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Kallion Savo-Seura on vuodesta 2002 järjestänyt TKK:n 
arkkitehtiopiskelijoille perinteisten puurakenteiden kor-
jaus- ja tutkimusleirejä. Ne ovat kymmenen päivän mit-
taisia työputkia hirsirakennustraditiota edustavassa talo-
museossa, missä töitä on paiskittu aamuyhdeksästä ilta-
viiteen tai kuuteen, joskus myöhempäänkin. Uurastajina 
on ollut parikymmentä arkkitehtiylioppilasta, jotka ovat 
edustaneet lukuisia kansallisuuksia. Palautteesta päätel-
len leirit ovat muodostuneet opettavaisiksi ja ikimuistoi-
siksi.

Kadonnutta aikaa etsimässä
On melkein klisee sanoa, että perinteiset puurakennus-
taidot ovat katoamassa. Klisee tulee eläväksi, kun vitsas-
ten väännössä opastava paikallinen taitaja tunnustaa, että 
edellinen vitsas tuli väännetyksi 60 vuotta sitten – pula-
aikaan, jolloin naulat ja rautalanka olivat kiven alla.

Perinteisten rakennustaitojen ja puuntajun rapistu-
minen näkyi rakentamisessa jo vuosikymmeniä sitten, 
mutta palautusliikekin on alkanut. Kun opiskelimme 
arkkitehtuuria, tiedonpuutetta paikkasivat TKK:lla Panu 
Kailan mainiot perinteisten rakenteiden kurssit ja leirit. 
Professori Vilhelm Helanderin luennot puolestaan orien-
toivat suomalaisen rakennustaiteen historiaan, ja mitta-
usleireillä tutkittiin suomalaista ”architettura minorea” 
kellarista kattoon asti. Kailan ja Helanderin viitoittamaa 
tietä on sittemmin jatkettu Arkkitehtitoimisto Livadyn 
intensiivisillä työleireillä. 

Näistä aineksista yhdistellen korjausleiriemme pe-
ruselementteinä ovat raaka työ ja dokumentointi. 
Sekä puuhun että perinteeseen perehdyttävänä kurs-
sina leirit pidetään TKK:n Arkkitehtuurin historian ja 
Puurakentamisen yhteisenä opintojaksona. 
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mihin mennään
Leirin raskain osa – heti rahoituksen järjestämisen jäl-
keen – on korjauskohteen löytäminen. Mikä tahansa 
korjausta kaipaava, perinteinen puurakennus ei käy. 
Etsimme rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
mielenkiintoisia rakennuskokonaisuuksia, joita ovat tä-
hän mennessä olleet Pien-Toijolan talomuseo Ristiinassa, 
Peltolan mäkitupalaismuseo Luhangalla ja Murtovaaran 
talomuseo valtimolla.

Rakennuksissa tulee myös olla eriasteista osaamista 
vaativia korjaustöitä, jotta sekä kirvesmiestaitoinen että 
-taidoton opiskelija pääsevät heti työhön kiinni. Sopivia 
töitä ovat olleet esimerkiksi päre- ja tuohi-malkakattojen 
uusiminen, kitti-ikkunoiden korjaus sekä pienehköt hir-
sien paikkaukset ja vaihdot.

Kolmanneksi kohteessa olisi hyvä olla ammattitaitoi-
nen rakennuttaja, joka tuntee kohteen rakennushistorian 
ja pystyy hankkimaan työmaalle usein hankalasti löy-
dettävät ja kalliit raaka-aineet, kuten talvikaadetut tukit, 
oikeaoppisesti höylätyt päreet ja huolellisesti pakatut 
tuohilevyt. Näistä syistä talomuseot soveltuvat tarkoi-
tukseen yksityistaloja paremmin. Korjaustyöt suunni-
tellaan yhteistyössä konservaattorien ja Museoviraston 
kanssa.

mitä opiskelijat saavat
Leiri on hyvä opetusmuoto. Sieltä ei pääse, eikä yleensä 
tahdokaan, pois. Leirillä saa omakohtaisesti pohtia, mi-
ten on satoja vuosia eletty ja asuttu, millaisia rakenteita ja 
ratkaisuja puusta on kehitetty, kuinka puuta on käsitelty 
ja kuinka se käyttäytyy esimerkiksi kosteuden tai aurin-
gon vaikutuksessa. Ja ennen kaikkea: miksi puurakenne 
on sellainen kuin on, ja miten sitä korjataan. 

korjauksissa noudatetaan tarkasti esitutkimuksissa il-
menneitä, perinteisiä rakennusmenetelmiä ja -työtapoja. 
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räystäslaudan sovitus juurikoukkuihin. valmis malkakatto. ryömintäaukon vitsakset.



http://www.puuinfo./sites/default/les/content/puulehti/puu-lehti-42007/puulehti074www.pdf




