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Murtovaaran talomuseo on Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiön (KKES) omistama rakennuskoko-
naisuus Pohjois-Karjalassa Valtimolla. Se on arvotettu 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäris-
töksi esimerkkinä pohjoiskarjalaisesta talonpoikaisesta 
rakennuskulttuurista ja kaskikauden maanviljelysmai-
semasta.

Vuosina 2005, 2007 ja 2008 Murtovaarassa järjes-
tettiin yhteensä neljä kymmenpäiväistä perinteisten 
rakenteiden tutkimus- ja korjausleiriä Teknillisen 
korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen, Kallion 
Savo-seuran ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissää-
tiön yhteistyönä. Korkeakoulun Puurakentamisen ja 
Arkkitehtuurin historian yhteisinä kursseina pidetyt 
leirit oli tarkoitettu pääasiassa arkkitehtiopiskelijoille, 
joiden lisäksi mukaan saatiin myös muutama insi-
nööriopiskelija ja pohjoiskarjalainen restaurointiop-
pisopimusharjoittelija. Noin puolet opiskelijoista oli 
suomalaisia, puolet ulkomaalaisia. Syksyn 2007 leiri 
järjestettiin sponsoritukien avulla erityisesti Tokyo 
University of Arts -yliopiston restaurointiarkkiteh-
tiopiskelijoille, jotka olivat professori Panu Kailan 
oppilaita. 

Murtovaaran restaurointileirien taustaa

netta Böök

Leiriläisiä työmaalla 
keväällä 2008.
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Leireillä arjen jouhevuudesta vastasivat Murto-
vaaran isännöitsijä, metsäteknikko ja metsätalousin-
sinööri Heikki Ovaskainen sekä Anita Ovaskainen, 
joka huolehti leiriläisten ikimuistoisesta täysihoidosta 
Puukarin Pysäkin majatalossa luomu- ja lähiruoki-
neen. “Harjannostajaisia” juhlittiin kullakin leirillä 
Puukarin Pysäkin joenrannan mahtavassa riihisau-
nassa.

Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi Murtovaaran 
korjausproblematiikkaa ja esitellään leirien aikana 
talomuseossa tehdyt työt ja käytetyt tekniikat. 
Raportin lopussa on arkkitehti Kuniko Uin japanin-
kielinen artikkeli pääosin syksyn 2007 leiristä.

Puukarin Pysäkistä 
saatiin päivittäin lounas 
mukaan työmaalle. 
Opiskelijat vastasivat 
ruuan lämmityksestä.
Kuvassa Anna Scheinin, 
Anssi Kankkunen, Netta 
Böök, Tuukka Päivärinne, 
Sofia De Vocht, Jonas 
Löfroos, selin Yang Yue.

Syksyn 2007 leirin 
aikana vierailtiin 
Sivakkavaaran vanhoilla 
maatiloilla. Kuvassa 
Häkkilän tilan kuja.
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leiri oPetusMuotona

Leirit ovat käytännönläheinen ja intensiivinen tapa 
perehdyttää opiskelijat puun ominaisuuksiin ja perin-
teiseen käyttöön. Rakennustaiteellisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti mielenkiintoisena, komeassa 
maisemassa keskellä korpea sijaitsevana kokonaisuu-
tena Murtovaaran talomuseo oli jo itsessään kieh-
tova kohde. Parinkymmenen kilometrin ajomatka 
pöllyäviä, rytisyttäviä, koko ajan kapenevia hiekka-
teitä ja sen päälle puolen kilometrin patikointi loivasti 
ylämäkeen nousevaa, keväisin usein mutaista tai jopa 
lumista polkua Murtovaaran veräjälle oli kuin aika-
matka, jonka kuluessa siirryttiin puukaudelle. Sähköt-
tömällä työmaalla, jossa ainoa merkki 2000-luvusta 
olivat yli lentävät hävittäjät, sai häivähdyksen siitä, 
miten Pohjois-Karjalassa on satoja vuosia eletty ja 
asuttu, millaisia rakenteita ja ratkaisuja puusta on 
kehitetty, kuinka puuta on käsitelty ja kuinka puu 
kestää. Kirveen, kuorimaraudan ja puukon käyttö sai 
konkreettisen merkityksensä, ja työkalu asettui pian 
käteen. Vanhat mestarit antoivat kädestä pitäen oppia 
perinteisistä taidoista niin opiskelijoille kuin opetta-
jillekin. Yhtä tärkeää oli vanhojen taitajien omakoh-

Murtovaaran veräjälle 
johtava polku.

Viimeiset puoli 
kilometriä työmaalle 

taitettiin jalan.
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taisesta kokemuksesta kertynyt ajallinen perspektiivi 
ajalta ennen kuin edes leirien opettajat olivat synty-
neet.

Omakätinen korjaaminen ja perinteisten rakenteiden 
tutkiminen voivat kehittää vanhoihin rakennusta-
poihin ja rakennuksiin uudenlaisen, arvostavamman 
suhtautumisen, mikä kasvattaa halukkuutta varjella 
Suomen vähäistä säilynyttä vanhaa rakennuskantaa. 
Tulevassa ammatillisessa työssä se voi ehkäistä myös 
epäasiallisia saneerauksia. 

