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Puuvartinen kasvillisuus

A Acer platanoides  vaahtera 
B Betula    koivu
Pa Picea abies  kuusi
Ps Pinus sylvestris  mänty
Ru Ribes uva-crispa  karviainen
Rx Rosa    ruusu
S Salix   paju
Sa Sorbus aucuparia  pihlaja
Sr Sambucus racemosa terttuselja 
Sv Syringa vulgaris  pihasyreeni
Q Quercus robur  tammi
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Tien vieressä olevan koivikon alla on varttumassa nuori kuusikko. Tämä metsikkö rajaa hyvin läheisen 2-tien ja kauppa-alueen pois pihapiiristä.

Koivurivistöä voisi täydentää navetan sillan kohdalta. 

Talon takana olevat syreenit peittävät lähes puolet julkisivusta. Tavoitteena on 
leikkaamalla  kasvattaa suuren pensaan paikalle kolme pienempää rungollista 
puuta.
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1. NYKYTILA
Suuren talousrakennuksen takana sijaitsee luonte-
va pysäköinti- ja huoltoalue. Alue rajautuu lehti-
puustoon ja vapaamuotoisesti leikattuun nurmeen.

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Alueen ylläpitoa jatketaan nykyisenlaisena. Kat-
totyömaasta aiheutuneet ajoneuvojen painaumat 
korjataan. Navetan takaseinään voidaan tarvit-
taessa kiinnittää opaste.

2. NYKYTILA 
Tien reunassa piha-alue on rajattu riukuaidalla ja 
sen sisäpuolelle istutetulla koivurivistöllä. Navetan 
kohdalla on rivistössä pari aukkopaikkaa.

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Koivurivistöä täydennetään. Aitaan yhdistettynä 

se luo mukavan suojaverhon piha-alueelle. Riuku-
aita on hyvin museopihaan sopiva elementti. Aita 
antaa tien suuntaan ryhdikkään vaikutelman, ja 
se pidetään kunnossa jatkossakin. Aitaa uusitaan 
osissa tai kokonaan, kun se lahoaa kelvottomak-
si. Pieni jäkälöityminen ei haittaa. Tolpat tehdään 
perinteiseen tapaan kuusiriu´uista, joiden alapäät 
hiilletään. Vitsakset tehdään vedessä notkiste-
tuista kuusenoksista. Riu´ut tehdään kuusi- tai 
haapariu´uista, jotka halkaistaan kiilaamalla (ei 
moottorisahalla) pitkittäissuunnassa.

3. NYKYTILA
Sisääntulon vieressä on lipputangon kiinnitysrau-
ta ja puunrungosta tehty koristetolppa. Seinustalla 
kasvaa suurikokoinen pihasyreeni ja pihlaja.

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Sisääntulon luokse voidaan aidan ulkopuolelle 
kiinnittää opastaulu, jos se koetaan tarpeelliseksi. 

Seinustalla olevaa pihasyreeniä leikataan ja muo-
toillaan pienemmäksi vanhoja vesoja poistamalla. 
Tavoitteena on säilyttää kasvi elinvoimaisena, siir-
tää sitä vesoja valitsemalla kauemmaksi seinästä 
ja ohjata kasvua siten, ettei se peitä kokonaan 
kyökin ikkunaa. Lähellä seinää kasvava pihlaja 
poistetaan. 

Puinen koristepölli poistetaan sisäänkäynnin luo-
ta. Lipputangon jalkaan tehdään uusi puinen tan-
ko suorakasvuisesta hyväkuntoisesta kuusesta tai 
männystä. Vaikka Kauppilan talo on rakennettu 
ennen pihaliputuksen aikaa, voi pihaan luontevas-
ti kuulua tanko, sillä sellainen on talon pihassa 
ollut sen käyttöaikana. Lipputankoon tulee olla 
oikean kokoinen lippu ja sen oikeasta käytöstä 
tulee kertoa tilojen käyttäjille, jotka voivat hyvin 
juhlatilaisuuksissaan lippua käyttää. 

4. NYKYTILA
Talon päädyn pohjoispuolella on suuren monihaa-
raisen koivun kanto. Tien reunustalla ollut koivu 
on ollut merkittävä maisema- ja pihapuu. Nyt sen 
korkeaksi jätetyn kannon ympärille on kasvanut 
sekä koivuntaimi että nuoria pihlajia. 

Talon päädyssä on kivijalassa kiinni oleva selja. 
Toinen selja kesvaa keskellä karviaispensasta. 
Pohjoisseinustalla kasvaa suuria pihasyreenipen-
saita kiinni seinässä ja ikkunoissa. 

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Korkeaksi jätetty kanto on hieno maamerkkinä ja 
muisto kolmihaaraisesta koivusta. Nuori puusto 
poistetaan kannon ympäriltä  hyväkuntoista nuor-
ta koivua lukuun ottamatta. Siitä voidaan kas-
vattaa paikalle uusi puu. Kanto poistetaan muu-

Talon seinustalla olevat puut peittävät ikkunoita. Nuori koivurivistö ja hyvä riukuaita rajaavat miellyttävästi pihatilaa tielle päin. Kuva kesältä 2010.
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taman vuoden kuluttua, jotta nuori koivu pääsee 
kehittymään tasapainoisesti. Kantoa poistettaessa 
on varottava vahingoittamasta kasvatettavaksi 
valittua puuta.

