillään huolellisella huoltomaalauksella. Pahimpien 
vaurioiden osalta julkisivuverhous voidaan korjata korvaamalla vaurioituneet osat uusilla ja 
maalaamalla uudet osat samalla värillä. Ennen julkisivuvaurioiden korjaamista on mahdolliset 
vaurionaiheuttajat kuitenkin poistettava. Vesikaton ja vedenpoiston korjaaminen ennen julkisivun 
kunnostamista onkin ensiarvoisen tärkeää. Salaojitus on jo uusittu syksyllä 2014.  

Pystyrimalaudoituksen alueella on vauriokohtia paikatessa huolehdittava hyvin toteutetuista 
jatkoksista. Pystyjatkeiden liitokset on viistettävä ylöspäin kohti seinää, jotta vesi valuu 
mahdollisimman nopeasti pois eikä imeydy lautojen päihin.36  

Rimalaudoituksen väliin tulevia uusia paikkapaloja on vaikea naamioida vanhan sekaan sillä 
maalikaan ei peitä kaikkia virheitä vanhassa laudassa. Suuremmat uusittavat alueet tulekin rajat 
selkeästi ja pienissä korjauksissa tulisi käyttää siirrettyä vanhaa lautaa mikäli mahdollista. 
Alahelman osalta korjaaminen vauriokohdissa on helppoa kiitos vesilistan ja sokkelia vasten olevan 
vaakasuuntaisen “uhrilaudan”.  Pystylaudan alapään paikkaaminen on hankalaa, mutta 
alimmainen vaakalauta voidaan helposti uusia vaikka kokonaan. Uusi vesilista tulee kiinnittää 
julkisivuun siten, että pystylaudoituksen päät pääsevät tuulettumaan, jottei uusia vaurioita 
synny.37 

Rakennuksen julkisivut palautetaan osuuskauppatoiminnan aikaisiin väreihin, jotka löytyivät 
värikartoituksessa uudempien maalikerrosten alta. Julkisivun uudelleen maalauksessa hyvin tehty 
pohjatyö on tärkeässä osassa maalipinnan pitkäaikaiskestävyydelle. Kaikki irtoava ja lohkeileva 
maali (erityisesti lateksimaali) on poistettava seinäpinnasta ennen uudelleenmaalausta. 
Maaliraappa eli kaavin on paras työkalu maalin poistamiseen. Maalia kaapiessa saadaan samalla 
poistettua mahdollinen irronnut nukka, joka voi haitata maalin tarttumista.38 Vanhan 
öljyväripinnan hienojakoinen halkeilu helpottaa sen poistoa.39  

                                                      
34 Kaila, 1997, s.437 
35 Kaila, 1997, s.437 
36 Soikkeli, 1999, s.102 
37 Kaila, 1997, s. 438-441 
38 Kaila, 2000, s.459 
39 Soikkeli, 1999, s.67 
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Kuva 30 Maalipinta ja paikattu ikkuna-aukko eteläjulkisivulla. 

Kuva 32 Maalipintaa itäjulkisivulla. Kuva 31 Kellarin oven (O3) irtoava maalipinta. 
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        L1 Katto painunut hieman.               L2 Ikkunat maalattu,              L3 Oven lasi puuttuu. 
maali hilseilee. 

 
L4 Laudoituksen rimat irtoilevat.     L5 Syöksytorvi kolhiintunut.          L6 Alahelma lahonnut. 

 

  

Kuva 33 Vauriot länsijulkisivu 1:125 
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Kuva 34 Vauriot pohjoisjulkisivu 1:125 

               P1 Laudoitus lohjennut.                                               P2 Kulmalaudan pää haljennut. 

  P3 Sokkelia paikkaava laudoitus lahonnut. 
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I1 Syöksytorvet              I2 Vesikourun kiinnitys pettänyt.                 I3 Ikkunan ulompi lasi puuttuu 
     puuttuvat. 

I4 Vesikouru                I5 Roiskeveden aiheuttamaa vauriota.          I6 Betoniportaat haljenneet. 
     puuttuu. 

I7 Roiskeveden aiheuttamaa vauriota.            I8 Irtotiiliä seinää vasten. 

Kuva 35 Vauriot itäjulkisivu 1:125 



37 
 

 
Kuva 36 Vauriot eteläjulkisivu 1:125 

   E1 Reikä räystäslaudassa.                     E2 Vesilauta irronnut.   E3 Pellin nosto laudoituksen takana. 

   E4 Reikä             E5 Käyttämättömiä läpivientejä seinässä.                  E6 Alahelma lahonnut. 
laudoituksessa. 

    E7 Vaakalista irronnut.                                     E8 Porrasaskelma puuttuu. 
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Kuva 37 Länsijulkisivu 1:125 

Kuva 38 Itäjulkisivu 1:125 
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Kuva 40 Eteläjulkisivu 1:125 

Kuva 39 Pohjoisjulkisivu 1:125 

1 Vanhat betonikattotiilet 
 
2 Pystyrimalaudoitus. Maalattu.  
Pellavaöljymaali keltainen,  
NCS S 2050-Y10R 
 
3 Puu. Maalattu.  
Pellavaöljymaali ruskea, 
NCS S 7010-Y30R 
 
4 Ikkunankarmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali valkoinen, 
NCS S 0500-N 
 
5 Lasi. 
 
6 Bitumihuopakate. 
 
7 Luonnonkivi. 
 
8 Betoni. 
 
9 Pelti. Maalattu. 
Maali ruskea, 
NCS S 7010-Y30R 
 
10 Konesaumattu pelti. 
 
11 Vaakalaudoitus. Maalattu. 
Pellavaöljymaali keltainen, 
NCS S 2050-Y10R 
 
12 Pystylaudoitus. Maalattu. 
Pellavaöljymaali keltainen, 
NCS S 2050-Y10R 
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4.2.4 Alapohja ja kellari 

 ALAPOHJARAKENTEET 
rakenne sisältä ulos 
 
VANHA AP1 
1mm Muovimatto 
22mm Lastulevy 
50+20mm Koolaus 

 (kiilattu lattiasta 20mm) 
 +Mineraalivilla 
1mm  Muovimatto 
3mm Linoleumilaatta 
3mm Kovalevy 
35mm Lattialaudoitus 
n.250mm Lattiakannattajat  
 +Lämmöneristys n.200mm 

(lastu/puru) 
0,3mm Paperi 
20mm Alalaudoitus 
n.50mm Alalaudoitusta tukevat rimat 
100-400mm Tuuletustila 
 + Lattiakannattajat tuettu  
     puisilla välituennoilla 
 
UUSI AP1 
35mm Vanhat lattialaudat 
0,3mm Ilmansulkupapaperi 
n.250mm Lattiakannattajat  
 +Puhallettava puukuitueriste 

n.230mm 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

Ilmansulkupaperi 
22mm Alalaudoitus (22x100mm) 
25mm Harvalaudoitus kannattajien 

alapinnassa 
 Tuuletustila 
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 VANHA AP2 
3mm Linoleumilaatta 
3mm Kovalevy 
35mm Lattialaudoitus 
n.250mm Lattiakannattajat  
 +Lämmöneristys n.230mm 

(lastu/puru) 
0,3mm Paperi 
22mm Alalaudoitus 
n.25mm Harvalaudoitus 

kannattajien alapinnassa 
50-400mm Tuuletustila 
 
UUSI AP2 
35mm Vanhat lattialaudat 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
n.250mm Lattiakannattajat  
 +Puhallettava puukuitueriste 

n.230mm 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

Ilmansulkupaperi 
22mm Alalaudoitus (22x100mm) 
25mm Harvalaudoitus kannattajien 

alapinnassa 
 Tuuletustila 

 VANHA AP3 
3mm Linoleumilaatta 
3mm Kovalevy 
35mm Lattialaudoitus 
n.100mm Puurunko  
 +Lämmöneristys (lastu/puru) 
1mm Bitumihuopa 
70mm Betoni (kellarin holvi) 
 