Vuosina 2007 ja 2008 leirien ohjelmaan kuuluivat 
luennot paitsi perinteisestä tuohi-malkakatosta myös 
Murtovaaran rakennusryhmän historiasta ja muuttu-
vien restaurointi-ihanteiden aiheuttamista haasteista 
talomuseossa, joka oli edellisen kerran restauroitu 
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Syksyn 2007 leirillä 
luennoivat lisäksi professori Panu Kaila, joka käsit-
teli erityisesti puun ominaisuuksia, rakennustutkija 
Päivi Tervonen, joka esitteli kruununmetsätorppia 
esimerkkinä talonpoikaisesta rakentamisesta, sekä 
arkkitehti Georg Grotenfelt, joka kertoi suunnitte-
lemistaan hirsirakennuksista. Grotenfelt filmiryhmi- Kolme kirvestä. (Shōhei Dōke) 13



neen teki tuohi-malkakaton tekemisestä dokumentti-
elokuvan Rakentajat (2008).

korjaustöiden lähtökohdat

Opiskelijaleireillä kunnostettiin Murtovaaran raken-
nusten perinteisiä puurakenteita. Työmaat olivat 
sähköttömiä. Telineistä ja materiaalitoimituksista, 
kuten tuohista ja maloista, vastasi Heikki Ovaskainen. 
Osa rakennustarpeista haettiin lähimetsistä. Kaikki 
puutavara työstettiin joko lohkomalla tai veistämällä. 
Erityisesti tutkittiin Murtovaaralle tyypilliseen tuohi-
malkakattoon liittyviä ratkaisuja, kuten aihkipuiden 
tunnistamista luonnonmetsässä, särkylautojen lohko-
mista sekä liisteiden ja haljaspuolikkaiden tekemistä. 
Korjaustöiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastasivat 
arkkitehdit Netta Böök, Marko Huttunen ja Katja 
Savolainen.

Vuosina 2007 ja 2008 erityisproblematiikkaa edus-
tivat museon päärakennuksen katon vahvistaminen 
apurakentein lumikuormia vastaan sekä savupiippujen 
ympäristön vesitiiviyden järjestäminen perinteisin 

Piirros telineistä. 
(Shōhei Dōke)14



materiaalein ja tekniikoin. Näiden korjaustöiden 
suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi pääosin Lauri 
Saarinen Arkkitehtitoimisto Livadysta.

Heikki Ovaskaisen metsäammattitaito oli omiaan 
myös särkylautojen ja liisteiden tekoon tarvitta-
vien aihkimäntytukkien löytämisessä. Ovaskaisen 
lisäksi korvaamatonta tietoa ja oppia saatiin vanhoilta 
mestareilta, joiden ikä painottui pitkälle yli 70 
vuoden. Kaikilla leireillä oli mukana ristiinalainen 
Urho Harmonen, joka opetti vitsasten vääntämistä. 
Nurmeksesta kotoisin ollut Leo Komulainen opasti 
liisteiden teossa ja antoi työnäytteitä koripäreiden 
repimisestä, valtimolaisen Kaarlo Muikun johdolla 
pystytettiin perinteistä pisteaitaa, ja posiolainen Eero 
Majava opetti särkylautojen teossa. Leirien aikana 
opiskelijat mittasivat rantaladon, navetan ja kujan ja 
laativat niistä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset 
sekä muutaman käsivaraisen detaljipiirroksen. Lisäksi 
rantaladon ja päärakennuksen tuohi-malkakatot sekä 
navetan pärekaton rakenne, korjaustyö ja uusi kate 
dokumentoitiin valokuvaamalla ja kirjoittamalla. 

Heikki Ovaskainen 
karsii aihkimäntyä 
keväällä 2008.
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Murtovaaran historiasta ja 
restauroinneista

Murtovaaran taloryhmä on ainoa vaara-asutusmuotoa 
esittelevä museo Suomessa. Vaikka rakennusryhmä ei 
nykyasussaan ole täysin autenttinen, yhtä hyvin säily-
neitä kokonaisuuksia ei maakunnassa ole. Se antaa 
hyvän kuvan Pohjois-Karjalassa 1800-luvulla vallin-
neesta talonpoikaisesta rakennustavasta ja pihamuo-
dosta.

Taloryhmän monessa vaiheessa rakennetut, laudoit-
tamattomat, maalaamattomat ja enimmäkseen tuohi-
malkakattoiset rakennukset muodostavat Pohjois-
Karjalalle tyypillisen, suorakaiteen muotoisen 
nurkistaan avoimen pihan. Sen ulkopuolelle jää vielä 
joukko talousrakennuksia, kuten latoja, riihi, sauna 
ja lampola. Pihan mahtavimmat rakennukset ovat 
vuosina 1895–1906 pystytetty, uloslämpiävä päära-
kennus ja 1900-luvun alussa rakennettu kaksikerrok-
sinen kuja, jonka jatkona on navetta. Niiden välissä 
pihan eteläreunassa on aittarivi ja pohjoisreunassa 
kaksi parituvaksi (1960- ja 1970-luvun vaihteessa)
järjestettyä savupirttiä, joita kutsutaan Ikäpirtiksi ja 
Kalliopirtiksi. 

netta BöökAsemapiirros, joka kuvaa 
tilannetta Murtovaarassa 
vuonna 1957. (Livady)

Karttaan on merkitty 
leireillä korjatut 
rakennukset ja 
rakennelmat:

1 Päärakennus
2 Navetta
3 Rantalato
4 Sivakan portti
5 Pisteaita

1
2

3

4

5

5

5
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Murtovaarassa on asuttu ainakin 1840-luvulta lähtien. 
Vuodesta 1859 aina vuoteen 1985 sitä asui Lipposten 
suku. Isojaossa Murtovaara jäi valtion maille, ja 
vuonna 1868 siitä tuli kruununmetsätorppa. Pelloista 
ei koskaan saatu vuoden viljaa; 1800-luvun lopulta 
alkaen pääelinkeinoina olivat metsätyöt ja metsätyö-
läisten majoittaminen. 

Vuonna 1931 Murtovaara erotettiin itsenäiseksi 
tilaksi. Sille ei enää 1960-luvulla löytynyt perheestä 
jatkajaa, ja Lipposten perikunta möi Murtovaaran 
tilan Hakkaraisen veljeksille. Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiö osti rakennukset sekä määräalan 
maata Hakkaraisilta vuonna 1967 – säätiöllä oli intres-
sinä hankkia autenttinen karjalainen talo. 