Seljat poistetaan. Kivijalassa kiinni kasvava  
pensas voidaan siirtää paremmalle paikalle esi-
merkiksi aitan viereen. Seljaa on ollut vanhoissa 
pihoissa koristepensaana.

Pohjoispuolella olevat pihasyreenit leikataan alas. 
Juurivesoista valitaan kasvatettavaksi jokaisen 
pensaan kohdalla yksi alhaalta tukeva ja hyvä-
muotoinen vesa, jota kasvatetaan yksirunkoiseksi 
pikkupuuksi. Tavoitteena on että puut eivät ole 
kiinni rakennuksen seinässä eivätkä peitä ikku-
noita. 

5.NYKYTILA
Koivurivin päätteenä on monirunkoinen pihlaja. 
Vanhin haara on voimakkaasti pihaan päin kal-
lellaan. 

Aidatun piha-alueen reunalla on kahdessa rivissä 
kuusi nuorta koivua. Koivujen rivimäinen istutus-
tapa on kaavamainen.

Koivujen ja talon välissä on nuori muistopuuksi 
istutettu tammi. 

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Kauniisti kukkiva ja marjova pihlaja on hyvä 
vanhojen pihojen puu. Nuorista vesoista annetaan 

kasvaa tuuhea pihlajaryhmä. Vanhan runkopuun 
poistaminen antaa nuorien puiden  latvuksille pa-
remmat kehitysmahdollisuudet. 

Keskelle pihanurmea riveihin istutetut koivut eivät 
ole luontevasti osa maalaistalon pihaa. Koivujen 
poistaminen ei ole tarpeellista, mutta niiden pai-
kalle sopisivat paremmin esimerkiksi omenapuut. 
Tältä osin olisi hyvä selvittää pihan entistä lajistoa 
esimerkiksi vanhojen valokuvien tai haastattelujen 
avulla. Pohjoisreunalla voidaan nurmialue niittää 
polveillen siten, että lähempänä taloa nurmi on 
lyhyempi.

Muistopuu sopii hyvin maalaistalon ja kotiseutu-
museon pihaan. Tammi kasvaa suureksi puuksi, 
ja on tärkeää, että se saa riittävän tilan latvuk-
selleen. Nykytilanteessa tilaa on riittävästi, mutta 
mikäli tienvarren koivut kasvaessaan häiritsevät 
tammea poistetaan koivu tai sen oksia.

6. NYKYTILA
Talon koillispuolella kasvaa kaksi suurikokoista 
koivua ja kaksi yksirunkoista pihlajaa. Eteläi-
sempi koivuista on huonokuntoinen. Myös toisessa 
on vähän kuivia oksia.

Pihan itäreunalla on kuusirivistö, joka aiemmin 
on jatkunut koivuille saakka.

Kuusien kupeessa kasvaa nuori koivu.

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Huonompikuntoinen koivu poistetaan. Vanhat 
pihakoivut ovat luonteva osa talon pihaa. Koska 
pihassa on nuoria koivuja runsaasti ei paikalle ole 
tarpeen istuttaa uutta puuta. 

Kuusien edessä kasvava koivu poistetaan. 

7. NYKYTILA
Seinustalla kasvaa juhannusruusu ja sen seassa 
valkovuokkoja ja kevätvuohenjuurta sekä kuistin 
puoleisessa päässä lipstikkaa.

Taloa lähimmäisenä olevan aitan edessä on peren-
naistutus, jossa ainakin päiväliljoja ja japanin-
hanhikkia.

Vanhan aitan kivijalassa kasvaa nuori paju ja 
kuusi.

Olemassa olevan aitan takana kasvaa suuri kuu-
si.

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Ruusupensaasta leikataan kuivat oksat maan-
myötäisesti. Alusta pidetään rikkaruohottomana.

Perennaistus pidetään hoidettuna. Istutusta uudis-
tettaessa japaninhanhikki korvataan perinteisem-
millä vanhan pihan lajeilla. 

Puuntaimet poistetaan puretun aitan kivijalasta.

Kuusi poistetaan kun sen tullessa heikkokuntoi-
seksi. Uutta puuta ei istuteta lähelle aittaa.

8. NYKYTILA
Navetan koillispäädyssä on riviin istutettuja nuo-
ria koivuja kuten päärakennuksen takanakin.

TOIMENPITEET ja TAVOITTEET
Tarvittaessa lähimpänä navettaa kasvava rivi 
poistetaan, mikäli niiden latvukset ulottuvat ra-
kennukseen. 

MUUTA 

Pihan länsipuolella kulkevan Kauppilantietä ra-
jaa nuori koivumetsikkö jonka alle on nousemassa 
kuusikko. Metsikön takana on vanha tuulimylly. 
Näkymä navetan sillankohdalta aukeaa kohti 
valtatietä ja sen ympärillä olevaa liikerakennus-
aluetta.  

Pihan käytön kannalta maiseman rajautuminen 
metsikköön on suotavaa. Mikäli mahdollista met-
sikön puustoa voi varovaisesti harventaa siten että 
kuuset pääsevät kehittymään alas asti oksaisiksi 
puiksi, jolloin ne suojaavat Kauppilan tilan pihaa 
myös talviaikana. Tarvittaessa liikerakennusten 
ja Kauppilan väliseltä lammikkopuistoalueel-
ta voidaan ohjata jalankulkijoita viitoituksella 
Kauppilaan. Tieyhteys on jo olemassa. 
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RAKENNUKSET ERITELTYINÄ

1. Päärakennus
2. Navetta
3. Vilja-aitta (päärakennuksen puoleinen)
4. Tavara-aitta (navetan puoleinen)

PÄÄRAKENNUS

Taustaa

Kauppilan päärakennus on saanut nykymuotonsa 1880-luvulla, jolloin paikalla ollutta (nykyi-
sen kyökin) kehikkoa jatkettiin useilla uusilla huoneilla. 