UUSI AP3 
35mm Vanhat lattialaudat 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
77mm Puurunko 
 +Puhallettava puukuitueriste 

n.52mm 
25mm Kosteudenkestävä jäykkä 

puukuitulevy 
21mm Koolaus k/k 400 

(painekyllästetty puu) 
2mm Kumibitumikaista 

koolauksen alle 
70mm Betoni 
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 VANHA AP4 
35mm Ponttilauta 
200mm Lattiakannattaja 
 +Eriste (lastu/sahanpuru) 
0,3mm Paperi 
20mm Alalaudoitus 
25mm Harvalaudoitus kannattajien 

alapinnassa 
 
UUSI AP4 
35mm Vanhat lattialaudat 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
200mm Lattiakannattajat  
 +Puhallettava puukuitueriste 

n.180mm 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

Ilmansulkupaperi 
22mm Alalaudoitus (22x100mm) 
25mm Harvalaudoitus kannattajien 

alapinnassa 
 Tuuletustila 

  
HUOM! 
Jos vanhoja lattialautoja ei voida 
palauttaa toteutetaan AP1 ja AP2 sijaan: 
AP5 
9,8mm Linoleumilaatta 30x30cm 

Forbo Marmoleum click, 
harmaa 763866 eternity 

0,3mm Ilmansulkuaperi 
18mm Havuvaneri 
n.250mm Lattiakannattajat  
 +Puhallettava puukuitueriste 

n.230mm 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

Ilmansulkupaperi 
22mm Alalaudoitus (22x100mm) 
25mm Harvalaudoitus kannattajien 

alapinnassa 
 Tuuletustila 
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 5 Alapohja pettänyt.        34 Alapohja lahonnut.                       35 Alalaudoitus pettänyt. 

  

Kuva 41 Vauriot alapohja ja kellari 1:125 
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Nykytilanne ja vauriot 

Hirsirunkoisen päärakennusmassan myymätätilan alapohjan alueelta hirsipalkit on tuettu betonisia 
anturoita ja paikoin kiveä vasten (AP2). Hirsirungon eteläpäädyssä alapohjan lattiavasat on tuettu 
kiviä tai maata vasten olevien puupölkkyjen varaan (AP1). Lisäsiivessä alapohjan lattiavasat 
tukeutuvat rakennuksen ulkoseinän ja betonisen sokkelin välille (AP3).  

Nykyisten rakentamismääräyksien ja ohjeiden perusteella ryömintätilan tuuletus on kaikin puolin 
riittämätön. Ryömintätila on kauttaaltaan liian matala (vrt. 0,8m). Tuuletusaukkoja ei ole lisäsiiven 
alueella lainkaan ja hirsirungonkin alueella alle puolet nykymääräyksestä (4 promillea 
ryömintätilan pinta-alasta) ja niiden korkeus maanpinnasta on riittämätön (vähintään 150mm). 
Lisäksi rakennuksen pohjoispäädyn (AP2) pitkittäiset hirsipalkit katkaisevat virtausreitit alkuunsa 
länsipuolella.40 

Ryömintä tila ei saisi olla kuopassa. Maan pinnan tulisi tuuletustilassa kallistu ulospäin.41 
Osuuskaupan tapauksessa rakennuksen eteläpäässä se kallistuu juuri väärään suuntaan. 
Tuuletustila on paikoin hyvinkin matala, epätasainen, täynnä orgaanista ainetta kuten puruja ja 
puunpalasia. Pohjoispäädyn hirsipalkit ovat paikoin maata vasten. Tuuletusaukoista osa on ollut 
tukkeutuneena (avattiin syksyllä 2014 salaojitusta uusittaessa). Tuuletusaukoista tarkasteltuna 
pääosa rakenteista näyttää kuivalta, mutta joidenkin hirsipalkkien alareunassa on havaittavissa 

                                                      
40 rakMK C2, s.9 
41 RIL, 2011, s.52 

Kuva 42 Kellarin vanhat portaat. 
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lahovaurioita. Rakennuksen eteläpäädyssä alapohjan alalaudoitus on paikoin pettänyt ja alapohjan 
eristeet ovat pudonneet tuuletustilaan (Kuva 41 vaurio 35). 

Rakennuksen lisäsiiven yhdessä varastohuoneista alapohja on pettänyt kokonaan (Kuva 41 vaurio 
5 ja Kuva 54). Jälkeenpäin 1920-luvulla rakennetun varastosiiven lattiarakenteet ovat suorassa 
kontaktissa niiden alle jääneisiin entisiin kellarin betoniportaisiin (Kuva 42). Maata vasten olevasta 
betonista siirtyy helposti kosteutta puurakenteisiin ja kylminä tiloina rakenteet eivät pääse 
tehokkaasti kuivumaan. Kellarista katsottuna selvää lahovauriota onkin nähtävissä.  

Päärakennusmassan alapohja on todennäköisesti kellarin alueella myös kellarin holvia vasten, 
mikä saattaa kosteuden siirtyessä betonirakenteista puurakenteisiin vaurioittaa 
alapohjarakennetta varsinkin tilojen ollessa nyt lämmittämättöminä. Onneksi ainakin kellarin 
sisäänkäynnin kohdalla kellarin holvin ja sen päällä olevien puurakenteiden välissä on selvästi 
nähtävissä bitumihuopa. Kun rakennus ja kellari vielä lämpenivät kellarissa olevalla öljykattilalla, 
pysyivät kellarinkin rakenteet hukkalämmön avulla todennäköisesti kuivina. Alakerran oltua 
entisen Vesiosuuskunnan varaston osalta lämmittämättömänä jopa yli 20 vuotta ja koko 
ensimmäinen kerros noin viisi vuotta42 on vaurioita saattanut alapohjaan syntyä, jos betonin ja 
puun välinen huopa ei ole pitänyt. 

Entisen toimiston alueella lattian vanhan muovimaton päälle on lisätty noin 70 mm koolaus ja 
mineraalivillaeristys, jonka päällä lastulevy ja muovimatto. Rakenteessa jää riskialttiisti orgaanista 
rakennusmateriaali kahden tiiviin pinnan väliin. Tilan suuremman wc:n ulkopuolella ylempi 
lastulevy onkin pehmentynyt ja pettänyt, jolloin muovimattoon on tullut todennäköisesti 
astuttaessa reikä. Kuitenkin korjaamisen sijaan reikä oli peitettynä lattiaan ruuvatulla 
metallilevyllä. 

Korjaustoimenpiteet 

Rakennuksen eteläpäädyssä entisen toimiston alueella on muovimatto ja lisäkoolaus poistettava 
kauttaaltaan, jotta kahden tiiviin pinnan väliin jäävän puukuitulevyn ja puun aiheuttama 
riskirakenne saadaan poistettua. Samalla saadaan esiin alkuperäinen lautalattia ja sen kuntoa 
voidaan säilyttämisen kannalta arvioida. Alapohjaa on lisäksi avattava tuuletustilaan asti vähintään 
entisen toimiston keittiön alueelta, jossa alapohjan aluslaudat ovat jo pettäneet ja lämmöneriste 
karissut alas. Rakenteita avattaessa on arvioitava vaurioiden laajuus ja korjattava 
alapohjarakennetta vaurioiden laajuuden vaatimalla alueella. Järkevintä olisi kerralla avata 
lattialaudoitus kauttaaltaan ja näin varmistua alapohjan kunnosta kerralla. Samalla vanhat 
alapohjan eristeet voidaan uusia kauttaaltaan. Mikäli alkuperäinen lattialaudoitus on 
kunnostettavissa, se tulee irrottaa reunasta alkaen irrotusjärjestyksessä lautoja numeroiden. 
Uudelleenasennusta varten lautojen reunat, pontit ja kielekkeet tulee puhdistaa esimerkiksi 
maalinpoistoon tarkoitetulla kaapimella.43 

Ponttilautojen irrottaminen pontteja rikkomatta voi olla hankalaa. Kiilaamalla lattiaa useamman 
laudan matkalta kerralla ei irrotusvuorossa olevaa lautaa tarvitse kääntää niin paljon.44 

                                                      
42 Kotiaho, Rauno. Keskustelu 26.9.2014 
43 Ringbom, 2011, s.500 
44 Rinne, 2010, s.79 
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Palautettavia lankkuja ei tule höylätä uudenveroisiksi. Patina voidaan säilyttää kuuraamalla tai 
hiomalla lankut joko käsin tai pienellä koneella. Lattialaudoituksen paikkaukseen tulee käyttää 
mahdollisimman samanlaista puutavaraa. Uuden ja vanhan lattian tulee kohdata lattiakannattajan 
päällä.45 

Jos vanhaa lautalattiaa ei voida palauttaa toteutetaan alapohjat AP1 ja AP2 rakenteen AP5 
mukaisesti. 

