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PERUSTIEDOT

Nimi:    Antin talo
Osoite:  Seurasaaren ulkomuseo,
    Seurasaari, 00250 Helsinki
Kiinteistötunnus:  91-437-1-114

Omistaja:  Suomen valtio
Haltija:  Museovirasto
Irtaimisto: Kansallismuseo

Rakennuspaikka: Korpi, Säkylä
Rakennusvuosi: 1800-luvun alkupuoli
Siirretty:  1930-1931

Kaavatilanne: Asemakaava 11130
    vahvistettu 25.2.2004
Alue:    VP-1/s

Kulttuurihistoriallisesti arvokas museotoimintaa ja 
virkistystä palveleva puistoalue. Alueelle saa siirtää 
museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan 
liittyviä kevyitä rakennelmia. Aluetta tulee hoitaa 
ympäristöön sopivalla tavalla. Aluetta ei saa aidata.

LÄHTEET

Kansallismuseon kyselyt 1958–66
Kyselyt numero 4 (1958), 8 (1961) ja 9 (1962). 
Paikkakunnat: Alastaro, Askainen, Eura, Kiukainen, Laitila, 
Loimaa, Masku, Metsäpirtti, Mietoinen, Mouhijärvi, Mynämäki, 
Pöytyä, Rauma, Säkylä, Urjala, Yläne.

SKS, kansatieteellisiä kuvauksia (sidossarja E), 1890–1904
Frans Niemi. Asuinrakennuksista Luvian vanhimmassa asutuk-
sessa. E4.
Frans Niemi. Asuinrakennuksista Porin maaseurakunnassa. E4.
Frans Niemi. Asuinrakennuksista Säkylässä ja sen lähimmässä 
ympäristössä. E4.
Juho Isopere. Eurajoen ulkohuonerakennuksista. E27.
J. G. Koivisto. Kiukaisten asuinrakennuksista. E7.
Kalle Koskinen. Kiukaisten asuinrakennuksista. E7.
Nikolas Ruusunen. Asuinrakennuksista Harjavallassa ynnä sen 
lähipitäjissä Nakkilassa, Kokemäellä ja Kiukaisissa. E12.
Yrjö Wuorinen. Ulkohuoneista Eurassa. E27.

Antin talon rakennusten korjaushistoria 1931–2017, 25.3 Umpi-
pihan rakennukset ja maasto. Seurasaaren ulkomuseo.

Museoviraston kuvakokoelmat, arkistokuvat KK 18S:1–342.

SAATE
Antin talo siirrettiin Seurasaareen Säkylästä 1930-lu-
vun alussa. Umpipihan rakennusten lisäksi rakennus-
ryhmään kuuluu ratashuonerivi ja riihi, sekä kolme 
aittaa ja tervahauta. Tämä korjaussuunnitelma koskee 
Antin talon umpipihan tuohimalkakattoja. 

Antin talo – Kattoselvitys ja -korjaussuunnitelma / Tilaaja: Museovirasto / Tilaajan edustaja: Mikko Mälkki / 
Tekijät: Arkkitehtitoimisto Livady – Marko Huttunen,  Miia Norrmén / Valmistunut: 2020 / Kuvat: Livady Oy, ellei toisin mainittu. /  
Etukannen kuva: Antin talon lehmälatoa puretaan siirrettäväksi Seurasaaren ulkomuseoon. Säkylä, 1928. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK18S:257 / © Arkkitehtitoimisto Livady

SISÄLLYSLUETTELO
s. 4   Selvitys Antin talon malkakattojen historiasta
s. 16  Korjaussuunnitelma
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11. Kellari
12. Kellarivaja
13. Pränni
14. Kaivo
15. Saunavaja
16. Sauna
17. Sikavaja

18. Sikolätti
19. Lammasnavetta
20. Lehmänavetta
21. Lehmävaja
22. Lehmälato
23. Härkävaja
24. Härkänavetta

25. Härkälato
26. Tarhaportin vaja
27. Talli
28. Tallilato
29. Pihaportin vaja
30. Luhtiaitta
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ANTIN TALON MALKAKATTOJEN 
RAKENNUSHISTORIASELVITYS
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Antin talo Säkylässä. Etualalla olevan lehmänavetan päätyräystään painomalkoja pitää ilmeisesti paikoillaan painomalkoihin tapitettu malanpätkä ja painokivet. 
Lammasnavetan ja kellarin painomalat näyttää olevan kiinnitetty vitsaksilla tai oksanhaaroilla. MV KK 18S:204.
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Antin talon 
tuohimalkakatot

Antin talon tuohimalkakatoissa 

on erityinen piirre: katoissa on 

sekä rästimet että harjapuikot. 