Rakennus ulkoa

Kauppilan päärakennus on lamasalvosrakenteinen. Talo on perustettu yhtenäisen luonnonkivi-
sokkelin päälle lukuun ottamatta sisäänkäyntisivun idänpuoleista päätä, joka lepää nurkka-
kivien päällä. Ryömintätila on korkea, n. 700 mm. Kivet ovat suuria, lohkopintaisia harkkoja. 
Leikattava nurmi tulee vanhaan tapaan sokkeliin kiinni, mikä on hyvä. Sokkelikivet ovat pää-
osin pysyneet paikallaan. Nurkkien ja salvosten kohdalla kivet ovat kantavat, väleillä periaat-
teessa ei. Huolitellun ilmeen vuoksi kaatuneet kivet nostetaan paikalleen ja tuetaan kiilakivin.

Julkisivuverhouksena on pystysuuntainen peiterimalaudoitus. Seinät on punamullattu, ja ne 
ovat patinoituneet kauniisti. Nurkkalaudat on keltamullattu. Julkisivun alaosan tippalauta on 
huonossa kunnossa, ja se uusitaan. Vastaavasti muut mahdolliset vauriokohdat paikataan ter-
veellä puulla tarkasti vanhan mukaisesti. Paikkapalat käsitellään ympäristön mukaiseksi, siis 
yleensä punamullataan. Koko rakennus huoltomaalataan punamullan sävyisellä keittomaalilla 
vasta, kun maali on pääosin kulunut pois. Öljymaalilla maalattujen yksityiskohtien (esim. ik-
kunoiden vuorilaudat) huoltomaalauksessa käytetään perinteistä pellavaöljymaalia. Maalaus-
työt tehdään korjausohjeen (sivut 11-12) mukaisesti. Koillispäädyssä on kaksi vanhaa följaria, 
joiden kierretangot ovat erityisen pitkät. Helat neliskanttisine muttereineen ovat sepäntekoiset. 
Toisessa päädyssä (tien puolella) nousee seinää kaksi sähkökaapelia.

Rakennuksen vesikate on tehty punaisesta sementtitiilestä. Kattaminen on tehty vastikään, ja 
katon voi olettaa olevan erinomaisessa kunnossa. Räystäslaudat on maalattu soveliaalla kel-
taisella sävyllä. Katto on luonnollisesti uuden ja elottomankin näköinen, mutta tilanne paranee 
ajan mittaan, kun katolle alkaa kertyä patinaa. Jatkossa katolle kertyvät roskat siivotaan pois 

Kuva: Päärakennuksen valoisa kuisti on keltaiseksi maalattuna koko pihapiirin vetovoimaisin kohta 
ja toivottaa näin saapujan tervetulleeksi. Kuva on otettu ennen kattoremonttia.
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Vesikattoremontti käynnissä alkukesällä 2010. Vesikate on rakennuksen säilymisen kannalta keskeisin rakennusosa, ja sitä huolletaan jatkossa säännöllisesti. Julkisivujen punamultaus on kulunut kauniisti 
eikä tarvitse huoltoa pitkään aikaan. Kuistin räystäslaudat on muutettu korjauksessa raskaammiksi, ja ne palautetaan ennalleen (ks. edellisen sivun kuva).

huoltokortin mukaisesti. Rakennuksessa on kolme savupiippua, jotka on vesikaton yläpuolisilta 
osiltaan muurattu uudelleen kattoremontin yhteydessä. Tutkimushetkellä savupiippujen ympäril-
tä puuttuivat vielä pellitykset, joiden huolellinen toteuttaminen on erittäin tärkeää kosteusvaurioi-
den välttämiseksi. Myöskään purettujen piippujen mukaisia piipun yläpäiden betonilevennyksiä 
ei ollut vielä tehty. Ne toteutetaan. Savupiiput varustetaan piipunhatuilla korjausohjeen (sivu 
10) mukaisesti. Hattu suojaa rakennetta ja parantaa talon ilmanvaihtoa. Lapetikkaita ei ole, 
ei myöskään katolle johtavia talotikkaita. Takasivulle (kaakkoissivulle) rakennetaan uudet 
lapetikkaat ja piippujen välille kattosilta piippujen turvallisen huoltamisen mahdollistamiseksi. 
Tikkaat tehdään korjausohjeen (sivu 9) mukaisesti männyn sydänpuusta ja tervataan. Kylläs-
tettyä puuta ei käytetä. Uusia talotikkaita (maasta räystäälle johtavia tikkaita) ei rakenneta, 

vaan lapetikkaille kuljetaan irtotikkailta. Uudet talotikkaat saattaisivat houkutella katoille asi-
attomia vieraita. Katon huoltotyöt pyritään hoitamaan maassa seisovilta irtotikkailta käsin. Jos 
katolle mennään, on huolehdittava asianmukaisesta turvavarustuksesta kuten valjaista.