Rakennuksen pohjoispäädyn alapohjan alapinta näyttää kauttaaltaan ehjältä ja kuivalta alueella, 
joka on itäjulkisivun tuuletusaukoista nähtävissä. Kuitenkin alapohjan (AP2) alueella olevat 
hirsipalkit estävät näkyvyyden ja samalla heikentävät tuulettuvuutta keskialueella. Riskialtteinta 
aluetta ei voi siis tuuletusaukoista käsin tarkastaa. Alue saattaa olla nähtävissä kellarin holvin 
ohitse avattaessa eteläpäädyn lattiaa. Toisaalta lattialaudoitus olisi pohjoispäädyssäkin hyvä avata 
pelkästään painuneen eristeen korvaamiseksi ja tiiveyden parantamiseksi ilmansulkupaperilla 
ennen pintalattian uusimista. Samalla voitaisiin tarkistaa alapohjan kunto alueella.  

Erityisesti kellarin holvia vasten oleva alapohjarakenne olisi syytä tarkistaa sillä rakenteissa 
kapillaarisesti siirtyvä kosteusmäärä voi olla hyvin suuri ja kapillaarisen veden nousun katkaisevan 
kerroksen riittävyys ja toimivuus tulisi selvittää rakenteen kosteusteknisen toiminnan 
varmistamiseksi.46 

Lattialautojen irrottamisen jälkeen vanhat painuneet ja eristävyydeltään heikot eristeet poistetaan 
ja alalaudoituksen ja lattiakannattajien kunto tarkistetaan. Kaikki romahtaneesta alapohjasta 
peräisin oleva orgaaninen aines on poistettava tuuletustilasta. Palkistoa tarvittaessa uusitaan tai 
vahvistetaan. Pettänyt ja huonokuntoinen alalaudoitus korvataan uudella. Alusta paperoidaan 
muovittomalla verkkovahvikkeisella rakennuspaperilla ja puukuituvilla puhalletaan päälle. Villaa 
puhallettaessa tulee huomioida painuminen ja ylitäyttää noin 10-20 prosentilla. Puukuituvilla 
painetaan matalaksi ja päälle asennetaan muoviton rakennuspaperi.47 Lattialankut asennetaan 
numeroinnin mukaisesti käänteisessä järjestyksessä kuin purettiin. Tarvittaessa lautoja voidaan 
kiilata oikeaan korkoon. 

 

  

                                                      
45 Ringbom, 2011, s.500 
46 RIL, 2011, s.57 ja s.71 
47 Rinne, 2010, s.81-82 
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4.2.5 Välipohja 

Nykytilanne ja vauriot 

Välipohjarakennetta ei ole päästy kattavasti tutkimaan. Jatkotutkimuksia on syytä tehdä 
viimeistään vanhojen märkätilarakenteiden purkamisen yhteydessä. Välipohjan alapinnassa on 
jokaisen yläkerran wc-tilan kohdalla havaittavissa jälkiä vesivuodoista. 

Entisen vesiosuuskunnan varastohuoneen osalta välipohja alapinta on vuoden 1963 muutoksissa 
kiilattu rimoituksella suoraksi ja pintaan asennettu 600 x 600 mm puskusaumalliset huokoiset 
kuitulevyt viistetyillä reunoilla. Välipohjan alapinnassa on siis taipumista havaittavissa, mutta 60-
luvun levytykset ovat silmämääräisesti arvioiden säilyneet suorassa joten taipumisen täytyy olla 
pysähtynyt. Alkuperäiset helmiponttipaneloinnit ovat säilyneet levytyksen taustalla. Huoneen 
eteläpäädyn katossa on kapeampi panelointi kuin pohjoispäädyssä mahdollisesti alkuperäisen 
huonejaon jäljiltä. Rakennuksen eteläpäädyssä matalammassa entisessä toimistotilassa alakattona 
on osin myös samanlaista neliönmallista kuitulevyä ja osin suurempaa suorakaiteenmuotoista 
levyä. Asunnossa 3 välipohjan lattiapinta on oikaistu eteisen, keittiön ja olohuoneen alueelta 1970-
luvulla.48 

Korjaustoimenpiteet 

Välipohjan korjaustarvetta tulee arvioida tarkemmin avattaessa toisen kerroksen märkätilojen 

rakenteita. Erityisesti ensimmäisen kerroksen katossa näkyvien vesivuotojen aiheuttamien 

vaurioiden laajuus on tutkittava ja puurakenteiden kunto tarkistettava.  

Pintojen korjaustoimenpiteet on selostettuna tarkemmin huonekohtaisissa kuvauksissa 

kappaleessa 4.3 Sisätilat. 

 

  

                                                      
48 Haastattelu 26.1.2015 
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4.2.6 Ovet ja ikkunat 

Nykytilanne ja vauriot 

Ikkunoita on vaihdettu ja poistettu rakennuksen historian aikana useasti. Alkuperäisistä ikkunoista 
jäljellä on enää ullakon päätyjen ikkunat. Toisen kerroksen ikkunoita on vaihdettu jo 1950-luvulle 
tultaessa ja niissä ikkunoissa myöhemmin siirrytty kuusiruutuisesta lasituksesta kaksiruutuisiin. 
1950-luvulle mennessä alakertaa oli asennettu myös neljä pienempää näyteikkunaa. Suurin 
näyteikkuna on asennettu myöhemmin 1963 muutoksissa. Pienemmät näyteikkunat on 
mahdollisesti asennettu 1940-luvulla siirryttäessä yhdestä pääsisäänkäynnistä kahteen. Ikkunoiden 
puuosat ovat pääosin kohtuullisessa kunnossa vaikka huoltoa ja kunnossapito onkin laiminlyöty. 
Pahempien vaurioiden välttämiseksi syytä kunnossapitoon kuitenkin on. Osassa ikkunoista 
vesilauta on rapautunut ja tai lähes irtoamispisteessä. Maaliltaan kaikki ikkunat ovat huonossa 
kunnossa.  

Alkuperäinen sisäänkäynti ei ole säilynyt. Länsijulkisivun keskellä sijainnut sisäänkäynti on 
poistettu ja tilalle asennettu kaksi uutta sisäänkäyntiä tuulikaappeineen. Tuulikaappien 
paneloinnin ja ulko-ovien (O12 ja O14) tyylittelyn perusteella muutos on todennäköisesti tehty 
1940-luvulla. Ainakin vasemmanpuoleisen pääsisäänkäynnin ovet (O12 ja O11) ovat 
todennäköisesti rakennukselle alkuperäiset. Sisempi tuulikaapin ovi on säilynyt tyylillisestikin 
melko alkuperäisenä. Pihan puolen sisäänkäyntien ovia on vaihdettu myöhemmin. Ovet saattavat 
olla 1970-80-luvuilta. 

Sisäovia on talossa sekalaisesti eri vuosikymmeniltä. Ainakin vanhimmat peiliovet ovat 
oletettavasti rakennukselle alkuperäisiä. Peiliovia sisätiloissa ovat O4, O5, O15, O17, O19 ja O20. 
Muiden ovien osalta tyylillistä ajoittamista hankaloittaa se, että ainakin osa 1980-luvun muutosten 
ovista ovat kierrätetty silloisen omistajan kotoa (esim. WC 108:n 1950-60-lukujen vanerinen 
laakaovi).49   

Korjaustoimenpiteet 

Kaikki rakennuksen ovet ja ikkunat on tarkoitus säilyttää ja korjata mahdollisimman vähin 
muutoksin. Ikkunoihin ja oviin eri aikoina tehdyt muutokset säilytetään eikä niitä pyritä 
palauttamaan tai yhtenäistämään.  