Rakenteella on saavutettu 

pitkät suojaavat räystäät, ja se 

on mahdollistanut aluskatteen 

teon laudoilla malkojen 

sijaan. Lautoja ei myöskään 

ole tarvinnut kiinnittää 

metallikiinnikkeillä.

RAKENNEKUVAUS
Antin talon umpipihaa ympäröivissä 
rakennuksissa on kahdenlaista mal-
kakattotyyppiä: saunassa on eristetty 
malkakatto ja muissa rakennuksissa on 
eristämätön malkakatto. Eristekerrosta 
lukuun ottamatta rakenteet ovat verrat-
tain samanlaiset kummassakin tyypissä. 

Painomalat on ripustettu harjalta 
harjapuikolla. Tyypillisesti harjapuikko 
tehdään katajasta tai kuusenoksasta. 
Painomalat suojaavat ja pitävät alla 
olevaa tuohitusta paikoillaan. Tuohitus 
toimii perinteisesti vedeneristeenä, 
mutta Antin talon kattoihin on 1970 - ja 
1980-luvuilla asennettu lisävarmuutena 
alumiinipellit tuohien alle.1

Aluskate on asetettu vuoliaisten 
varaan, ja ne tukeutuvat alapäästään 
räystäs- eli otsalautaan eli rästimeen. 
Rästimet on kiinnitetty alusmalkojen 
lomassa olevien miekkapuiden avulla. 

1 Antin talon rakennusten korjaushistoria 1931  
–2017, 25.3 Umpipihan rakennukset ja maasto. 
Seurasaaren ulkomuseo.

Lehmänavetta, -vaja ja -lato Säkylässä vuonna 1924. Rästin repsottaa. MV KK 18S:201.

Miekkapuut ja rästin. SKS, Kansatieteelliset 
kuvaukset, sidos E4. Asuinrakennuksista Porin 
maaseurakunnassa. Frans Niemi, 1904.

Vuoliaiskatto miekkapuineen. SKS, Kansatie-
teelliset kuvaukset, sidos E4. Asuinrakennuk-
sista Luvian vanhimmassa asutuksessa. Frans 
Niemi, 1904.

Miekkapuut tukeutuvat sivuseinien 
ylimpiin hirsiin tehtyihin loveuksiin tai 
ne on naulattu vuoliaisiin. 

Kansantieeteellisissä kuvauksissa 
vuodelta 1904 kerrotaan Luviassa ja 
Porin seudulla tehdyn tämän tyyppisiä 
tuohimalkakattoja. Tavallisesti kum-
mallekin lappeelle asetettiin kolme 
rästimen kannattajaa, eli miekkapuuta. 
Miekkapuiden päät räystään puolella 
veistettiin ohuemmaksi, ja rästimeen, 
eli otsalautaan, porattiin reikä näi-
den kohdalle. Otsalaudat kiinnitettiin 
paikoilleen lyömällä luutinki eli tappi 
miekkapuun läpi.2 Miekkapuut kiinni-

2 Niemi, F. 1904 Asuinrakennuksista Luvian 
vanhimmassa asetuksessa. E 4. SKS.

tettiin vuoliaisiin rautaisilla nauloilla.3 
Antin talon miekkapuut näyttäisivät 
olevan naulojen sijaan ainakin osittain 
kiinnitetty paikoilleen loveuksien avul-
la: rakennuksia tarkistettaessa ulko-
puolelta näkee, että useamman miek-
kapuun kohdalla on loveus ylimmässä 
hirressä.

Saunan katto on muista poiketen 
ollut lämmöneristetty ja varustettu 
räystäshirsillä. Sammaleesta ja hiekas-
ta tehty eristekerros on myöhemmin 
poistettu, mutta rakenteet ovat muutoin 
pysyneet ennallaan. Saunan kohdalla 
miekkapuita paikoillaan pitävät love-
ukset on ylimmän hirren sijaan tehty 
räystäshirteen. Eristekerros on ollut hal-

3 Niemi, F. 1904. Asuinrakennuksista Porin 
maaseurakunnassa. E4. SKS.
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Lehmänavetta vuonna 1928. Päätymalkojen päälle on asetettu 
soirot ja kiviä painoksi. MV KK 18S:227.