Murtovaaran arvo oli tiedossa, sillä senkaltaiset piha-
piirit olivat Valtimollakin 1950-luvulla elinkeinojen 
muutoksen ja maatilojen uudistumisen myötä kato-
amassa. Museoviraston edeltäjään Muinaistieteellinen 
toimikuntaan oli jo 1950-luvulla lähetetty kuvia ja 
kuvauksia Murtovaarasta esimerkkinä perinteisestä 
pohjoiskarjalaisesta taloryhmästä. Seuraavan vuosi-
kymmenen alkupuolella Pentti Hammarberg kävi 

tallentamassa Murtovaaran rakennuksia piirtämällä, 
Valtimon kotiseutuaktiivit valokuvaamalla. Vilho 
Simonen rakensi Murtovaarasta pienoismallin, joka 
lienee perustunut rakennuksista löydettyjen vuosi-
lukujen ohella Murtovaaran viimeisten asukkaiden, 
Hilja Lipposen (1916–1987) ja tämän sedän Kalle 
Lipposen (1880–1963) haastatteluille. Kaksi savu-
pirttiä, jotka sijaitsivat erillisinä pihapiirin ulkopuo-
lella, oli Simosen pienoismallissa savupirtit sijoitettu 
parituvaksi pihan pohjoisreunaan, mistä oli 1950-
luvun lopulla purettu keittokodan ja saunan muodos-
tama rakennusrivi. Murtovaaran vanhimpana raken-
nuksena pidettiin perimätiedon mukaan Ikäpirttiä, 
jonka uskottiin olevan 1700-luvulta. Kerrottiin myös, 
että pirtti oli alun perin sijainnut jossain muualla. 

alfred kolehMaisen 
suunnitteleMat 
restauroinnit

Vuonna 1968 aloitettiin Murtovaaran KKES:n rahoit-
tama pitkällinen kunnostus. Rakennukset restauroi-
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tiin ja osin rekonstruoitiin museokäyttöön. Sähköjä 
tai muita mukavuuksia ei asennettu. Päärakennuksen 
kunnostuksessa otettiin huomioon, että sitä jäi edel-
leen asumaan neiti Hilja Lipponen, jolle taattiin elin-
ikäinen oikeus asua kotitilallaan.

Kunnostusten suunnittelijana ja valvojana toimi 
Muinaistieteellisen toimikunnan tutkija Alfred Koleh-
mainen (1923–2001). Hänen lausuntonsa oli vaikut-
tanut myös säätiön päätökseen ostaa Murtovaara: hän 
piti rakennusryhmää sopivana “kansatieteellisesti ja 
kansanomaisen kulttuurin kannalta katsoen pohjois-
karjalaisen talomuseon esikuvaksi”. Lisäksi Koleh-
mainen visioi Murtovaarasta kansatieteen opiskeli-
joiden opetuspaikkaa rakennustutkimuksen saralla, 
mikä on sittemmin tavallaan toteutunut 2000-luvun 
opiskelijaleirien muodossa.  

Kolehmaisen lähtökohtana on luultavasti ollut Hilja 
Lipposen haastattelujen ohella Simosen pienoismalli: 
savupirtit liitettiin porstuan avulla parituvaksi pihan 
pohjoisreunaan. Näin pihalle palautettiin perinteinen 

pohjoiskarjalainen muoto, joka oli keittokodan ja 
saunan purkamisen myötä 1950-luvulla rikkoutunut.

Varastokäytössä olleissa savupirteissä ei ollut jäljellä 
sisustuksia. Niihin tehtiin nyt Kolehmaisen suunnitel-
mien mukaan laipiot, orret, ovet ja ikkunat. Molem-
piin muurattiin puujalustallinen uuni, Ikäpirttiin 
oletetun ikänsä vuoksi arkaaisempi kuin Kalliopirt-
tiin. Taustalla lienee ollut pedagoginen ajatus esitellä 
talomuseossa johdonmukainen kehitys savu-uunista 
päärakennuksen uloslämpiävään uuniin ja kamarien 
pystyuuneihin. Ajan Karjalaa romantisoivaan henkeen 
Ikäpirttiin tehtiin “karjalaisia” detaljeja, jollaisia ei 
tiedetä esiintyneen Valtimon seudulla. 

Kengityksen yhteydessä päärakennuksen lattiat eris-
tettiin muovikelmulla ja mineraalivillalla – näin pyrit-
tiin parantamaan Hilja Lipposen asuinmukavuutta. 
Myös laipio eristettiin mineraalivillalla. Pääraken-
nuksen, savupirttien ja kujan katot varustettiin 
alumiinipellillä ja naamioitiin perinteisiksi tuohi-
malkakatoiksi. 
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Vuonna 1972 pihapiiri rakennuksineen avattiin talo-
museona ja merkittiin Suomen Museoliiton luette-
loon. Vuonna 1976 ilmestyi Kolehmaisen ja valoku-
vaaja Veijo A. Laineen kirja Murtovaara – talomuseo 
Valtimolla, jonka lisäksi Murtovaaraa esiteltiin 
samojen tekijöiden tunnetussa teoksessa Suomalainen 
talonpoikaistalo (1979).

Murtovaaran restaurointeja jatkettiin Kolehmaisen 
valvonnassa aina vuoteen 2000 saakka. Eniten työtä 
teetti tuohikattojen uusiminen ja rakennusten kengit-
täminen; esimerkiksi aittarivi kengitettiin vuonna 
1989. Navetan 1950-luvun sisustusta korjattiin ja 
pärekatto uusittiin, ja talomuseon ympärille raken-
nettiin pisteaidat veräjineen. Myös Murtojärven 
uittopato entistettiin. Restauroinneista vastasi yhteis-
työssä Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön kanssa 
Valtimo-seura, joka oli perustettu kesällä 1971 pääasi-
assa vastaamaan museon ylläpidosta ja opastuksista. 