Ennen ikkunoiden kunnostamista niiden korjaustarve tulee arvioida yksilöittäin ja suorittaa niiden 
osalta tarvittavat huoltotoimenpiteet. Ikkunat on syytä tarkistaa huolella sillä niiden huoltoa on 
selvästi laiminlyöty rakennuksen ollessa vailla käyttöä. Kunnossapidon laiminlyönti  voi aiheuttaa 
ikkunoissa suuriakin vaurioita.50 

Kaikkien ikkunoiden karmit ja puitteet tarkistetaan mahdollisten lahovaurioiden varalta. Tavallisin 
paikka lahovaurioille on karmien alakappaleessa ja sivukappaleiden alaosissa. Karmien 
vaurioituneet osat tulee lähtökohtaisesti paikata irrottamatta karmia seinästä. Vaurioituneet osat 
sahataan irti ja uusi kappale puuta asennetaan alakarmiin lapaliitoksin ja sivukarmeihin sahaamalla 

                                                      
49Ylitalo, Ritva; Murtoniemi, Rauha; Vasalampi, Kalevi. Haastattelu 26.1.2015 
50 Hemmilä; Saarni, 2002, s. 37 
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liitos yläviistoon seinää kohti (ks. Kuva 43). Puitteista lahot osat korvataan vain jos liitosta ei voida 
vahvistaa esimerkiksi kulmaraudoin.51  

Ikkunoiden vanhat helat ja lasit säilytetään. Särkyneet lasit korvataan mahdollisuuksien mukaan 
vanhaa vedettyä lasia käyttäen. Uudet nykytekniikalla valmistetut lasit eroavat ulkonäöllisesti 
vanhoista liian sileinä eivätkä välttämättä paksuudeltaan sovi vanhoihin karmeihin. Alkuperäisen 
kaltaista lasia voidaan saada esimerkiksi purkutaloista. 

Ikkunoiden istuvuus ja toimivuus tarkistetaan. Lasien kittaus korjataan tarvittaessa. Kittauksessa 
käytetään hyvälaatuista pellavaöljykittiä. Ulkopuitteiden sadevedenohjauksesta on huolehdittava 
ja vaurioituneet tai puuttuvat vesilaudat uusitaan vanhan mallin mukaisesti. Itäjulkisivun toisen 
kerroksen ikkunan puuttuva ulkopuite on asennettava takaisin paikalleen. 

Ikkunoiden karmit ja puitteet maalataan öljymaalilla. Ennen maalausta maalipinnat puhdistetaan 
huolellisesti ja lohkeilevat maalipinnat puhdistetaan kaapimalla. Ulkopuitteissa nukkaantunut puu 
hiotaan kovaan pintaan asti. Puulle puhdistetut pinnat ja uudet puuosat pohjamaalataan ennen 
varsinaista maalausta. Ulkopuitteen halkeamat ja raot kitataan öljykitillä pohjamaalin jälkeen.  

Ikkunoita korjattaessa noudatetaan Museoviraston korjauskortiston ohjeita.52 

Rakennuksen ovet kunnostetaan. Kuten ikkunoita korjatessa ulko-ovissa mahdolliset karmien 
vauriot tulee korjata lähtökohtaisesti irrottamatta sitä seinästä. Paikkauksissa on käytettävä samaa 
puulajia kuin alkuperäisessä ovessa.53 

Likaantuneet ja maaliltaan kuluneet ovet puhdistetaan ja lohkeileva maali kaavitaan huolellisesti 
irti maalinpoistoon sopivalla kaapimella. Ulko-ovissa ulkopinnan mahdollinen nukkaantunut puu 
hiotaan sileäksi, jotta uudelle maalille saadaan hyvä tartunta. Ovet maalataan uudelleen 
alkuperäisellä värillä julkisivusuunnitelman mukaisesti. 

Lisäksi eteläisemmän pääsisäänkäynnin oven (O14) rikkoutunut ikkuna korjataan. Asunnon 1 
peilioven (O19) särkynyt peili korjataan alkuperäistä vastaavalla puumateriaalilla. 

Erityisesti pääsisäänkäyntien ovia mutta myös muita vanhoja peiliovia huollettaessa on 
harjoitettava erityistä huolellisuutta. Vanhaa lohkeilevaa maalia poistettaessa on varottava 
vaurioittamasta oven peilien ohuita profiileja. Tuulikaapin oven vanhat tarrat säilytetään. 

 

  

                                                      
51 Museoviraston korjauskortisto, Ikkunoiden korjaus, s.7-8 
52 ks. http://www.nba.fi/fi/File/2117/korjauskortti-8.pdf 
53 Museoviraston korjauskortisto, Ovien korjaus, s.9 
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Kuva 43 Ikkunakarmin paikkaaminen. 
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Kuva 44 O12 ulko- ja sisäpuolelta. 1:25 

Kuva 46 O11 1:25 

Kuva 45 O3 1:25 
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Kuva 47 O14 ulko- ja  sisäpuolelta. 1:25 

Kuva 49 O4 1:25 Kuva 48 O5 1:25 
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Kuva 51 O19 1:25 Kuva 50 O20 1:25 

Kuva 53 O17 1:25 Kuva 52 O15 1:25 
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4.3 Sisätilat 

 

         1 Pahvit revenneet seinältä.                                    2 Kosteusvaurioita              3 Linoleumilattia 
                                                                                                  katossa.                               irronnut paikoin. 

Kuva 54 Vauriot 1krs 1:125 
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4 Hormin tiilet murenee.                    5 Alapohja romahtanut.                                  6 Levytyksiä avattu. 
 

                   7 Vuotojälkiä katossa.                                       8 Lastulevy pehmentynyt, lattiassa reikä. 
 

  9 Lattian pinta ja lisäkoolaus avattu.                             10 Reikä seinässä.              11 Reikä seinässä.                 
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     12 Muovimatto                 13 Ovessa reikä.             14 Pahvit revenneet        15 Tapetit revenneet 
          vaurioitunut.                                                                 seinältä.                            seinältä. 

Kuva 55 Vauriot 2krs 1:125 
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16 Muovimatto irti.                          17 Muovimatto revennyt.                          18 Vuotojälkiä hanassa. 
                                                                                                                                     19 Muovimatto rikki. 

                                    20 Kupariputkia lattialla.                      21 Ikkunalasi särkynyt. 
 

        22 Katon maali lohkeilee irti.                                    23 Pahvit ja maali           24 Muovimatto rikki. 
                                                                                                    irtoaa seinästä. 

      25 Ponttipaneeli irronnut katosta.                       26 Matto irtoaa alustasta. 
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    27 Karmit kastuvat sateella.                      28 Aukko ruodelaudoituksessa.                  29 Vesikate 
                                                                                                                                                          vuotaa. 

  30 Kattotuoli kastuu        31 Vesikate vuotaa.            32 Kattotuoli kastuu       33 Paikattu läpivienti. 
        sateella.                                                                            sateella. 

 

  

Kuva 56 Vauriot ullakko 1:125 
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4.3.1 Entinen vesiosuuskunnan varasto (101) 

Nykytilanne ja vauriot 

Tila on ollut edellisen kerran varastokäytössä ja se näkyy pintamateriaalien kunnossa. Vanha 1960-
luvun linoleumilattia on kulunut ja laatat irtoilevat paikoin. Kahdelle seinälle on surutta kiinnitetty 
karkeasahatusta laudoista tehtyjä hyllyjä mahdollisesti alkuperäisten 1920-luvun maalattujen 
pinkopahvien läpi. Alakerran tiloja rajaava 1980-luvun väliseinä on käsittelemätöntä kipsilevyä. 
Muiden seinien vanha pinkopahvi irtoaa seinistä ja on paikoin repeillyt pahasti. Tilan nurkassa 
hormin tiilet murenevat ja tasoite on rapissut irti noin puolen metrin matkalta lattiasta. Alakaton 
1960-luvun huokoiset kuitulevyt ovat tahriintuneet ja niissä on nähtävissä jälkiä vesivaurioista. 
Alakaton takana on vielä alkuperäinen helmiponttipanelointi. Palossa tuhoutuneeseen 
varastohuoneeseen johtanut ovi on sisäpuolelta levytetty vain irrallisella MDF-levyllä. Tilan 
kruunaa sen poikki kattoon reikävanteella ripustettu muovinen viemäriputki. 