Härkänavettan pääty vuonna 1928. Oksanhaara pitää päädyn 
painomalkoja paikoillaan. MV KK 18S:228.

Härkänavettaa puretaan. MV KK 18S:2.

Karjapiha vuonna 1924. Saunan katto on muita kattoja korkeampi. Lammasnavetan päätyräys-
tään malat näyttää olevan kiinnitetty oksan tai vitsaksen avulla. MV KK 18S:202.

Navettarivi vuonna 1928. Härkänavetan päätyräystäällä on painokivi. MV KK 18S:229.
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jaksista tehdyn laipion päällä. Haljakset 
tukeutuvat kurkihirteen, vuoliaisiin 
ja alapäästään hirsikehikon ylimpään 
hirteen. 

MALKAKATOT SÄKYLÄSSÄ
Säkylässä, ennen Seurasaareen siirtoa, 
navettarivi ja kotarivi olivat tuohimalka-
kattoisia. Tallirivi oli sen sijaan pärekat-
toinen, kuten myös asuinrakennus ja 
setämiehen rakennus.

Tuohimalkakattojen reunimmaisten 
painomalkojen kiinnitystapa näyttää 
vaihtelevan rakennuksesta toiseen. 
Vuonna 1924 lammasnavetan päätyräys-
täällä näyttää olleen malkoihin naulattu 
tai tapitettu malkapuun pätkä tai vitsas. 
Vuonna 1928 lehmänavetan malkoja 
piti paikallaan soirot ja painokivet. 
Härkänavetan päätyräystäällä näyttää 
olleen pelkkä kivi, joka on myöhemmin 
korvattu oksanhaaralla. 

Purkuvaiheessa otetuista valokuvista 
näkee, että saunan kohdalla on ollut pä-
rekate malkojen alla. Pärekerroksen ja 
ruoteiden alla on tuohikerros. Rakenne 

viittaa siihen, että sauna on alun perin 
ollut tuohimalkakattoinen. Painomalko-
jen tilalle on myöhemmin tehty päreka-
te. Syy malkojen lisäämiselle päreiden 
päälle ei ole tiedossa.

MALKAKATOT 
SEURASAARESSA
Siirron yhteydessä katot uusittiin, ja 
talliriviin tehtiin muita kattoja vastaava 
tuohimalkakate. 

Vuonna 1960 ulkorakennusten kaikki 
malkakatot purettiin. Tuohien alle 
asennettiin tällöin kovalevyt. Kellarin ja 
prännin katolle asennettiin tuohituksen 
alle profiloitu alumiinilevy vuoden 1985 
kattokorjauksen yhteydessä. Korjaus-
historiikistä ei käy ilmi, milloin muiden 
kattojen kovalevyt on vaihdettu peltiin 
– mahdollisesti 1970-luvun korjausten 
aikana.

Seurasaaressa ainakin härkänavetan 
pihanpuoleisten räystäiden alle on lisät-
ty yksinkertaiset kannattimet ja  
vesikourut. Navettarivin muutama 
kannatin ja osa vesikourusta on säily-

Ennen Seurasaareen siirtoa tallirivissä oli pärekatto. Säkylä, vuonna 1911. MV KK 18S:196.

Tallirivi malkakattoisena Seurasaaressa. MV KK 18S:16.

Saunaa puretaan siirtoa varten. Painomalkojen 
alla on pärekate ja tuohikerros. MV KK 18S:32.

Karjapihaa Seurasaaressa. MV KK 18S:304.
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nyt. Säkylässä näyttää olleen vesikourut 
pelkästään päärakennuksessa.

Viimeisimmät kattokorjaukset on 
tehty vuosina 2012 ja 2014, jolloin 
pihaportin vajan ja luhtiaitan katolle 
asennettiin uusia painomalkoja ja miek-
kapuita korjattiin. Vuonna 2014 tehtiin 
myös uudet hatut kellarin ja prännin 
savupiipuille.

Härkänavetan vesikourun jäänteitä vuonna 2019.