Kuisti on perinteinen umpikuisti, joka on huomattavan valoisa runsaiden ikkunoiden ansiosta. Sei-
nien alaosa on tehty pystysuuntaisesta helmiponttipaneelista. Yläosa on vaakasuuntaista paneelia. 
Kuisti on vanhan tavan mukaan maalattu punaisesta rakennuksesta poiketen keltaiseksi. Kelta-
multa on kauniisti kulunut. Räystäänkannattajien alapäät on muotoiltu kauniisti, joskin ne jäävät 
peittoon visuaalisesti raskaiden räystäslautojen taakse. Räystäslaudat on toteutettu vanhasta poik-
keavalla tavalla, ja ne on maalattu valkoisella. Räystäs korjataan vanhan mukaiseksi, ks. kuvat.
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Kootut korjaustoimenpiteet

Kaatuneet sokkelikivet nostetaan paikalleen ja tuetaan kiilakivin. Räys-
täs korjataan vanhan mukaiseksi. Piiput viimeistellään pellityksellä ja 
betonisella levennyksellä. Piipunhatut, lapetikkaat ja kattosilta toteu-
tetaan. Rakennus ympäristöineen pidetään jatkuvalla huollolla siistinä. 
Hirsirunkoa korjataan ja puuosia uusitaan, kun niiden kunto sitä vaatii.

Ikkunat ja ovet

Ulko-ovi on pariovi, jonka peilit on tehty vaakasuuntaisesta paneelista. 
Päällekkäisiä peilejä on kolme, ja ne ovat keskenään samankokoiset. Oi-
keanpuoleiseen oveen ilmettä tuo peilien jakaminen lävistäjillä, joilla on 
pyritty jäykistämään ovirakennetta. Epäsymmetria on vanhaa perua, eikä 
sitä ole tarpeen muuttaa – tosin vasemmanpuoleinen ovi voidaan vastaavas-
ti jäykistää, jos se alkaa roikkua häiritsevästi. Ovi on maalattu keltamul-
lalla kuten ympäröivät kuistin seinät. Konstailemattomat pitkät saranat 
ovat ruosteiset mutta toimivat. Ruosteelle ei tarvitse tehdä mitään. Jos oven 
huollon vuoksi oven rakennetta joudutaan muutenkin purkamaan, sara-
nat irrotetaan ja tervakarkaistaan. Karkaisu tapahtuu kuumentamalla 
rauta punahehkuiseksi ja upottamalla hautatervaan. Oven yläpuolella on 
ikkuna ja perinteinen, pitkänomaisella lasikuvulla varustettu valaisin. 
Ulko-oveen kiinnitetään uusi ovikyltti opastesuunnitelman mukaisesti. 
Kaikki ikkunalasit ovat puhallettua ja siten arvokasta lasia. Lämpimien 
tilojen ikkunat ovat kaksinkertaiset. Ulkopuitteissa on kittausvaurioita. 
Osassa ikkunoita on kulmaraudat, osassa ei. Kulmarautoja ei ole tar-
peen lisätä, sillä hyvin kitattu lasi jäykistää puitteen riittävästi. Jos jäy-
kistystarvetta ilmenee, lisätään kulmarautoja tarpeen mukaan käyttäen 
samaa kulmarautamallia talttapäisin ruuvein kiinnitettynä kuin muissa 
ikkunoissa. Heloissa, kuten saranoissa ja kulmaraudoissa, on ruostetta. 
Ikkunanpuitteiden ja vuorilautojen maali niin sisä- kuin ulkotiloissa on 
paikoin huonokuntoinen. Ikkunat ja ovet kunnostetaan korjausohjeen 
(sivut 13-14) mukaisesti.

Kootut korjaustoimenpiteet

Ikkunat ja ovet kunnostetaan. Ulko-oveen kiinnitetään uusi ovikyltti 
opastesuunnitelman mukaisesti.

Ikkunoiden vuorilaudat on muotoiltu kauniisti. Kun lahoja osia ajan mittaan kunnostetaan, toistetaan 
muotoilut täsmällisesti. Ikkunoiden ja ovien maalipintojen ja kittausten huolto on jatkuvaa toimintaa.
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Sisätilat, vintti, kellari

Rakennuksen pohjaratkaisu on paritupa. Sisään käydään lautarakenteisen kuistin kautta. 
Raput ovat suojassa kuistin sisätilassa. Kuistilla on konstailematon tunnelma, joka johdattaa 
kulkijan oikeaan vireeseen. Kuistilla leijuu kylmillään olleen talon tuoksu. Kuistin pystytolpat on 
sidottu hirsirunkoon rautavanteilla. Seinissä on näkyvissä julkisivulaudoituksen sisäpinta, katto 
on lautaa. Lattia on komeaa, käsittelemätöntä lankkua. Talon ulkoseinä kuistin kohdalla on 
paljaalla hirrellä. Tilkkeenä on sammalta. Hirsiseinä on käsitelty teollisella punamaalilla, joka 
on vanhentunut ikävällä tavalla. Moderni maali poistetaan mekaanisesti kaapimalla, ja seinä-
pinta maalataan punamullan sävyisellä keittomaalilla korjausohjeen (sivut 11-12) mukaisesti.