Hilja Lipposen muutettua pois Murtovaarasta vuonna 
1985 talo jäi autioksi, ja Kolehmainen laati ohjeet 
myös päärakennuksen tilojen sisustamiseksi muse-
oksi. Murtovaaran suosio talomuseona ja Valtimon 

Restaurointileiriläiset Carlos Lamuela Orta, Anna Heikinheimo, Heike Rindt, Sofia de Vocht, Hilla 
Rudanko, Daniela Grotenfelt ja Bastian Völler tutustuvat Kalliopirttiin. 19



kotiseututapahtumien pitopaikkana kuitenkin väheni 
Hilja Lipposen poismenon myötä. Vähäiselle huomi-
olle jäivät myös kvartäärigeologi Pentti Zetterbergin 
vuosilustotutkimukset, jotka tehtiin säätiön tilauk-
sesta vuonna 1987. Niissä molempien savupirttien 
ja riihen vanhimmat hirret ajoitettiin 1840-luvun 
jälkipuoliskolle, ja perimätieto Ikäpirtin parin sadan 
vuoden iästä kumoutui. Vanhimmat hirret löytyivät 
kuitenkin Ikäpirtistä.

uuden vuosituhannen 
restauroinnit

Kesän 2000 jälkeen kunnostusten suunnittelu ja 
toteutus jäivät Valtimo-seuran sihteerin Hannu 
Heikuran ja puheenjohtajan Heikki Ovaskaisen tehtä-
väksi. Korjauksia jouduttiin tekemään ilman asiantun-
tevaa suunnittelua, mutta niillä taattiin rakennusten 
säilyminen. Pian tultiin kuitenkin tilanteeseen, jossa 
pelkät ylläpitokorjaukset eivät enää riittäneet. 

Suurimpia korjaustöitä tehtiin nyt päärakennuksessa. 
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa asennetut mineraa-
livillat ja muovit olivat aiheuttaneet laajan lahovaurion 
lattiarakenteisiin, jotka jouduttiin uusimaan koko-
naisuudessaan lukuun ottamatta permantolankkuja. 
Niiden alapinnasta poistettiin vaurioitunutta puuta 
noin puolet lankun paksuudesta, ja lankkujen tueksi 
pantiin ylimääräisiä lattiavasoja. Alapohjan kunnos-
tuksen yhteydessä rakennus salaojitettiin. Korjaukset 
suunnitteli ilomantsilainen rakennusmestari Rauno 
Ratilainen yhdessä Pohjois-Karjalan museon amanu-
enssien Ulla Vartiaisen ja Erkki Matikaisen kanssa, ja 
ne toteutti Konsultointi Heikki A. Ovaskainen Oy 
vuosina 2005–2006. Myös avara kaskimaisema oli 
umpeutunut, ja pihassa kasvoi runsaasti roskaavia 
lehtipuita. Niitä kaadettiin ja ympäristöä raivattiin 
joensuulaisen arkkitehdin Osmo Karttusen suunnitel-
mien mukaan. 

Teknillisen korkeakoulun vuosien 2005, 2007 ja 2008 
korjaus- ja restaurointitöissä pidettiin tavoitteena 
asua, jossa rakennukset ovat vanhimmissa Murtovaa-
rasta tunnetuissa valokuvissa, 1930- ja 1950-luvuilla. 
Materiaalien ja työmenetelmien piti vastata alkupe-20



räisiä, ja työvaiheet dokumentoitiin kirjoittamalla, 
valokuvaamalla ja piirtämällä. Murtovaaran raken-
nushistoria, rakenneratkaisut ja pihapiirin vaiheet 
tutkittiin uudelleen, ja korjaussuunnitelmat laadittiin 
yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tutkimusta hanka-
loitti se, että Kolehmaisen jälkeenjääneet dokumentit 
ja julkaisut keskittyvät yksinomaan restauroinnin 
jälkeiseen aikaan eivätkä yksiselitteisesti osoita, mihin 
lähteisiin ja periaatteisiin restauroinnissa on nojau-
duttu ja millaisia muutoksia ne ovat pihapiiriin ja 
rakennuksiin tuoneet. 

Leirien korjaus- ja tutkimustöissä kerättyä aineistoa 
hyödynnettiin KKES:n vuonna 2008 kustantamassa 
teoksessa Murtovaara. Kruununmetsätorppa Valti-
molla. Teos käsittää mm. Netta Böökin artikkelin 
”Murtovaaran pihapiirin vaiheet”, Böökin ja profes-
sori Tapio Hämysen artikkelin ”Kansanrakennuksista 
restaurointikohteiksi”, kvartäärigeologi Pentti Zetter-
bergin artikkelin ”Ikä- ja Kalliopirtin sekä riihen 
iänmääritys” sekä Marko Huttusen ja arkkitehti Juulia 
Mikkolan artikkelin ”Rakennustekniikka Murtovaa-
rassa”.

Böök, Netta (toim.). Murtovaara. Kruununmetsätorppa Valtimolla. A 
crown forest croft in Valtimo. KKES, Joensuu 2008.
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rantalato

Ranta- eli järvilato rakennettu vuonna 1909 Murto-
järven rannan tuntumaan. KKES:n ostettua määrä-
alan Murtovaarasta ladon paikka jäi museotilan ulko-
puolelle, joten latoa siirrettiin 50 m päärakennukseen 
päin KKES:n ostamalle maalle.

Vuoden 2005 leirillä rantaladossa korjattiin kehikkoa, 
lattiaa ja ryömintäaukkoa ja sen tuohi-malkakatto 
uusittiin. Vesikatto oli edellisen kerran korjattu 1970-
luvun alkupuolella Alfred Kolehmaisen johdolla.

tuohi-Malkakatto

Kunnostukseen ryhdyttäessä olivat alusrakenteena 
vuoliaisten päälle asetetut, yhtenäisinä harjalta räys-
täälle ulottuvat, kolmimetriset liisteet. Niitä pitivät 
paikoillaan vuoliaisiin koivuvitsaksilla sidotut, vuoli-
aisten suuntaiset sideliisteet, jotka kuitenkin olivat 
luiskahtaneet lapetta alaspäin vitsasten pettäessä. 
Samalla tuohien alusrakenteena toimivat liisteet olivat 
valahtaneet lapetta pitkin alaspäin. 

huttunen & savolainen

Rantalato ennen korjauksia 
vuonna 2005.
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Liisteiden päällä oli nelinkertainen tuohikate ja sen 
päällä malat. Räystäillä oli juurikoukkujen kannat-
tamat räystäslaudat. Malkoja piti paikoillaan räystäs-
laudan lisäksi malkojen risteyskohtaan laskettu harja-
paino. Vitsaksilla vuoliaisiin sidotut harjansuuntaiset 
painopuut olivat pudonneet maahan. 