Härkänavetta piirretty vuonna 1967. MV, Seurasaaren digitaalinen arkisto.Päärakennuksen seinässä vesikourun kannakkeita Säkylässä. MV KK 18S:23.
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A N T I N   T A L O N   K A T O T
r e k o n s t r u k t i o 

eristämätön katto miekkapuulla, 1:20
luonnos 1.2.2021

Huttunen, Norrmén

cm200100200

Rekonstruktiopiirustus Antin talon oletetusta alkuperäisestä tuohimalkakatteesta (eristämätön), 1:20. 0 40 cm
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Rekonstruktiopiirustus Antin talon saunan oletetusta alkuperäisestä kattorakenteesta (eristetty), 1:20. 0 40 cm
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SAVUPIIPUT
Säkylässä 1920-luvun lopulla kotarivissä 
oli kolme savupiippua: prännin piip-
pu, kellarin piippu ja saunan piippu. 
Seurasaareen siirron yhteydessä piiput 
muurattiin uudestaan, jolloin ainakin 
prännin piippu sai uuden ulkonäön. 
Saunasta tehtiin sisäänlämpiävä, joten 
saunan savupiippu jätettiin muuraa-
matta. Kellarin piipun alkuperäisestä 
mallista ei ole varmaa tietoa, sillä siitä 
ei ole selkeitä arkistovalokuvia. 

Säkylässä piipun alapuolella olevat 
painomalat oli kiinnitetty poikkimalan 
avulla. Piipun viereisiin täyspitkiin mal-
koihin tehtiin tapitukset, joiden varaan 
poikkimalka asetettiin. 

Prännin piippu Säkylässä vuonna 1924. Malat on ripustettu poikkimalan avulla. MV KK 18S:199.Kotarivi Säkylässä. MV KK 18S:25.
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Kellarin piippu kesäkuussa vuonna 2007. MV, Seurasaaren digitaalinen arkisto.

Prännin piippu huhtikuussa vuonna 2019.

Kellarin piippu osittain purettuna Säkylässä. MV KK 18S:41.
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KUNTOKARTOITUS
Vuosina 2012 ja 2014 uusittuja paino-
malkoja lukuun ottamatta rakennusten 
painomalat ovat huonokuntoisia ja 
sammaloituneita. Katoille on asennettu 
tilapäiset verkot estämään malkojen 
tippumista katoilta. 

Nykyisellään kattojen alumiinipelli-
tykset valuttavat vettä rästimien taka-
puolelle, jonka johdosta räystäsrakentei-
hin on muodostunut lahovaurioita. 

Aluskatteet on pääasiassa tehty 100–
250 mm leveistä ja 20–30 mm paksuista 
laudoista. Kellarivajan ja lehmävajan 
aluskatteet, sekä härkävajan lounais-
lappeen aluskate on tehty haljaksista ja 

maloista. 
Malka- ja haljasaluskatteet näyttävät 

olevan hyväkuntoisia, mutta laudat 
ovat monin paikoin lahoja alapäästään. 
Arvion mukaan navettarivin aluslau-
doista noin kolmasosa on hyväkuntoisia 
ja tallirivin laudoista noin neljäsosa. 
Kotarivin laudoista lähes kaikissa on 
lahovaurioita.

Miekkapuu ja rästin saunan räystäällä maaliskuussa vuonna 2020. Lammasnavetta ja sikolätti marraskuussa 2020. 

Lehmävajan aluskatetta marraskuussa 2020.
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Kotarivi marraskuussa 2020.
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KORJAUSSUUNNITELMA
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Suunnitelmat

Kotarivin, navettarivin ja 

tallirivin katot korjataan 

luhtiaittaa ja pihaportin 

vajaa lukuun ottamatta. 

Malkakattoja tehdään 

kolmenlaisia: harjapuikollinen 

malkakatto (navetta- ja tallirivi), 

harjapuikollinen malkakatto 

rästimellä (kotarivi) ja eristetty 

harjapuikollinen malkakatto 

rästimellä (sauna).
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harjapuikko
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rästin
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rästin, eriste



LivadyAntin talo | Malkakatot18

NAVETTARIVI JA TALLIRIVI
Navettarivin ja tallirivin katot tehdään 
harjapuikollisina malkakattoina ilman 
miekkapuita ja rästimiä. Luhtiaitan ja 
pihaportin vajan kattoja ei korjata.

Kattojen painomalat (ks. sivu 27) 
uusitaan kajoamatta aluskatteeseen ja 
pellitykseen. Aluslautojen alapäät ovat 
monin paikoin lahonneita, mutta niiden 
oletetaan kestävän kunnes painomalat 
on uusittava seuraavan kerran. Katoista 
poistetaan rästimet. Pellityksen päälle 
tehdään kolminkertainen tuohitus naa-
mioimaan peltiä. 