Kuistilta astutaan kauniisti vanhentuneella ruskealla öljymaalilla käsitellyn parioven kautta 
pitkänomaiseen porstuaan, jonne oven yläpuolinen ikkuna tuo hieman valoa. Ikkunassa on kit-
tausvaurioita, ja oven yläpuolisesta lampusta on hävinnyt lasikupu. Nämä puutteet korjataan. 
Porstuassa on viehättävä, autenttinen valaisin: paljas hehkulamppu johdon päässä, joka on ve-
detty narulla sopivalle korkeudelle. Lamppua käytetään, jos johdot ovat turvallisessa kunnossa. 
Lamppu joka tapauksessa säilytetään, ja tilaan ei asenneta muuta valaistusta. Valaistuksessa 
käytetään jatkossakin hehkulamppuja, joita hankitaan suuri erä varaosapankkiin. Hehkulam-
pun muotoiseen kuoreen sovitettu pienloistelamppu ei missään tapauksessa sovellu museoraken-
nukseen. Lattia on hienoa, käsittelemätöntä lankkua. Seinät ovat piiluttua, käsittelemätöntä 
hirttä. Porstuan pitkällä seinällä on rappuset vintille, jonne käydään luukun kautta.

Tien puoleisessa päädyssä sijaitsevan kyökin lattialankut ovat erityisen hienot. Voimakas kulu-
minen on jättänyt oksankohdat koholle. Tupaa hallitsee harmaaksi maalattu, suuri leivinuuni.  
Uunin kyljessä on halkeamia, ja se ei ole käyttökunnossa. Uunin kylkeen on muurattu liesi. 
Luukut ovat viehättävästi moninaiset – peltiä, valurautaa, Högforsia, BMW:tä. Esimerkki 
kertoo siitä, että museorakennuksessa voidaan luontevasti käyttää kierrätettyjä rakennusosia. 
Peltihuuva on maalattu harmaaksi kuten uuni. Leipäorret kertovat hämäläisestä kovan leivän 
kulttuurista, ja ne on kannatettu tuvan poikki harjan suuntaisesti kulkevista, kantikkaiksi 
höylätyistä hirsipalkeista. Laipio on tehty höylätystä laudasta, ja se on tummunut seinien tavoin. 
Tuvan päätyseinällä on vanha sähkökeskus, joka jätetään rakennuksen sähköistämisestä ker-
tovana elementtinä seinälle vaikka se ei olisikaan enää käytössä. Ruskeaksi maalatut muoviset 
sähköjohdot ja 1970-luvun pallovalaisin ovat muuten ehyttä tunnelmaa häiritseviä yksityiskohtia. 
Valaistusta järjestetään vain paikkoihin, joissa se on ehdottomasti tarpeen. Rakennuksen käyttö 
rajoittuu yleensä kesäaikaan, jolloin lisävalaistusta ei tarvita. Modernit, seinään kiinnitetyt pal-
lovalaisimet korvataan siirrettävillä jalkalampuilla, jotka voidaan siirtää varastoon, kun niitä 
ei käytetä. Sähköasennukset kokonaisuudessaan tutkitaan ja niitä muutetaan tai täydennetään 
korjausohjeen (sivu 14) mukaisesti.

Näkymä kuistin ikkunan puhalletun lasin läpi tien suuntaan, kyökin julkisivua pitkin. Tulevaisuudes-
sa näkymään kuuluu myös puinen lipputanko, jonka jalka on kyökin ikkunan edustalla.

Kyökin sisätila on vaikuttava. Suuri leivinuuni korjataan käyttökuntoon. Esillä oleva esineistö on sopi-
vaa, mutta roska-astiat korvataan kierrätetyillä emalisilla tai uusilla sinkityillä ämpäreillä.
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Pirtissä, rakennuksen toisessa päässä, on lämmityslaitteena hämäläinen erikoisuus, ns. neli-
tappinen uuni. Uuni on kalkittu valkoiseksi, ja tulipesän luukku on vanhaan tapaan peltiä. 
Rappausta on uusittu jossain vaiheessa. Uusi rappaus on paikoin halki, mikä antaa aiheen 
huoleen perustuksen mahdollisesta liikkeestä. Vaurio saattaa liittyä myös tehtyyn kattoremont-
tiin. Halkeilua saattaa esiintyä käytössä olevissa uuneissa myös lämpölaajenemisen vuoksi. Joka 
tapauksessa ongelman mahdollista etenemistä seurataan kipsisillan avulla. Uuni, kuten muutkin 
uunit, korjataan perinteisiä tulisijoja tuntevan muurarin toimesta käyttökuntoon. Päätyseinällä 
on kaksi följaria. Lankkulattia on poikkeuksellisen kaunis, kuten kyökissä.