Korjaustoimenpiteet 

Kuten jo mainittu alapohjan kuntoa tilan keskiosan ja kellarin holvia vasten olevalla alueella ei 
voida rakenteita avaamatta selvittää. Kulunut ja rikkoontunut linoleumilattia kuitenkin poistetaan. 
Alkuperäinen lautalattia pyritään palauttamaan alapohjan korjaustoimenpiteiden kuvauksen (4.2.4 
Alapohja ja kellari) mukaisesti, jos sen kunto osoittautuu riittävän hyväksi. Jos lautalattia saadaan 
palautettua, maalataan sen sisustussuunnitelman mukaisesti. Jotta lattialaudoituksen patina 
saataisiin säilytettyä, kuurataan tai hiotaan laudat kevyesti ennen maalaamista. Lautoja ei tule 
höylätä.54 Jos lautalattiaa ei voida palauttaa toteutetaan lattia rakenteen AP5 mukaisesti. 

Huoneen pohjois- ja itäseinien varastokäytössä olleet hyllyrakenteet puretaan ja seinäpintojen 
kunto niiden takaa arvioidaan. Pinkopahvit poistetaan niiltä seiniltä, joilta ne ovat revenneet tai 
vaurioituneet laajasti. Poistetut pinkopahvit korvataan uusilla. Myös alakertaa jakava 
kevytrakenteinen seinä vuorataan pahvilla. Revenneitä osia poistettaessa tulee alkuperäisen 
pinkopahvin paloja pyrkiä säästämään pienempien huoneiden seinäpintojen paikkauksiin. 
Pinkopahveja korjattaessa ja asennettaessa noudatetaan museoviraston korjauskorttia.55 
Vaihtoehtoisesti tai myöhemmin käyttötarkoituksen muuttuessa seinät voidaan lisälämmöneristää 
rakenteiden US2.1 ja US3.1 mukaisesti. 

Tilassa kulkevan tiilisen hormin mureneminen saadaan todennäköisesti pysäytettyä. Hormi kulkee 
kellariin asti ja vaikuttaa tukevalta. Vesikatossa on selkeä vuotokohta hormin kohdalla joten 
mureneminen johtuu todennäköisesti vesivauriosta. Irtain aines poistetaan hormista ja se 
paikataan ja tasoitetaan tasoitteella, joka ei saa olla liian sementtipitoinen (vahva). Tartuntaa 
voidaan parantaa yli 30 mm oikaisuissa alustaan kiinnitettävällä verkolla. Pinta maalataan 
sisustussuunnitelman mukaisesti. 

Kuitulevyinen alakatto ja sen koolaukset puretaan paljastaen alkuperäinen helmiponttipanelointi. 
Kattolistat otetaan talteen purkuvaiheessa. Lohkeileva maali poistetaan katon 
helmiponttipaneloinnista maalinpoistoon sopivalla kaapimella. Maalia poistettaessa on varottava 
vahingoittamasta paneelin profiilia. Alakaton rimoituksen naulausjäljet ja mahdollisesti 

                                                      
54 Ringbom, 2011, s.500 
55 ks. http://www.nba.fi/fi/File/2126/korjauskortti-18.pdf 
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vahingoittuneet paneelit paikataan. Vanhat kattolistat asennetaan takaisin paikalleen ja panelointi 
sekä listat maalataan sisustussuunnitelman mukaisesti. 

Ovet ja ikkunat huolletaan kohdan 4.2.6 Ovet ja ikkunat mukaisesti. Maalauksen värisävyt on 
määritelty sisutussuunnitelmassa. 
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1 Katto. Maalattu helmiponttipaneeli. 
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-G50Y 
2 Palkit. Maalattu pinkopahvi. 
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-G50Y 
3 Seinä. Maalattu uusi pinkopahvi. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
4 Seinä. Maalattu vanha pinkopahvi. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 

5 Ikkunan karmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
6 Ovet. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, ruskeanharmaa puolikiiltävä, 
NCS S 2005-G90Y 
7 Lattia. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 4005-G50Y 
(Tai Linoleumilaatta ks. AP5) 
8 Hormi.  
Tasoite + Maali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 

Kuva 57 Sisustus Näyttelytila (101) Seinäprojektio 1:75 
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4.3.2 Entinen toimisto (110, 111 ja 112) 

Nykytilanne ja vauriot 

Viimeksi toimistokäytössä olleessa tilassa pintamateriaalit ovat uudempia (1980-luvulta) ja 
paremmassa kunnossa. Lattiarakenteessa kahden tiiviin pinnan väliin jäävä lastulevy ja puukoolaus 
mineraalivilloineen on kuitenkin riskirakenne. Vauriota näkyykin suuremman Wc-tilan 
ulkopuolella, jossa lastulevy on pehmennyt ja pintalattia pettänyt. Korjaamisen sijaan muovimaton 
reikä oli kuitenkin vain peitetty metallilevyllä. Keittiössä samanlaisen painauman kohdalla lattian 
lisäeristekerros on avattu ja pehmentynyttä lastulevyä poistettu. Seinien tapetointi on kulunutta ja 
paikoin revennyt, mutta 1980-luvulla lisätty puolipaneeli ehjä. Eteläpäädyn ulkoseinän 1960-luvun 
puukuitulevyssä on isot reiät lounaisnurkassa ja sähkökaapissa. Tilan katossa on yläkerran kahden 
wc:n kohdalla selvät jäljet vesivuodosta.  

Korjaustoimenpiteet 

Entisen toimiston osalta alapohja ja lattia korjataan kohdan 4.2.4 Alapohja ja kellari mukaisesti. 

Tilan katossa näkyvien vesivaurioiden alkuperä selvitetään ja välipohjan kunto tutkitaan toisen 
kerroksen märkätilojen korjauksen yhteydessä. Huoneen 111 katon levytystä poistetaan 
vesivaurion kohdalta. Jos levytyksen alta löytyy palautettavissa oleva ponttipanelointi, korjataan se 
kuten huoneessa 101. Jos panelointi ei ole palautettavissa levytetään katto uudelleen 
puskusaumaisella, viistoreunaisella kuitulevylaatalla. Huoneen seinien puolipanelointi puretaan ja 
seinä tapetoidaan uudelleen sisustussuunnitelman mukaisesti. 

Eteläpäätyseinän rikkoontunut puukuitulevy korvataan uudella ja maalataan sisustussuunnitelman 
mukaisesti. Maalatut pinnat puhdistetaan ja maalataan uudelleen. 