Uusitut painomalat ripustetaan har-
jalta harjapuikoilla (ks. sivu 27). Pääty-
räystäillä olevat painomalat kiinnitetään 
painomalkoihin tapitetulla juurikoukul-
la tai oksakoukulla. Koukkujen päälle 
asetetaan kivipaasia painoksi. Paadet 
asetetaan siten, etteivät ne voi vierähtää 
katolta, vaikka koukku lahoaisikin.

Mahdollisena lisätyönä tehdään pää-
tyräystäiden jatkaminen (noin 2–5 cm), 
jotta vuoliaisten päät saadaan suojattua.
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Vaihtoehtoja painomalkojen kiinnittämiseen räystäällä.
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Tapitettu juurikoukku
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painomalka
kolminkertainen tuohitus
pelti
aluslauta/-malka
vuoliainen

pellin päälle ladotaan 
kolminkertainen tuohitus

Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että 
pelti ei näy räystäällä: 
tarvittaessa myös pellin alle 
sujautetaan tuohta.

uusi rakenne

vanha rakenne

Korjaussuunnitelma, navettarivin ja tallirivin harjapuikollinen eristämätön tuohimalkakate, 1:20.

Räystäsdetalji, 1:10.

0 40 cm
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KOTARIVI
Kotarivin katosta poistetaan pellitys, ja 
painomalkojen lisäksi uusitaan huo-
nokuntoiset aluslaudat, miekkapuut ja 
rästimet. Painomalat ripustetaan har-
jalta harjapuikolla (ks. sivu 25). Pääty-
räystäillä olevat painomalat kiinnitetään 
painomalkoihin tapitetulla juurikoukul-
la tai oksakoukulla. Koukkujen päälle 
asetetaan kivet painoksi. Kattokorjaus-
ten yhteydessä kellarin ja prännin piiput 
muurataan uudelleen.

Miekkapuut ja rästimet

Kotarivin kaikki miekkapuut ja rästimet 
uusitaan. Miekkapuut sovitetaan hirsis-
sä vanhastaan oleviin pykäliin. Nykyiset 
miekkapuut ovat yhtä paksuja kuin 
aluskatelaudat (20–30 mm). Uudet miek-
kapuut tehdään halkaistuista maloista. 
Miekkapuu ja rästin asemoidaan siten, 
että niiden yläpinta tulee samaan tasoon 
aluslaudoituksen yläpinnan kanssa. 

Miekkapuut lovetaan vuoliaisiin tai veis-
tetään ohuimmiksi alimman vuoliaisen 
kohdalta alkaen aina harjalle asti.

Uusia miekkapuita tarvitaan 32 kpl. 
Haljasten vahvuuden tulee olla 50–100 
mm ja pituuden noin 4100–4200 mm. 
Miekkapuiden tapit tehdään katajasta 
tai tiukkasyisestä männyn sydänpuusta 
(luston paksuus max 2 mm).

Aluskate ja tuohitus

Alapäästään lahonneet aluslaudat kat-
kaistaan alimman vuoliaisen kohdalta. 
Vanhaa aluslaudoitusta säilytetään niin 
paljon kuin mahdollista. Uudet aluska-
telaudat tehdään 22 mm sahalaudasta 
ja ne sijoitetaan oheisen piirroksen 
mukaisesti.

Aluslautojen päälle asennetaan 
hengittävä aluskatehuopa, kuten Permo 
Sec. Aluskate tehdään yksinkertaisena 
ja saumat tiivistetään liimanauhalla.

Aluskatteen päälle tehdään kolmin-
kertainen tuohitus. Pääty- ja sivuräys-
täillä asetetaan tuohia aluskatteen alle 
siten, että aluskate ei jää näkyviin. 
Tarvittaessa räystäiden tuohet nidotaan 
kiinni, jotta saadaan tasainen alusta 
aluskatehuovalle. Vajojen kohdille ei 
asenneta aluskatehuopaa. Vajojen tuohi-
tus tehdään kuusinkertaisena 