Nelitappisen vierestä johtaa ruskeaksi maalattu peiliovi porstuan peräkamariin. Kamarin puo-
lelta ovi on maalattu helmenharmaaksi. Lankkulattia on maalattu tummalla ruskealla. Katto 
on pinkopaperia, ja siinä erottuvat selvästi kattoremontin yhteydessä tulleiden kosteusvaurioiden 
aiheuttamat jäljet. Kun vaurion syy on varmasti poistunut ja yläpohjan eristeet tarkistettu, voi-
daan maalipinta paikata öljymaalilla. Jos katto on maalattu liimamaalilla, käytetään liimamaa-
lia valmiiksimaalaukseen. Joka tapauksessa pohjamaalaus tehdään öljymaalilla. Myös ruosteen 
rumentamat sähköjohdot maalataan, huolellisen ruosteenpoiston jälkeen. Maalaustyöt tehdään 
korjausohjeen (sivut 11-12) mukaisesti. Kattopaperin epätasaisessa venymisessä ja roikkumises-
sa näkyy, että talo on talvet kylmillään. Asialle on vaikea tehdä mitään, joten se on hyväksyttävä 
ominaisuutena eikä ongelmana. Seinät on pahvitettu ja tapetoitu vaalealla, kukka-aiheisella 
pystyraidoitetulla tapetilla. Pinnassa on kupruilua, joka ei haittaa. Jos pahvi repeää niin, että 
se putoaa seinältä, on tällainen vaurio toki paikattava. Paikkaaminen tehdään naulaamalla 
pahvi uudelleen seinälle käyttäen nupinauloja. Nurkassa olevan valkoisen, rapatun pystyuunin 
vieressä tapetissa on myös kosteusvaurion jälkiä. Puhdistusta yritetään konservaattorin toimesta. 
Jos puhdistaminen ei onnistu tapettia vaurioittamatta, jäljet peitetään tapetilla, jos sitä on jäänyt 
ylitse ja säilöön edellisen tapetoinnin yhteydessä.

Kamarista kuljetaan toiseen, lähempänä tietä olevaan. Myös täällä on rapattu pystymuuri, ja sen 
läheisyydessä pinkopaperikatossa jälkiä kosteusvaurioista. Seinät on tapetoitu. Lankkulattia on 
maalattu ruskeaksi.

Puiset, jyrkät raput nousevat vintille porstuasta. Sivuseinillä hirsiseinät nousevat metrin verran 
yläpohjaa korkeammalle. Päädyt ovat hirttä, ja vesikatto on kannatettu vanhaan tapaan vuoli-
aisrakenteella. Komeiden vuoliaisten välistä näkyy umpilaudoitus, jonka päällä on mahdollisesti 
päre aluskatteena. Vintiltä voi nähdä, että tien puoleinen pääty (kyökki) on oma hirsikehikkon-
sa. Hirsiseinien välissä on noin 200 mm ilmarako maahan asti. Kyökin porstuan puoleinen hir-
siseinä on nostettu vain tasakertaan asti, ja vuoliaiset tukeutuvat porstuan ja kammarin kehikon 
hirrestä tehtyyn päätykolmioon. Tien puolella eli kyökkikehikon toisessa päässä on myös pääty-
kolmio tehty hirrestä, ja vuoliaisten toinen pää tukeutuu siihen. Painohiekan alla on yläpohjan 

Näkymä pirttiin, vasemmalla ”nelitappinen” uuni. Katosta roikkuva yksinkertainen valaisin 
sopii tilaan, mutta kolkot kohdevalot poistetaan tai korvataan liikuteltavilla jalkalampuilla.

Kamarin kattopaperissa ja tapetissa on jälkiä vesikattovuodosta. Ne paikataan, kun piipun-
juuri on varmasti ehjä. Myös kattolistan vieressä näkyvä ruosteinen sähköjohto maalataan.
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eristeenä sahanpurua ja sammalta. Täytteessä tuntuu paikoin hieman kosteutta var-
maankin vesivaurion jäljiltä. Vauriokohtien ympäristöstä kaivetaan eristettä mahdol-
listen märkien kohtien selvittämiseksi. Työssä on käytettävä hengityssuojaimia. Kaik-
ki märät kohdat kaivetaan pois ja korvataan kuivalla eristeellä. Sahoilta edullisesti 
saatava sahan- ja kutterinpuru käy tarkoitukseen hyvin. Savupiippujen slammaus on 
uusittu, mikä on hyvä. Vintiltä poistetaan tarpeettomat tavarat. Vihtakokoelma on 
komea, ja sen voisi ripustaa koristeeksi jonkun ulkorakennuksen yhteyteen.

Kellariin kuljetaan ulkokautta, kuistin vasemmalla puolella olevasta ovesta. Kella-
rissa on pieni etuhuone. Ulko-oven kynnys on lahonnut, ja se korjataan käyttäen 
männyn sydänpuuta, ei kestopuuta. Ovi on vanha ja hieno, ja lukko on komea. Avain 
puuttuu. Kellari on betonirakenteinen, ja seinät on maalattu valkoisiksi. Myös lattia 
ja katto ovat betonia, ja ne vaikuttavat hyväkuntoisilta. Katto on tynnyriholvimaisesti 
pyöristetty. Vanhat puiset hyllyt ovat lahonneet paikalleen, ja ne siirretään pois, jotta 
niistä ei muodostu kasvualustaa epätoivotuille organismeille.

Kootut korjaustoimenpiteet

Sisätiloja kalusteineen ja varusteineen kehitetään sovittaen yhteen museaaliset ja toi-
minnalliset vaatimukset. Tilanne voidaan säilyttää pitkälti nykyisenlaisena. Häirit-
sevät sähköasennukset poistetaan tai muutetaan. Jos sähköistystä on tarpeen lisätä 
tulevaisuudessa, se tehdään korjausohjeen (sivu 14) mukaisesti. Tiloista – erityisesti 
vintiltä – siivotaan pois kaikki ylimääräinen tavara: roskat kierrätykseen ja kaato-
paikalle, ylimääräiset helat ja muut rakennusosat varaosapankkiin. Mahdolliset mu-
seoesineet inventoidaan. Sisäpinnat puhdistetaan korjausohjeen (sivu 16) mukaisesti. 
Hirsirunkoa korjataan ja puuosia uusitaan, kun niiden kunto sitä vaatii.