Ovet ja ikkunat huolletaan kohdan 4.2.6 Ovet ja ikkunat mukaisesti. 
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Kuva 58 Sisustus Keittiä (110) ja Yhdistyksen tilat (112) Seinäprojektio 1:75 

1 Katto. Maalattu helmiponttipaneeli  
(tai huokoinen kuitulevylaatta.) 
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-G50Y 
2 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
3 Ovi. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
4 Ikkunan karmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
5 Lattia. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 4005-G50Y 
(Tai Linoleumilaatta ks. AP5) 
6 Seinä. Tapetti. 
Rakennusapteekki, kuvio 20R, 18-K49-55 
7 Ovet. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, ruskeanharmaa puolikiiltävä, 
NCS S 2005-G90Y 
8 Keittiökalusteet./9 Uusi tarjoilutiski Maalattu. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 1002-B 
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Kuva 59 Sisustus Yhdistyksen tilat (111) Seinäprojektio 1:75 

1 Katto. Maalattu helmiponttipaneeli  
(tai huokoinen kuitulevylaatta.) 
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-G50Y 
2 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Pellavaöljymaali, punaharmaa puolihimmeä, 
NCS S 1005-Y50R  
3 Seinä. Tapetti. 
Rakennusapteekki, kuvio O, 18-K27-41 
4 Lattia. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 4005-G50Y 
(Tai Linoleumilaatta ks. AP5) 
5 Ikkunan karmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
6 Ovet. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, ruskeanharmaa puolikiiltävä, 
NCS S 2005-G90Y 
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4.3.3 Asunnot 

 

Nykytilanne ja vauriot 

Kaikki asunnot ovat pintamateriaaleitaan kuluneita. Pinnoiltaan parhaassa kunnossa on suurin 
asunto (Asunto 3), jonka materiaaleissa on selvää 1970-lukua. Materiaalit ovat vanhoja, mutta 
suurilta osin normaali kulumista lukuun ottamatta ehjiä. Lattian muovimatto tosin on irronnut 
alustastaan paikoin. Keittiön kalusteet ovat kuluneet. Katon ponttipanelointi on hyväkuntoinen 
lukuun ottamatta ullakon luukun vierestä irronnutta lautaa. Huoneiston lattia on oikaistu 1970-
luvulla koolaamalla lastulevy alkuperäisen lattian päälle. Lastulevyn päälle on asennettu 
muovimatto. 

Pohjoispäädyn yksiö (Asunto 1) on hieman edellistä huonokuntoisempi. Katon panelointi ja lattian 
muovimatto ovat ehjiä, mutta tapetit ovat irronneet ja revenneet tapetoidulta seinältä. Maalatut 
seinäpinnat ovat kohtuullisessa kunnossa. Asunnon ovessa on reikä ja keittiön kalusteet ovat 
kuluneet. Alkuperäinen lautalattia on suoraan kovalevyn ja muovimaton alla. 

Keskimmäinen asunto on kaikista huonoimmassa kunnossa osin viimeisen asukkaan 
välinpitämättömyydestä johtuen. Muovimatto on paikoin revennyt ja paikoin revitty paikoiltaan. 
Rikkoutunutta muovimattoa on avattu myös rakenteita tutkittaessa. Alkuperäinen lautalattia on 
suoraan kovalevyn ja muovimaton alla ja vaikuttaa hyväkuntoiselta (Kuva 60). Seinäpinnat ja 
erityisesti keittiö ja wc ovat hyvin likaiset ja kolhiintuneet. Katon levytys on kohtuullisessa 

Kuva 60 Alkuperäinen lattialaudoitus on säilynyt asunnossa 2. 
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kunnossa. Asunnon komeroon tehdyt kuparisten vesiputkien asennuksen on tehty 
huolimattomasti ja kulkevat niin lattialla kuin vapaassa ilmatilassakin. 

Korjaustoimenpiteet 

Välipohjarakenteiden ja lattian kunto arvioidaan tarkemmin märkätilojen purkamisen yhteydessä. 
erityisesti vesivaurioiden ja kastuneen välipohjatäytteen laajuus tulee selvittää. 

Asunnossa 1 ei tehdä märkätilojen uusimisen lisäksi laajoja muutoksia, ellei välipohjan 
jatkotutkimuksissa laajempia vaurioita asunnon osalta löydy. Seinien levypinnat ja katon panelointi 
puhdistetaan ja maalataan uudelleen ja huoneistojen välinen tapetoitu seinä tapetoidaan 
uudelleen sisustussuunnitelman mukaisesti. Lattian muovimatto poistetaan ja alkuperäinen 
lautalattia puhdistetaan ja tarvittaessa maalataan uudelleen. Keittiökalusteet puhdistetaan, 
huolletaan ja maalataan. 

Asunnossa 2 nykyinen muovimatto puretaan kauttaaltaan pois ja alla oleva lautalattia palautetaan. 
Lattia puhdistetaan ja tarvittaessa maalataan uudelleen. Avatut seinärakenteet levytetään 
umpeen nykyistä vastaavalla lastulevyllä. Likaantuneet seinäpinnat puhdistetaan ja maalataan 
uudelleen. Vanhat irtoilevat tapetit poistetaan ja tapetoidaan uudelleen sisustussuunnitelman 
mukaisesti. Kattopinnat maalataan uudelleen. Keittiökalusteet puhdistetaan, huolletaan ja 
maalataan. 

Asunnossa 3 lattiarakennetta avataan, jotta saadaan selvitettyä 1970-luvun lattian oikaisun 
laajuus. Mikäli alkuperäisen lattian vinous ei ole merkittävä palautetaan alkuperäinen 
lattialaudoitus kuten asunnoissa 1 ja 2. Jos lautalattiaa ei voida palauttaa asennetaan lastulevyn 
päälle muovimaton sijaan linoleumilaatat (vrt. AP5). Seinäpinnat puhdistetaan ja maalataan 
uudelleen sisustussuunnitelman mukaisesti. Kattopinnat maalataan. Keittiökalusteet puhdistetaan, 
huolletaan ja maalataan. 

Eteishuoneen (203) revenneet pinkopahvit pyritään paikkaamaan huoneen 101 korjauksesta 
säästetyillä pinkopahveilla. Jos sopivia paloja ei saada säästettyä, pahvit uusitaan. Seinät 
maalataan sisutussuunnitelman mukaisesti. Pinkopahveja korjattaessa ja asennettaessa 
noudatetaan museoviraston korjauskorttia.56 

Porrashuoneen seinien pinkopahvit säilytetään. Eteläpäädyn seinän repeämä pyritään 
paikkaamaan vanhoilla pahveilla. Seinäpinnat puhdistetaan ja maalataan uudelleen. 
Kattopanelointi puhdistetaan, lohkeileva maali raaputetaan irti ja panelointi maalataan uudelleen. 
Porrasaskelmat maalataan. Värisävyt ja maalityypit on määritelty sisutussuunnitelmassa. 

  

                                                      
56 ks. http://www.nba.fi/fi/File/2126/korjauskortti-18.pdf 
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Kuva 61 Sisustus Asunto 1 Seinäprojektio 1:75 

7 Ikkunan karmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
8 Keittiökalusteet. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 1002-B 
9 Ovet. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
10 Seinä. Laatoitettu. 
Pukkila Neptune seinä 200x400mm, valkoinen himmeä, 
”Luonnonvaalea” 
11 Lattia. Laatoitettu. 
Pukkila ARC 97x97mm, harmaa himmeä, 
”Grafite” 

1 Katto. Maalattu ponttipaneeli  
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-Y 
2 Seinä. Maalattu ponttipaneeli. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
3 Ovi. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 2010-G60Y 
4 Seinä. Tapetti. 
Rakennusapteekki, kuvio 20R, 18-K49-55 
5 Lattia. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 2010-G60Y 
6 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
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1 Katto. Maalattu ponttipaneeli  
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-Y 
2 Katto. Maalattu kuitulevylaatta.  
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-Y 
3 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
4 Ikkunan karmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
5 Keittiökalusteet. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 1002-B 
6 Lattia. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa 
puolikiiltävä, NCS S 2010-G60Y 
7 Seinä. Maalattu vanha pinkopahvi. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
8 Seinä. Tapetti. 
Rakennusapteekki, kuvio 20R, 18-K49-13 
9 Ovi. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa 
puolikiiltävä, NCS S 2010-G60Y 
10 Seinä. Maalattu ponttipaneeli. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
11 Ovi. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
12 Säleikkö. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0502-Y 
13 Seinä. Laatoitettu. 
Pukkila Neptune seinä, valkoinen 
himmeä,”Luonnonvaalea” 
14 Lattia. Laatoitettu. 
Pukkila ARC, harmaa himmeä, ”Grafite” 

Kuva 62 Sisustus Asunto 2 Seinäprojektio 1:75 
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Kuva 63 Sisustus Asunto 3 Seinäprojektio 1:75 