Aluskatteen korjausperiaate. Esimerkki vanhan ja uuden puumateriaalin asettelusta lappeella.
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räystäillä ja vajojen kohdalla 
käytetään vanhaa 
aluskatemateriaalia

miekkapuu

vaurioituneet 
aluskatelaudat katkaistaan 
vuoliaisen kohdalta

uusi lautavanha aluskatelauta

rästin

räystäillä ja vajojen kohdalla 
käytetään vanhaa 
aluskatemateriaalia

miekkapuu

vaurioituneet 
aluskatelaudat katkaistaan 
vuoliaisen kohdalta

uusi lautavanha aluskatelauta

Miekkapuun periaate.

vuoliainen

ylin hirsi

aluskate

rästin

miekkapuu lovetaan vuoliaiseen 
tai vesitetään ohuemmaksi

miekkapuu
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räystäällä tuohet myös 
huovan alapuolella

miekkapuut sovitetaan 
vanhoihin pykäliin

painomalka
kolminkertainen tuohitus
aluskatehuopa
aluslauta/-malka ja miekkapuu
vuoliainen

rästin

miekkapuu

uusi rakenne

aluskatehuopa namioidana 
kolmikertaisella 
tuohituksella

vanha rakenne

Korjaussuunnitelma, kotarivin eristämätön harjapuikollinen tuohimalkakate rästimellä, 1:20.

Räystäsdetalji, 1:10.

0 40 cm
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SAUNA
Saunan painomalat, tuohitus, aluskate-
laudat, miekkapuut ja rästimet tehdään 
kotarivin tapaan. Kotarivin muusta 
katosta poiketen saunan katto on ollut 
eristetty. Aluskatelaudat tuetaan saunan 
kohdalla erilliseen, vuoliaisten päällä 
olevaan koolaukseen. Vanha koolausra-
kenne säilytetään.

Koolausvälien täyttäminen eristeellä 
tehdään mahdollisena lisätyönä. Eriste-
materiaaliksi asennetaan kunttaa juuret 
ylöspäin.
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vanha rakenne

painomalka
kolminkertainen tuohitus
aluskatehuopa
aluskatelauta ja miekkapuu
koolaus ja sammalkuntta
alusmalka
vuoliainen

vanha koolausrakenne 
ei ole tiedossa

uusi rakenne

luutinki

miekkapuut sovitetaan 
vanhoihin pykäliin

räystäällä tuohet myös 
huovan alapuolella

rästin

aluskatehuopa namioidana 
kolmikertaisella 
tuohituksella

miekkapuu

Korjaussuunnitelma, saunan harjapuikollinen tuohimalkakate rästimellä, 1:20. Koolausvälin täyttäminen eristeellä mahdollisena lisätyönä.

Räystäsdetalji, 1:10.

0 40 cm
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SAVUPIIPUT
Kellarin ja prännin piiput puretaan ja 
muurataan uudestaan. Prännin piippu 
muurataan Säkylässä olleen piipun 
mallia mukaillen. Kellarin piipun alku-
peräisestä mallista ei ole varmaa tietoa, 
sillä siitä ei ole selkeitä arkistovaloku-
via. Kellarin piippu muurataan nykyisen 
mallin mukaan.

Muuraamisessa käytetään hydraulis-
ta kalkkilaastia, kuten Weberin tuotetta 
”webercal”. Läpivienti tiivistetään lyijyl-
lä, joka muurausvaiheessa taivutetaan 
muuraussaumaan. Sivuilla lyijypelti 
porrastetaan limityksen mukaan. 

Piippuihin tehdään hatut teräslevys-
tä. Hattu tuetaan vinoon eripituisten lat-
taterästen avulla. Lattaterästen yläpäät 
taotaan litteiksi ja niitataan levikkeiden 
läpi piipunhattuun takoniitteillä. Teräs-
osat maalataan mustalla ruosteensuoja-
maalilla.

Piippujen levennykset ja yläosa 
suojataan sementtilaastilla. Piippujen 
vastakaadot tehdään RAK-suunnitelmi-
en mukaisesti.

Piipun alapuoliset malat ripustettiin 
poikkimalkaan tapituksilla tai oksakou-
kuilla.
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Korjaussuunnitelma, kellarin piippu. Pystyleikkaus 1:10, vaakaleikkaukset ja naamakuvat 1:20.
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Korjaussuunnitelma, prännin piippu. Pystyleikkaus 1:10, vaakaleikkaukset ja naamakuvat 1:20.
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VESIKOURUT
Navettarivin vesikourut uusitaan. Kou-
ruja tulee tallirivin ja korarivin päätyjen 
kohdalle. 