Perusteet katon uusimisessa käytetyille ratkaisuille 
etsittiin rakennusrungossa olevista jäljistä sekä arkis-
tokuvista. Tiedot Alfred Kolehmaisen johdolla tehdyn 
korjauksen lähtökohdista olivat rantaladon osalta vaja-
vaisia, eikä korjaustyöstä ja sitä edeltävästä vaiheesta 
löytynyt dokumentteja sen enempää Museoviraston 
kuin Pohjois-Karjalan maakuntamuseonkaan arkis-
toista. Malkakaton yksityiskohtiin, kuten paino-
puihin, saatiin mallia Museoviraston kuva-arkiston 
1950-luvun valokuvista, jotka oli otettu Murtovaaran 
muista ladoista.   

Kolehmaisen korjauksen aikaiset, koukkuosastaan 
suorakulmaisiksi veistetyt, kuusiset juurikoukut 
korvattiin mäntyisillä luonnonkoukuilla. Tähän 
päädyttiin siksi, että vanhan valokuva-aineiston perus-
teella Murtovaarassa on ollut sekä veistettyjä että 

Periaatepiirros itäsuomalaisesta tuohi-
malkakatosta. (Livady)
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luonnonmuotoisia juurikoukkuja. Koska muotoillut 
koukut eivät ole kestävyydeltään veistämättömien 
veroisia, niitä oli vahvistettu myöhemmin teräskul-
milla. Uudet koukut tehtiin männystä. Perinteisesti 
koukkuja on tehty männystä ja kuusesta – enemmän 
kuitenkin kuusesta.

Vanha, pahoin vaurioitunut malkakate purettiin liis-
teitä ja juurikoukkuja myöten. Materiaali uusiin 
juurikoukkuihin haettiin metsästä Murtovaaran talo-
ryhmän eteläpuolelta. Mäntyrungot kuorittiin ja 
ohennettiin vuoliaisten alueelle tulevalta osaltaan. 
Koukkuihin veistettiin pykällykset, joiden ansiosta 
ne lukittuvat hirsikehikon ylimpään hirteen tehtyihin 
loviin. Koukut esityöstettiin moottorisahalla mutta 
lopullinen pinta tehtiin kirveillä ja puukoilla. Juuri-
koukkujen paikoillaan pysyminen varmistettiin koivu-
vitsaksilla vuoliaisiin sitomalla. Vitsasmestari Urho 
Harmosen mukanaan tuomien koivuvitsasaihioiden 
lisäksi vitsastarpeita haettiin lähimetsistä.

Juurikoukkujen asennuksen jälkeen levitettiin alus-
katteeksi liisteet. Suuri osa vanhoista liisteistä voitiin 
käyttää uudestaan. Pidemmän lappeen liisteiden 

Edellisen restauroinnin aikaiset, 
suorakulmaisiksi muotoillut 

räystäskoukut.
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vaurioituneet päät poistettiin kirveellä katkaisten, ja 
näin saadut liisteet sijoitettiin lyhyemmälle lappeelle. 
Lisäksi tehtiin tarvittava määrä uusia (ks. luku Liisteet 
ja särkylaudat, s. 58).

Liisteet kiinnitettiin juurikoukkujen väliin asetetuilla 
vuoliaisten suuntaisilla sideliisteillä, jotka sidottiin 
vitsaksilla vuoliaisiin. Lopulta alusliisteiden kiinnitys 
päätettiin vahvistaa pärenauloilla, jotteivät liisteet 
valuisi räystäslautaan kiinni vitsasten mahdollisesti 
löystyessä. Aluskatteen ja räystäslaudan välisen raon 
auki pysyminen pidentää katteen ikää huomattavasti.

Liisteiden päälle ladottiin tuohilevyt. Pitkään varas-
toituina ne olivat kuivuneet ja hieman käpristy-
neet reunoistaan, joten niitä notkistettiin liotta-
malla nippuina lämpimässä suolavedessä. Suurin osa 
tuohista kelpasi kuitenkin sellaisenaan ilman työlästä 
liotusta. Nauloja ei käytetty. 

Tuohilevyjen päälle asetettiin malat, joihin käytet-
tiin kevättalvella kaadettuja kuusia. Malat kuorit-
tiin, ja niiden alapää teroitettiin ja yläpää katkais-
tiin kirveellä. Jotta malat saatiin lappeille riittävän 

Heli Vauhkonen sitoo 
koivuvitsaksella sideliistettä, 
joka pitää alusliisteitä 
paikoillaan.
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tiheään, väleihin lisättiin lyhyempiä malkoja, kuten 
Murtovaarassa on aiemminkin tehty. Harjalla malat 
menevät ristiin toisiinsa loveutumatta. Harjalle 
malkojen päälle asetettiin harjapaino. Uudet paino-
puut kiinnitettiin vuoliaisiin kuusivitsaksilla.

ryöMintäaukko

1970-luvun korjauksen jälkeen oli ryömintäaukkoa 
madallettu. Aukkoa reunustavat ylimmät hirret oli 
korvattu yhtenäisellä, aukon yli jatkuvalla koivu-
hirrellä. Aukko palautettiin alkuperäiseen asuunsa 
katkaisemalla hirsi aukon leveydeltä. Samalla uusittiin 
ryömintäaukkoa molemmin puolin tukevien puukep-
pien kuusivitsakset (ks. luku Vitsakset s. 66).

lattia

Ladon lattia oli ladottu haljaksista ja maloista, joista 
osa oli muotoiltu alapuolelta kehikon kohdalta hirren 
pyöreyttä myötäileväksi. Lattian alle oli kasaantunut 
paksulti eloperäistä jätettä, kuten vanhaa permantoa 

Alkuperäiseen mittaansa 
laajennettu ryömintäaukko, jota 

tukevat uusin kuusivitsaksin 
sidotut kepit.