1 Katto. Maalattu ponttipaneeli  
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-Y 
2 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Pellavaöljymaali, valkoinen 
puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
3 Ikkunan karmit. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen 
puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
4 Lattia. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa 
puolikiiltävä, NCS S 2010-G60Y 
5 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Oleva maali, keltainen puolihimmeä, 
NCS S 1020-Y 
6 Keittiökalusteet. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, harmaa puolikiiltävä, 
NCS S 1002-B 
7 Seinä. Tapetti. 
Rakennusapteekki, kuvio 20R, 
18-K49-13 
8 Seinä. Tapetti. 
Rakennusapteekki, kuvio 20R, 
18-K49-55 

9 Ovi. Maalattu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
10 Seinä. Laatoitettu. 
Pukkila Neptune seinä 200x400mm, valkoinen himmeä, 
”Luonnonvaalea” 
11 Lattia. Laatoitettu. 
Pukkila ARC 97x97mm, harmaa himmeä, 
”Grafite” 
12 Ovi. Maalattu puu. Pellavaöljymaali, vihreän harmaa 
puolikiiltävä, NCS S 2010-G60Y 
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1 Katto. Maalattu ponttipaneeli  
Pellavaöljymaali, valkoinen himmeä, 
NCS S 0502-Y 
2 Seinä. Maalattu vanha pinkopahvi. 
Pellavaöljymaali, sininen puolihimmeä, 
NCS S 2010-B 
3 Ikkunan karmit ja ovi. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolikiiltävä, 
NCS S 0500-N 
4 Lattia ja portaat. Maalattu lauta. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa 
puolikiiltävä, NCS S 2010-G60Y 
5 Ovet. Maalattu puu. 
Pellavaöljymaali, vihreän harmaa 
puolikiiltävä, NCS S 2010-G60Y 
6 Seinä. Maalattu ponttipaneeli. 
Pellavaöljymaali, sininen puolihimmeä, 
NCS S 2010-B 
7 Seinä. Maalattu pinkopahvi. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
8 Seinä. Maalattu puukuitulevy. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 
9 Seinä. Maalattu ponttipaneeli. 
Pellavaöljymaali, valkoinen puolihimmeä, 
NCS S 0500-N 

Kuva 64 Sisustus Porrashuone (213) ja eteinen (203) Seinäprojektio 1:75 
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4.3.4 Märkätilat 

Nykytilanne ja vauriot 

Asunnon 3 märkätila on vanhin ja on ollut siinä jo osuuskauppatoiminnan aikana.57 Wc on 
todennäköisesti rakennettu 1950- tai 60-luvulla oven ja sen heloituksen tyylin perusteella. Muut 
märkätilat on lisätty rakennukseen vaiheittain vasta 1980-luvulla vuokra-asuntokäyttöä varten. 

Kaikki nykyiset märkätilat on rakennettu betonialustalle ja seinät on tehty levyrakenteisina. 
Märkätilojen pintamateriaalit ovat vanhoja ja kuluneita. Tilojen vedeneristävyys ei toimi. Jokaisen 
yläkerran märkätilan alla on ensimmäisen kerroksen katossa havaittavissa selkeitä 
kosteusvaurioita. Huonokuntoisimman asunnon 3 märkätilan lattian vedeneristystä on selvästi 
yritettykin paikata asentamalla toivottomasti erillinen pala uutta muovimattoa lattiakaivon 
ympärille. Molempien ensimmäisen kerroksen märkätilojen lähellä alapohjassa on myös 
havaittavissa vaurioita (Kuva 54). Alakerran märkätiloissa ei ole suihkuja, mutta vedeneristävyys 
niissäkin on vähintään kyseenalaista. 

Korjaustoimenpiteet 

Koko rakennuksen kestävyyden kannalta on tärkeää, että märkätilat toimivat oikein. Vanhan 
rakennuksen viallisia märkätilojen korjatessa varmin lopputulos saadaan aikaan rakentamalla ne 
perusteellisesti uudelleen.58 Nykyisten märkätilojen rakenteet puretaankin täysin. Myös lattian 
betonialusta puretaan jotta välipohjarakenteiden kunto ja vesivuotojen laajuus voidaan selvittää. 
Rakenteita on purettava riittävän laajasti, jotta kaikki vaurioituneet materiaalit voidaan poistaa. 
Kastuneet purut on poistettava välipohjasta ja mahdollisesti lahonneet tai vaurioituneet rakenteet 
korjattava.  

Uudet märkätilat rakennetaan vanhojen tilalle. Märkätilojen uusi lattia rakennetaan 
betonialustalle ja seinät tehdään levyrakenteisina sementtilevystä. Betonilaatta on levyrakenteista 
lattiaa vakaampi ja kestävämpi. Se kestää oikein toteutettuna talon pieniä liikkeitä. Laattaa 
valaessa on huolehdittava, etteivät ympäröivät rakenteet kastu. Valaminen tuo rakenteeseen 
runsaasti kosteutta ja laatan on annettava kuivua täysin ennen vedeneristämistä, ettei kosteus jää 
rakenteisiin sisään.59 

Suihkutilat uusiin märkätiloihin toteutetaan altaallisin suihkukaapein, jotta rakenteiden 
kosteusrasitusta ja siten vaurioriskiä saadaan pienennettyä. 

 

  

                                                      
57 Ylitalo, Ritva; Murtoniemi, Rauha; Vasalampi, Kalevi. Haastattelu 26.1.2015 
58 Museoviraston korjauskortisto, Märkätila vanhaan taloon, s.3 
59 Museoviraston korjauskortisto, Märkätila vanhaan taloon, s.21 
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Kuva 65 Leikkaus C-C  Kylpyhuone 201 1:10 

VS1 (vasemmalta oikealle)  
10mm Lastulevy 
n.100mm Väliseinän runko 
12,5mm Verkkovahvisteinen 

sementtikuitulevy 
(Knauf Aquapanel 
Indoor) 

0,5mm Siveltävä vedeneriste 
4mm Märkätilaan soveltuva 

kiinnityslaasti 
8mm Keraaminen laatta 

+saumauslaasti 

YP3 (Ylhäältä alas) 
500mm Puhallettava 

puukuitueriste 
+200mm Puupalkit 
0,3mm Verkkovahvisteinen 
 ilmansulkupaperi 
20mm Ponttipaneeli 
300mm Tuuletustila 
50mm Koolaus 
0,2mm Höyrynsulkumuovi 
22mm Koolaus 
15mm Ponttipaneeli 

US4 (vasemmalta oikealle) 
8mm Keraaminen laatta 
 +saumauslaasti 
4mm Märkätilaan soveltuva 
 kiinnityslaasti 
0,5mm Siveltävä vedeneriste 
12,5mm Verkkovahvisteinen 

sementtikuitulevy 
(Knauf Aquapanel 
indoor) 

125mm Puhallettava 
puukuitueriste 

0,3mm Ilmansulkupaperi 
150mm Hirsi 
25mm Pystykoolaus k/k 600 
 +Tuuletusrako 
20mm Vaakalaudoitus 
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Kuva 67 Leikkaus D-D  Kylpyhuone 206 1:10 

Kuva 66 Höyrynsulun liittyminen 
vedeneristykseen 1:5 

VP3 (Ylhäältä alas) 
7,5mm Keraaminen laatta 
 +saumauslaasti 
4mm Märkätilaan soveltuva kiinnityslaasti 
0,5mm Siveltävä vedeneriste (Kaivon kohdalla 1,5mm) 
60mm Betonilaatta 
18mm Havuvaneri (valualusta) 
50mm Koolaus k/k 300 
- Välipohjarakenteet 
 +Puhallettava puukuitueriste 
0,3mm Verkkovahvisteinen ilmansulkupaperi 
20mm Helmiponttipaneeli 
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Kuva 68 Leikkaus E-E  Kylpyhuone 209 1:10 

VS2 (vasemmalta oikealle)  
150mm Hirsi 
0,3mmmm Ilmansulkupaperi 
50mm Pystykoolaus 
 +Puhallettava puukuitueriste 
12,5mm Verkkovahvisteinen 

sementtikuitulevy  
 (Knauf Aquapanel Indoor) 
0,5mm Siveltävä vedeneriste 
4mm Märkätilaan soveltuva kiinnityslaasti 
8mm Keraaminen laatta +saumauslaasti 