Vesikouru kannattimineen valmistetaan kuusesta, 1:15.

kouru tehdään kuusihaljaksesta
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PUUTAVARA

Painomalat

Kestävimmät malat saadaan talvi-
kaatona suurempien puiden varjossa 
hitaasti kasvaneista suorista aliskasvus-
tokuusista. Hyvän malan vuosikasvu ei 
ole juuri yhtä milliä enempää.

Kaatamisen jälkeen rungosta poiste-
taan oksat. Malat lohkotaan tappamalla 
syitä siten, että työstetystä lohkopinnas-
ta tulee suora. Konelohkomista ei käy-
tetä, ellei urakoitsija pysty osoittamaan 
menetelmän toimivuutta.

Malat kuoritaan kuorimaraudalla. 
Malkojen yläpäät katkaistaan kirveellä 
tai käsisahalla. Katkaisut ja tyvipään 
teroitus tehdään kirveellä. Maloissa ei 
saa olla moottorisahan jälkiä. 

Päätyihin valitaan paksuimmat malat 
ja erivahvuiset malat sommitellaan 
katolle siten, että kokonaisuudesta tulee 
tasaisesti aaltoileva. Kirveellä teroitetut 
tyvipäät muodostavat kuivumista edistä-
vän tippanokan. 

Antin talon malkojen keskimääräi-
nen tyvipaksuus on 15 cm ja vaihtelu-
väli on 12–17 senttiä. Yhteensä uusia 
malkoja tarvitaan noin 1200 kappaletta: 
kotariviin noin 480 malkaa (pituus 440-
460 cm), navettariviin noin 420 (430–450 
cm), ja talliriviin noin 300 (440–490 cm). 

Kotarivin piippujen alapuolelle on 
varattava 10 oksallista malkaa (ks. sivu 
23). 

Harjapuikot ja tuohitus

Malat asetetaan katolle pareittain, ja 
siksi tuohien ladonta on aloitettava yhtä 
aikaa molemmilla lappeilla. Tuohet 
ladotaan syyt veden valumisen suun-
taisesti ja valkoinen ulkopuoli alaspäin. 
Tuohet limitetään sekä vaaka- että pys-
tysuunnassa siten, että katteeseen tulee 
kauttaaltaan kolme kerrosta.

Kotarivin sivuräystäillä on tärke-
ää huolehtia siitä, että reunimmaiset 
tuohilevyt ulottuvat räystäslaudan yli ja 
suojaavat sitä kastumiselta.

Malkojen yläpäähän porataan reikä 
harjapuikkoa varten. Katolla puikkoon 
ripustetaan vuorotellen kummankin 
lappeen malka. Työ sujuu helpoimmin, 
jos käytetään noin 60 cm:n mittaisia 
puikkoja.

Harjapuikot tehdään kuusen oksasta 
tai hoikasta katajanrungosta. Sopiva 
vahvuus on parista sentistä tuumaan. 
Tarvittaessa puikon tyvipäätä voi hie-
man vuolla, jotta puikosta saa tasapak-
summan.

Malkapareiksi on hyvä valita saman 
paksuiset rungot, jotta malat saadaan 
lepäämään lappeella mahdollisimman 
tasaisesti ja suoraan. Malat pannaan 
räystäällä tiukasti toisiaan vasten ja 
lovetaan harjalla vastakkaisen lappeen 
malan kanssa. Tarvittavan loven syvyys 
riippuu siitä, kuinka paljon malat 
ohenevat harjaa kohti, sillä malkojen 
tulee mahtua risteämään harjalla. 
Räystäällä malkojen kärjet teroitetaan 
tippanokiksi.

Malkoja ripustettaessa puikkoja 
jatketaan siten, että niiden päät veis-
tetään litteiksi, jolloin puikkojen päät 
limittyvät ja kiilautuvat keskenään. Näin 
puikosta tulee yhtenäinen koko harjan 
matkalla. Päädyissä rakenne lukitaan 
kiilalla tai kannallisella puikolla.

Malkojen risteyskohtaan porattavan 
reiän paikka määritellään siten, että 
sen kohtisuora etäisyys katonharjasta 
on jokaisen malan kohdalla sama. Näin 
malat asettuvat tuohien päälle mahdol-
lisimman tiiviisti eikä haittaa, vaikka 
malat ovat erivahvuisia. Myös reiän 
etäisyys puikosta malan kärkeen tulee 
mitoittaa huolella, jottei räystäslinja 
loiperra. 