Ryömintäaukkoa oli joskus 
1970-luvun korjauksen jälkeen 
madallettu kolmen hirren 
korkuisesta kaksi hirttä korkeaksi.
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ja lehtiä. Lattia avattiin, eloperäinen aines poistet-
tiin, ja malat ja haljakset ladottiin uudelleen paikoil-
leen. Lahonneet korvattiin uusilla, kuorituilla kuusi-
maloilla.

kehikko

Rantaladon alin hirsikerta oli vajonnut pehmeään 
maaperään, ja runsaan lehtipuuston vuoksi humus-
kerros oli noussut. Tämä oli lahottanut ladon taka-
seinän alimman hirren, jonka menetettyä kantoky-
kynsä rakennus oli notkahtanut. Kehikkoa oikaistiin, 
ja laho hirsi vaihdettiin koivuhirteen, joka löytyi 
rantaladon sisältä. Ladon rungossa on ilmeisesti alun 
perin käytetty yksinomaan havupuuta, mutta aiem-
missa museoaikana tehdyissä korjauksissa on lahon-
neita hirsiä korvattu myös koivuhirsillä. 

Katon vuotamisen vuoksi myös ladon länsiseinän ylin 
hirsi oli lahonnut ja se täytyi vaihtaa. Rakenne kiilat-
tiin auki öljytyillä kiiloilla hirren vaihtamisen ajaksi. 
Metsästä haettiin kuusirunko, joka kuorittiin, lovet-
tiin ja sijoitettiin paikalleen.

Rantaladon uudelleen ladottu 
malkalattiia. Lahonneet malat 

korvattiin uusilla.
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Latoa ympäröivillä vanhoilla vainioilla kasvoi vielä 
vuonna 2005 runsaasti noin kolmekymmentä vuotta 
vanhoja koivuja. Suuri osa koivuista kaadettiin seuraa-
vana vuonna.

Hirsikehikon alin hirsi oli 
pahoin lahonnut.

Lahonnut hirsi korvattiin 
ladon sisältä löytyneellä 

koivuhirrellä.
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Valmis rantalato 
keväällä 2005.

Rantaladon uusi 
tuohi-malkakatto.
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Päärakennuksen Malkakatto

Päärakennuksen malkakatto uusittiin kolmen leirin 
aikana. Toukokuussa 2007 tehtiin pirttipuolen katto, 
syyskuussa 2007 kamaripuolen pihanpuoleinen lape 
ja pirttipuolen savupiipun ympärys, ja toukokuussa 
2008 katto saatiin kokonaan valmiiksi.

Päärakennuksesta on valokuva vuodelta 1931, jolloin 
pirttipuoli oli 36 vuotta vanha ja kamaripuoli 28 
vuotta vanha. Kuvassa päärakennuksessa on hyväkun-
toinen malkakatto, joka voi olla alkuperäinen mutta 
lienee todennäköisemmin uudempi. On mahdollista, 
että rakennuksessa on ensimmäisenä kattona ollut 
lautakatto, olihan taloon hankittu lautasaha pääraken-
nuksen rakentamisen aikaan. Tällaisia käsin sahattuja 
katelautoja on edelleen katon aluslaudoituksena.

Ilmeisesti 1950-luvulla päärakennus katettiin päreillä 
lukuun ottamatta kamaripuolen lännenpuoleista 
lapetta, jonka päällä oleva lautakate näkyy 1960-
luvulla otetuissa valokuvissa.

Pärekatto vaihdettiin 1960- ja 1970-lukujen vaih-
teessa Alfred Kolehmaisen suunnitelmien mukaan 
malkakaton näköiseksi alumiinipeltikatoksi. Sen vaih-

Murtovaaran päärakennus 
malkakattoisena vuonna 

1931. (N. Pyykönen, Otavan 
kuva-arkisto) Päärakennus pärekattoisena 

vuonna 1966. (Sven-Erik Krooks, 
Museovirasto)

Marko huttunen
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tamista perinteiseen tapaan tehdyksi malkakatoksi 
ruvettiin suunnittelemaan vuonna 2006. Tuolloin 
pellin naamioimiseksi käytetyt malat olivat tulleet 
tiensä päähän: läpilahonneiden malkojen välistä 
paistoi monin paikoin kirkas alumiini. 

Päätös korvata pelti tuohella ei ollut helppo – 
alumiinipeltikatto oli toiminut hyvin, eikä se vielä-
kään vuotanut. Uusista malkakatoista puolestaan 
ei ole pitkäaikaista kokemusta Suomessa, eikä näin 
ollen osattu varmuudella sanoa, kuinka pitkäikäinen 
katosta tulisi tai saattaisiko vuotokohtia ilmaantua 
jopa saman tien. Erityistä päänvaivaa aiheuttivat savu-
piiput. Savupiippu on myöhäinen tulokas malkaka-
tossa, eikä läpiviennin tiivistämiseen ehtinyt kehittyä 
1800-luvun loppupuolella mitään yleistä ratkaisua. 
Vuoliaisrakenteen notkumisen ja savupiippujen läpi-
vientien aiheuttamia rakenteellisia ongelmia ratko-
maan työmaalle kutsuttiin Livady Osakeyhtiön Lauri 
Saarinen. Saarinen suunnitteli toimenpiteet, jotka 
esitellään luvussa Apukattotuoli (s. 50) ja tämän artik-
kelin sivuilla 45–49. 