Nelitappisen lämmitysteho perustuu vastavirtajärjestelmään ja suureen lämpöä luovuttavaan pinta-alaan. Uu-
nin halkeilun mahdollista etenemistä seurataan kipsisiltojen avulla. 
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VILJA-AITTA (päärakennuksen puoleinen)

Aitta on tilan oma, ja se on siirretty kauempaa pihapiiriin vuonna 1980. 
Vaakahirrestä salvotun, jykevän aitan ulkoseinät kallistuvat ulospäin ylä-
osastaan. Lattia on tehty suurista haljaspuolikkaista, ja ne jatkuvat oven 
edessä pieneksi tasanteeksi. Seinät on suojattu peiterimaverhouksella takasei-
nää lukuun ottamatta ja käsitelty perinteisellä punamullalla, joka on vanhen-
tunut kauniisti. Takaseinän hirsissä on jonkin verran vaurioita, kosteuden ja 
hyönteisten aiheuttamia. Vaurioituneet hirrenosat paikataan terveellä puulla, 
minkä jälkeen seinä laudoitetaan ja punamullataan muiden seinien tavoin. 
Työt tehdään korjausohjeen (sivut 7-9 ja 11-12) mukaisesti. Pärekatto näyt-
täisi olevan kohtuullisessa kunnossa niin aitassa kuin oven päällä olevassa 
lipassakin. Oveen kiinnitetään uusi ovikyltti opastesuunnitelman mukaisesti. 
Oven alla on kissanluukku, mikä viittaa viljan varastointiin. Tilaa voidaan 
luontevimmin esitellä yleisölle käyttötarkoituksensa mukaisena tilana, jolloin 
viljalaarien palauttamista voidaan harkita. Myös pienimuotoinen näyttelytoi-
minta on mahdollista.

Kootut korjaustoimenpiteet

Aitta ympäristöineen pidetään jatkuvalla huollolla siistinä. Tiloista siivo-
taan pois kaikki ylimääräinen tavara: roskat kierrätykseen ja kaatopaikal-
le, ylimääräiset helat ja muut rakennusosat varaosapankkiin. Mahdolliset 
museoesineet inventoidaan. Sisäpinnat puhdistetaan korjausohjeen (sivu 16)  
mukaisesti. Takaseinä laudoitetaan. Hirsirunkoa korjataan ja puuosia sekä 
pärekattoa uusitaan, kun niiden kunto sitä vaatii. Oveen kiinnitetään uusi 
ovikyltti opastesuunnitelman mukaisesti. Tila pidetään lukittuna munalu-
kolla.
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TAVARA-AITTA (navetan puoleinen)

Aitta ei ole alun perin kuulunut Kauppilaan, vaan se on hävittämisuhan alta 
viisaasti siirretty pihapiiriin vuonna 1991. Lamasalvosrakenteiselle, hirsipintai-
selle aitalle ilmettä tuo otsa, joka on tuotu hirren verran seinästä ulospäin oven 
suojaksi. Salvokset ovat kauniita, kirveellä veistettyjä sulkanurkkia. Takaseinä 
on verhottu pystylaudoituksella ilman peiterimaa. Alaosastaan laudat ovat ru-
masti vääntyilleet irti. Seinään lisätään peiterimat ja samalla kiinnitykset tar-
kistetaan. Jossain vaiheessa laudoittaminen tulee kyseeseen myös muilla seinillä, 
ennen kuin kosteutta keräävien taskujen kautta vähitellen leviävä vaurioituminen 
etenee liiaksi. Seinät on jossain vaiheessa maalattu teollisella punamaalilla, joka 
on vanhentunut ikävällä tavalla. Maalin epätasainen kuluminen näkyy myös oven 
yläpuolisessa laudoitetussa otsapinnassa. Moderni maali poistetaan mekaanisesti 
kaapimalla, ja julkisivut maalataan punamullan sävyisellä keittomaalilla kor-
jausohjeen (sivut 11-12) mukaisesti. Vesikate on tehty sementtitiilestä, ja se on 
sammaloitunut runollisesti. Aluskatteena on päre. Katto huolletaan ja sammal 
poistetaan korjausohjeen (sivu 9) mukaisesti. Kun katteen uusimisen aika tulee, 
palataan pärekattoon. Lattian haljaspuolikkaat muodostavat pienen sisäänkäyn-
titasanteen. Ovi on tehty kahdesta leveästä lankusta ja maalattu vaaleaksi, ja 
se on yksinkertaisuudessaan erityisen kaunis. Oveen kiinnitetään uusi ovikyltti 
opastesuunnitelman mukaisesti. Aitta tarjoaa mahdollisuuden tilan esineistön esit-
telyyn – tai ehkäpä pienimuotoisen majoituksen järjestämiseen.