Harjapuikon periaate.

harjapuikko

painomalka
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Julkisivu kaakkoon 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS3_V

MT00500326.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu kaakkoon 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS3_V

MT00500326.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu luoteeseen 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS1_V

MT00500126.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu luoteeseen 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS1_V

MT00500126.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu lounaaseen 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS4_V

MT00500426.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

Antin talo
Kattojen mitat 1:200

26.10.2020 Pauliina Saarinen0 2 10 20 m
1:200

LAMMASNAVETTA 

PIHAPORTIN
VAJA

SAUNA PRÄNNI KELLARI

LEHMÄNAVETTA

lappeiden pituus n. 4100-4200
malkojen pituus n. 4400-4600

SIKOLÄTTI

lappeiden pituus n. 4100-4500
malkojen pituus n. 4400-4900

T A L L I R I V I

LUHTIAITTA TALLILATO TALLI HÄRKÄLATO

Julkisivupiirustukset Tietoan mittauksesta ennen työmaan alkua.  
Piirustuksiin ei ole päivitetty rakennusten korkeusasemien muutosta.

 n. 210 malkaa/lape

n. 240 malkaa/lape

N A V E T T A R I V I

LEHMÄLATO

n. 150 malkaa/lape

HÄRKÄNAVETTA LEHMÄNAVETTA

K O T A R I V I

HÄRKÄNAVETTA

22400

lape n. 4110
malat n. 4450

32800

lape n. 4135
malat n. 4300

lape 4200

malat n. 4400

lape n. 3990

malat n. 4350

34500

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu kaakkoon 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS3_V

MT00500326.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu kaakkoon 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS3_V

MT00500326.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu luoteeseen 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS1_V

MT00500126.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu luoteeseen 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS1_V

MT00500126.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

- - - -

tekijämuutos päiväys muutoksen sisältö

kaupunginosa kortteli/tila tontti/rno viranomaisten merkintöjä

rakennustoimenpide piirustuslaji juoks.no

rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisältö mittakaavat

yhteyshenkilötyönumero piirtäjä

suunn.ala/piir.no

tiedosto muutos

muutospvm

info@tietoa.fi
p. +358 46 878 2117 
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

www.tietoa.fi

Tietoa Finland Oy

Julkisivu projektiokuva
Julkisivu lounaaseen 1:100
Ulkopuoli

2646 Marko Rajala SI

MT-2646_Antti_JS4_V

MT00500426.10.2018

SEURASAAREN MUSEOTONTIT
Antin talo
00250 HELSINKI

PROJEKTIOKUVA

KoordinaatistonÊonÊETRS-GK25.ÊSiirrettyÊlÿhemmÿsÊorigoa.

X= - 25493000
Y= - 6674000

Korkojärjestelmä N2000

Kattojen mitat. Pohjana Tietoa Oy:n tekemät 
julkisivukeilaukset vuodelta 2018. 1:200.

0 4 m



Livady Antin talo | Malkakatot 29

PAINOMALAT: 

Talvikaadettu, kiila-/kirveshalkaistu 
aliskasvustokuusi. Luston leveys max 2 
mm.

HARJAPUIKOT:

Kuusen oksa tai katajan runko.

MIEKKAPUUT:

Talvikaadettu, sahahalkaistu, tiukkasyi-
nen kuusi. Luston leveys max 2 mm.

LUUTINKI:

Kataja tai tiukkasyinen, veistetty sydän-
puumänty. Luston leveys max 2 mm.

RÄSTIMET:

Tiukkasyinen, käsinhöylätty mänty. 
Luston leveys max 2 mm.

Puutavaran määrä

Puutavaran laatuvaatimukset

Rakennus
Painomalat
tyvipaksuus 12-17 cm

Tuohi
kolminkertainen Harjapuikko Miekkapuu

Rästinlauta
2,5x110 cm

Tallirivi 300 kpl
440-490 cm

n. 100 m² x 2 23 m - -

Navettarivi 420 kpl
430-450 cm

n. 135 m² x 2 33 m - -

Kotarivi 480 kpl + 10 oksatonta
440-460 cm

n. 150 m² x 2 35 m 32 kpl
410-420 cm

35 m x 2

Yhteensä 1210 kpl n. 770 m² 91 m 32 kpl 70 m