Murtovaaran saunassa 
oli lautakatto vuonna 
1966. (Sven-Erik Krooks, 
Museovirasto)

Päärakennus ennen katon 
uusimista.
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Toistaiseksi eli maaliskuuhun 2009 mennessä kumpi-
kaan uusi malkakatto (rantalato 2005, päärakennus 
2007–2008)  ei ole aiheuttanut minkäänlaisia 
ongelmia.

aluMiiniPeltikate

Alfred Kolehmaisen suunnittelema alumiinipeltikate 
oli asennettu vanhan pärekaton alustan päälle. Alusta 
oli tehty vaihtelevasta puutavarasta: vanhan malka-
katon nipuiksi naulatuista alusliisteistä, pyöreistä 
riu’uista ja halkaistuista maloista. Joukossa oli myös 
joitakin eri tekniikoilla valmistettuja lautoja: höylät-
tyjä lattialautoja, käsisahalla sahattuja lautoja ja särky-
lautoja. Kamaripuolen vanhalla lautakattolappeella oli 
ruoteina myös vanhoja katelautoja. 

Alumiinipelti oli naulattu kullekin lappeelle sinkityillä 
huopakattonauloilla täyspitkinä, harjan suuntaisina 
levyinä. Räystäillä levyn alle oli laitettu tuohilevyjä 
siten, ettei peltiä näkynyt.

Kamaripuolen savupiipun läpiviennin notkumisongelma oli 
pirttipuolta yksinkertaisempi ratkaista. Kamaripuolella 
piippu nousee porstuan ja kamarin välisen hirsiseinän 

vieressä, joten vuoliaiset saatiin tuettua yksinkertaisilla 
pönkillä suoraan hirsiseinän päältä. Tuenta toteutettiin 

talonpoikaisin välinein ja materiaalein: kuusimalat 
kiinnitettiin vuoliaisiin tappiliitoksella ja hirsiseinän päälle 

tapilla lukitulla loviliitoksella.

Pönkät valmistettiin 
käsityökaluja käyttäen. 
Työssä Saki Nakijima ja 

Hisae Kojima.

Piirros pönkkien 
valmistuksesta. (Shōhei Dōke)



Kattorakenteeseen oli asennettu lyhyet, alimman 
vuoliaisen ja raavelin eli ylimmän seinähirren päälle 
tukeutuvat juurikoukut, jotka oli lisäksi naulattu 
pärekaton alustan ruoteisiin. Koukkujen sisäpinta oli 
muotoiltu suorakulmaiseksi, minkä jälkeen koukkuja 
oli jouduttu vahvistamaan teräskulmilla. Malat oli 
katkaistu sahaamalla tasapituisiksi, eikä niiden alapäitä 
ollut teroitettu. 

Tilan historian ja vanhojen valokuvien perusteella 
oli pelättävissä, että katto olisi jossain vaiheessa 
vuotanut. Kattovuoliaiset olivat kuitenkin erin-
omaisessa kunnossa. Muutamien vuoliaisten päät 
olivat hieman vaurioituneet, mutta vuoliaisia ei ollut 
tarvetta paikata. 

Sen sijaan yläpohjatäytteen kohdalla olevissa hirsissä 
on vakava lahovaurio. Täyte tulisikin poistaa hirsien 
kohdalta, minkä jälkeen hirret tulisi joko jättää 
paljaiksi tai korjata yläpohjarakenne sellaiseksi, ettei 
kosteus pääse enää kondensoitumaan hirsien pintaan.

Räystäillä alumiinipellin 
alle oli aseteltu tuohia 
perinteisen malkakaton 
vaikutelman luomiseksi. 
Purkutöissä Danijela Malic 
ja Laura Mattila.

 

Alumiinipeltikattoa puretaan. 
Katolla Marko Huttunen.
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Purkutyöt

Alumiinipellin päällä olleet, täysin lahonneet malat 
kompostoitiin päärakennuksen pohjoispuolella 
olevaan notkelmaan. Peltilevyt irrotettiin koko-
naisina ja kuljetettiin pois tilalta. Purkamisen tässä 
vaiheessa harkittiin kahta eri vaihtoehtoa: puretaanko 
katto vuoliaisiin asti ja tehdään alkuperäisen kaltainen 
malkakatto vai sovitetaanko uusi malkakattora-
kenne pärekaton rakenteiden päälle? Päädyttiin ensin 
mainittuun ratkaisuun.

rakennustyöt

Kaikki kelvollinen pärekaton alustamateriaali käytet-
tiin uudestaan. Aluskate ladottiin katolle lappeen 
suuntaisesti suoraan vuoliaisten päälle, kun se päre-
katossa oli ollut harjan suuntaisesti ruoteiden varassa. 
Vanha puutavara lovettiin vuoliaisten kohdalta siten, 
että vaihtelevan vahvuisesta materiaalista saatiin 
tuohille tasainen alusta ja alustan yläpinta tuli samaan 
tasoon päätykolmioiden yläpinnan kanssa. Loveustyö 
tehtiin kirveellä sen jälkeen, kun loveuksen paikka ja 

Kamaripuolen 
vuoliaisia.

Päärakennuksen katolta 
purettua materiaalia. 
(Jaakko Kilpiäinen 2007)
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-syvyys oli merkitty yhdellä kohtisuoralla moottori-
sahatulla uralla erityisesti tarkoitusta varten raken-
netussa jigissä. Työtä hankaloitti vanhoissa laudoissa 
ja halaspuolikkaissa oli näkymättömissä olleet naulat, 
jotka tylsyttivät kirveitä.

Vanha puutavara riitti noin puoleen katon kokonais-
pinta-alasta, joka on suurin piirtein 200 neliömetriä. 
Lisäksi tehtiin noin 50 neliömetriä liisteitä ja särky-
lautaa ja toinen mokoma halaspuolikkaita. Liisteet ja 
särkylaudat lohkottiin noin 300-vuotiaista aihkeista. 
Halaspuolikkaat tehtiin kirveillä lohkomalla hoikista, 
reilut sata vuotta vanhoista aluskasvustomännyistä. 
Myös uudet halaspuolikkaat lovettiin vuoliaisten 
kohdalta. Tuore puu oli miellyttävää veistää, joten 
loveamiseen ei tarvittu moottorisahaa. Lappeet olivat 
mitoiltaan niin samanlaisia, että kaikki aluskatteen 
puutavara voitiin katkaista samanpituiseksi. Katkai-
suun käytettiin kirvestä. 