Kootut korjaustoimenpiteet

Aitta ympäristöineen pidetään jatkuvalla huollolla siistinä. Tiloista siivotaan pois 
kaikki ylimääräinen tavara: roskat kierrätykseen ja kaatopaikalle, ylimääräiset 
helat ja muut rakennusosat varaosapankkiin. Mahdolliset museoesineet inventoi-
daan. Sisäpinnat puhdistetaan korjausohjeen (sivu 16) mukaisesti. Takaseinän 
peiterimoitus tehdään. Hirsirunkoa korjataan, seinät laudoitetaan ja puuosia 
sekä pärekattoa uusitaan, kun niiden kunto sitä vaatii. Oveen kiinnitetään uusi 
ovikyltti opastesuunnitelman mukaisesti. Tila pidetään lukittuna munalukolla.
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NAVETTA

Navetta on saanut uuden elämän juhlatilana, jollaiseksi se sopiikin erin-
omaisesti. Suuren, yhtenäisen tilan tuntu lisääntyy entisestään, kun kaikki 
ylimääräinen tavara siirretään pois. Nurkkaan toteutetaan uudet kuiva-
käymälät liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Vaakahirrestä sal-
vottu navetta lepää yhtenäisen kivisokkelin päällä. Nurkat on salvottu 
lohenpyrstölle. Seinissä näkyy viitteellisiä jälkiä vanhasta punamullasta. 
Aurinko on polttanut piilutut seinät tummiksi erityisesti pihan puolella. 
Vanha käsittely palautetaan maalaamalla koko rakennus punamullan 
sävyisellä keittomaalilla korjausohjeen (sivut 11-12) mukaisesti. Pu-
namultaus eheyttää hieman hajanaista pihapiiriä ja tarjoaa tilaisuuden 
kotiseutuhenkisiin talkoisiin. Ikkunat ovat osittain huonossa kitissä ja 
maalissa, ja ne kunnostetaan korjausohjeen (sivut 13-14) mukaisesti. Ik-
kunoiden alapuoliset, huonokuntoiset vesilaudat uusitaan. Oveen kiinni-
tetään uusi ovikyltti opastesuunnitelman mukaisesti. Ajosilta on uusittu 
vuonna 2006. Rakenteisiin on käytetty kestopuisia puhelintolppia. Sillan 
korjaaminen on ansiokasta, mutta tulevissa korjauksissa ei enää käyte-
tä painekyllästettyä puuta, joka ei sovi museorakennuksiin. Vesikate on 
proosallista aaltopeltiä. Ulkonäköä tärkeämpää kuitenkin on, että katto 
on ehjä. Varojen salliessa peltikatto vaihdetaan vanhempaan kateainee-
seen, joka todennäköisesti on ollut päre.

Kootut korjaustoimenpiteet

Navetta ympäristöineen pidetään jatkuvalla huollolla siistinä. Tiloista 
siivotaan pois kaikki ylimääräinen tavara: roskat kierrätykseen ja kaa-
topaikalle, ylimääräiset helat ja muut rakennusosat varaosapankkiin. 
Mahdolliset museoesineet inventoidaan. Sisäpinnat puhdistetaan korjaus-
ohjeen (sivu 16) mukaisesti. Hirsirunkoa korjataan ja puuosia uusitaan, 
kun niiden kunto sitä vaatii. Peltikatto vaihdetaan pärekattoon. Oveen 
kiinnitetään uusi ovikyltti opastesuunnitelman mukaisesti. Tila pidetään 
lukittuna munalukolla. Navettaan toteutetaan uudet kuivakäymälät.

Navetan julkisivut maalataan punamullan sävyisellä keittomaalilla. Pitkästä katoksesta siivotaan muut kuin 
näytteillä olevat tavarat, sillä seinusta on osa ensivaikutelmaa autolla parkkipaikalle saavuttaessa.

Navettaan toteutettu juhlatila reiluine penkkeineen on mitä sopivin käyttö rakennukselle. Myös täällä tavaroiden 
järjestäminen on tarpeen. Kuvassa näkyvään nurkkaan rakennetaan uudet kuivakäymälät.
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KORJAUSTOIMENPITEIDEN AIKATAULU

Välittömästi:

Märkien yläpohjaeristeiden vaihtaminen kuiviin
Savupiippujen pellitykset

< 2 vuotta:

Aittojen julkisivulaudoitukset
Kuivakäymälöiden toteuttaminen
Sähköasennusten turvallisuuden varmistaminen
Savupiippujen viimeistely
Vesikattovarusteiden toteuttaminen
Opasteiden toteuttaminen

< 3 vuotta:

Rakennusten ja ympäristön perussiivous ja tarpeettoman tavaran hävittäminen
Lipputangon toteuttaminen
Ulkonäölliset ongelmat kuten:
   -päärakennuksen sokkelikivien pystytys
   -pihan koristepöllin poistaminen
   -kittaukset, helat, ruuvit, asennustarvikkeet...

< 5 vuotta:

Keittomaalitalkoot

10 vuotta:

Ikkunoiden ulkopuitteiden kunnostus, saranoiduissa käyntisovitus
Riukuaidan kunnostaminen
Aitan sementtitiilikatteen vaihtaminen pärekatteeseen
Navetan peltikatteen vaihtaminen pärekatteeseen

20 vuotta:

Ikkunoiden sisäpuitteiden kunnostus, saranoiduissa käyntisovitus
Savupiippujen muurauksen korjaaminen

30 vuotta:

Sisätilojen pintakäsittelyiden paikkaaminen tai uusiminen

50-150 vuotta:

Hirsiseinän laudoittaminen (navetta)

Aina tarvittaessa

-hirsikorjaukset
-julkisivulaudoitusten korjaukset
-listoitusten korjaus
-ym…

Jatkuvasti:

Rakennusten kevät- ja syyskunnostus tarkistuslistan mukaisesti
Kasvillisuuden kehittäminen suunnitelman mukaisesti