VP4 (Ylhäältä alas) 
7,5mm Keraaminen laatta 
 +saumauslaasti 
4mm Märkätilaan soveltuva kiinnityslaasti 
0,5mm Siveltävä vedeneriste (Kaivo 1,5mm) 
60mm Betonilaatta 
18mm Havuvaneri (valualusta) 
50mm Koolaus k/k 300 
- Välipohjarakenteet 
 +Puhallettava puukuitueriste 
0,3mm Verkkovahvisteinen 

ilmansulkupaperi 
20mm Helmiponttipaneeli 
50mm Koolaus 
12mm Kuitulevylaatta 
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Kuva 69 Leikkaus B-B  WC 108/109 1:10 

VP2 (ylhäältä alas)  
35mm Lattialaudat 
- Välipohjarakenteet 
 +Puru 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
20mm Ponttipaneeli 
130mm Tuuletustila 
50mm Koolaus 
0,2mm Höyrynsulkumuovi 
22mm Koolaus 
15mm Ponttipaneeli 
 

AP4 (Ylhäältä alas) 
7,5mm Keraaminen laatta 
 +saumauslaasti 
4mm Märkätilaan soveltuva kiinnityslaasti 
0,5mm Siveltävä vedeneriste 
 (Kaivon lähellä 1,5mm) 
60mm Betonilaatta 
18mm Havuvaneri (valualusta) 
22mm Koolaus k/k 300 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
n.250mm Lattiakannattajat  
 +Puhallettava puukuitueriste 

n.230mm 
0,3mm Ilmansulkupaperi 
22mm Alalaudoitus (22x100mm) 
25mm Harvalaudoitus kannattajien 

alapinnassa 
 Tuuletustila 
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4.3.5 Varastotilat 

Nykytilanne ja vauriot 

Rakennuksen lisäsiivessä olevat kylmät varastotilat ovat huonokuntoiset. Tilat ovat täynnä 
rakennusjätettä ja irtotavaraa. Lisäsiiven alapohjan puurakenteet ovat suoraan alle jääneitä 
betonisia kellarin portaita vasten ja ovatkin pahasti lahonneet. Varastohuoneessa 104 lattia on 
romahtanut täysin (Kuva 54).  

Korjaustoimenpiteet 

Varastotilojen alapohja on avattava kauttaaltaan vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Uusi 

alapohja toteutetaan rakenteen AP4 mukaisesti puurakenteet irroitettuna kellarin 

betonirakenteista (Kuva 42). Kosteuskatkona betonin ja puun välissä käytetään 2 mm 

kumibitumikermikaistoja. Varasto siiven alapohjan tuulettuvuutta lisätään avaamalla 

betonisokkeliin tuuletusaukkoja.  

 

 

  



77 
 

4.4 Piha 

 
 

Nykytilanne ja vauriot 

Sade- ja sulamisveden ohjaus rakennuksesta poispäin on puutteellista. Maanpinta on tasaista tai 
paikoin kallistuu rakennukseen päin. Erityisesti sadevesi maantieltä ohjautuu rakennuksen 
edustalle, mutta imeytyy maaperään. 

Korjaustoimenpiteet 

Salaojitus ja sadevesijärjestelmä uusittiin jo syksyllä 2014. Kasvillisuus rakennuksen välittömässä 
läheisyydessä poistetaan ja erityisesti länsijulkisivun edustan nurmi siistitään. Yhteyttä 
museopihapiiriin voidaan avata ja parantaa kääntämällä tonttien kulmassa sijaitseva vanha 
aittarakennus 90° myötäpäivään asemakuvan mukaisesti. 

Kuva 70 Asemakuva 1:500. 
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5. Yhteenveto 

Diplomityössäni käsittelin Raution vanhan osuuskaupan korjaamista ja käyttöönottamista. 
Suunnittelutyön pohjaksi selvitin rakennuksen historiaa ja rakennusvaiheita kirjallisuudesta ja 
haastatteluin. Tärkein sisältö työssäni on rakennuksen säilymisen kannalta välttämätön uusi 
hyödyllinen käyttötarkoitus ja sen vaatimat korjaus- ja muutostoimenpiteet.  

Diplomityössä esittämilläni korjaustoimenpiteillä olen pyrkinyt paitsi korjaamaan toimimattomat 
ja vialliset rakenteet myös palauttamaan rakennuksen alkuperäisiä materiaaleja ja tunnelmaa. 
Rakennuksen tilajaon vuosien saatossa kokemien muutosten vuoksi olevaa tilajakoa ei ollut 
mielekästä lähteä palauttamaan mahdolliseen aikaisempaan muotoonsa. Rakennuksen ajan 
henkeä olen kuitenkin esittämissäni suunnitelmissa pyrkinyt palauttamaan materiaali- ja 
värikartoituksessa löytämilleni vanhimmille pinnoille ja väreille. Kaikki suunnitelmat perustuvat 
rakennuksen historiaan, inventointiin ja arvottamiseen. Rakennuksen arvon palautumista 
suunnitelmissa parhaiten kuvastaa julkisivuvärityksen palauttaminen osuuskaupan aikaisiin 
väreihin sitoen rakennuksen visuaalisesti sen pitkään historiaan ja tärkeään rooliin kylässä. 

Suunnitelmissa esittämääni vanhan osuuskaupan uuden käyttötarkoituksen valintaan vaikuttivat 
niin rakennuksen lähtökohdat, ympäristö, taloudelliset mahdollisuudet ja Raution 
kotiseutuyhdistyksen jäsenten kanssa käydyt keskustelut. Rakennuksen nykytilan, 
ylläpitokustannuksien ja alueen elävöittämisen kannalta asuntojen kunnostaminen 
vuokrakäyttöön tuntui järkevimmältä ratkaisulta. Museotoiminnan laajentaminen rakennukseen ja 
toiminnan elävöittäminen mahdollisella kesäkahvilalla taas sitovat rakennuksen paremmin 
nykyiseen ympäristöönsä. Lisäksi mahdollisilla kauppatoimintaan liittyvillä näyttelyesineillä 
rakennuksen omaa historiaa voidaan myös tuoda esille. 

Raution vanhan osuuskaupan korjauksessa rakennuksen historiallisen arvon palauttamista ei 
välttämättä rajoita niinkään taloudelliset kysymykset kuin rakennuksen vuosikymmenten aikana 
kokemat rajut muutokset. Rakennusta näyttää aina surutta mukautuneen käytön muuttuviin 
tarpeisiin eikä se enää haluttaessakaan olisi järkevästi palautettavissa alkuperäiseen tai edes 1980-
lukua kokonaisasuunsa ilman laajoja rekonstruktioita.  Toisaalta siellä missä vanhaa ei ole purettu 
uuden tieltä on se vain peitetty. Paikoin vanhemman säilyneen kerroksen palauttaminen voi tulla 
taloudellisesti jopa edullisemmaksi kuin nykyasun korjaaminen. Esimerkiksi huoneen 101 katon 
huokoiset kuitulevylaatat ovat kostuneet ja vaurioituneet käyttökelvottomiksi ja uusimisen sijaan 
kannattavampaa onkin vain maalata levytyksen takaa löytyvä vanha helmiponttipanelointi. Sama 
tilanne on asuntojen muovimattojen alla säilyneen lautalattian palauttamisessa. Korjaus- ja 
muutossuunnittelussa joudutaan aina pohtimaan, mitkä historialliset kerrokset ovat korjaamisen 
ja säilyttämisen arvoisia. Onko alla oleva vanhempi kerros tärkeämpi osa rakennusta kuin sen 
päälle rakennetut historialliset kerrokset? Vaikka nyt mielestäni esimerkiksi huoneen 111 1980-
luvun puolipanelointi ei ole missään mielessä säilyttämisen arvoista ei se tarkoita etteikö se 
tulevaisuudessa voisi olla syvemmänkin pohdinnan aihe. 
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