Vanhastaan rakenne on tehty ilman nauloja. Tällöin 
alustan pysyminen katolla on ollut halaspuolikkaiden 
lovien, sideliisteiden ja useimmiten yksinomaan 
kitkan varassa. Riittävän kitkan saavuttaminen onkin 

Kierrätettyä aluslaudoitusta 
järjestellään maassa. 

Järjestelystä vastasivat Maija 
Haapala ja Karoliina Hoppu.

Aluslaudoitukseen 
käytettiin myös 
liisteitä ja 
särkylautoja.

Paksut aluslaudat lovettiin  
vuoliaisten kohdalta. 
Kirveenvarressa Peter Arts ja 
Netta Böök.
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ollut kattokulman määräävä tekijä. Leirillä alustan 
puutavara kiinnitettiin kuitenkin työturvallisuuden 
vuoksi nauloilla vuoliaisiin.

laPPeiden liitoskohta

Kamaripuolen katto on kolmisenkymmentä senttiä 
pirttipuolen kattoa alempana. Korkoerosta johtuva 
rako lappeiden välissä tukittiin naulaamalla vuoliai-
siin laudanpätkät, joihin kiinnitettiin halaspuolikkaat. 
Halaspuolikkaiden ja alemman lappeen taite tehtiin 
vedenpitäväksi nelinkertaisella tuohituksella. Taitteen 
tuohet limitettiin kamaripuolen tuohikaton osaksi. 
Taitteen kohdalla tuohet suojattiin malalla muun 
katon tapaan. Pystypinnan paljaiden tuohien suojaksi 
naulattiin leveä liiste.

köMMäkkö

Kömmäkkö eli pieni vinttikamari pirtin päällä on 
ilmeisesti rakennettu pärekaton tekemisen yhtey-
dessä 1950-luvulla. Tähän viittaa se, että kömmäkön 

Laakeapohjainen painokivi estää reunamalkaa 
vierimästä paikoiltaan. Kuvassa näkyy myös 
kamaripuolen ja pirttipuolen välistä rakoa 

peittävien tuohien pohjaksi naulatut kuusen 
rungon puolikkaat.

Kamaripuolen ja pirttipuolen 
lappeiden välistä rakoa 

peitetään. 
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yläpohjan eristeinä toimineet heinät oli ladottu 
pärekaton ruoteiden väliin. Kömmäkön seinät oli 
tehty pisteaitaa muistuttavalla tekniikalla: seiväs-
parit oli isketty pystyyn välipohjan täytteisiin ja 
sidottu toisiinsa rautalangalla. Seipäiden yläpäät oli 
tuettu vesikattovuoliaisiin. Seipäitä vasten niiden 
väliin oli asetettu vaakasuuntaisia liisteitä, joiden väli 
oli täytetty eristeenä toimivalla turpeella, samma-
leella ja heinällä. Laipio oli tehty asettamalla vuoli-
aisten päälle pärekaton ruoteiden väliin liisteitä, jotka 
alapäästään tukeutuivat kömmäkön seinärakenteen 
yläreunassa olleeseen tukipuuhun. Liisteiden päällä 
oli ruoteiden korkeudelta samanlaista täytettä kuin 
seinissäkin. Täytteen päällä olivat pärekaton alustana 
toimineet halaspuolikkaat ja niiden päällä tuohet. 
Kömmäkön yläpohjarakenteessa ei siis ollut tuule-
tusväliä, eikä sellaista rakenteen kunnon perusteella 
tarvittukaan. Sisäpuolelta kömmäkön laipio ja seinät 
oli vuorattu paperisäkeillä. Kaikki rakenteet oli tehty 
ilman nauloja.

Kun päärakennuksen kattorakenteesta poistettiin 
ruoteet, jäivät kömmäkön seinäseipäät liian pitkiksi ja 
laipion täyte liian ylös, jotta tuohikaton aluslaudoitus 

Kömmäkön seinät on tehty  
ilman nauloja pisteaitamaisella 
tekniikalla, jossa seiväsparien 
välissä on vaakasuuntaisia 
liisteitä. 

Kömmäkön heinä- ja 
turvetäytettä. Harjalla Päivi 

Tervonen ja Netta Böök.

Piirros kömmäköstä. (Kallion Savo-seura)
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olisi mahtunut kömmäkön yli. Tolpat sahattiin lyhy-
emmiksi, ja laipion täyte poistettiin. Irrallaan olleet 
laipioliisteet naulattiin pienillä nauloilla kiinni, koska 
täytteen poistamisen jälkeen ne eivät enää pysyneet 
paikoillaan.

tuohet 

Perinteisesti tuohilevyjä on laitettu katolle 2–6 
kerrosta rakennuksen käytöstä ja talon varallisuu-
desta riippuen. Tuohikerroksien määrällä ei kuiten-
kaan ole teknistä ylärajaa, ja päärakennuksen tuohi-
katto tehtiinkin kymmenkertaisena. Tällä haluttiin 
varmistaa katon vuotamattomuus ja pitkä ikä. Jopa 
malkojen alla tuohi käpristyy hieman, jolloin monin-
kertaisestakin tuohikatosta tulee ilmava eikä se pidätä 
kosteutta. Tuohien ilmavuus ja epätasaisuus helpot-
tavat myös aluskatteen ja varsinkin malkojen kuivu-
mista, mikä pidentää niiden käyttöikää.

Tuohet ladottiin syyt pystyasentoon eli veden valu-
misen suuntaisesti ja keltainen sisäpuoli ylöspäin, 
jolloin tuohilevyn reunojen käpristyminen ei estä 

Helen Engelberg ja Nina Gérard 
kantamassa tuohinippuja työmaalle.
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veden juoksua. Räystäällä alin kerros ladottiin 
valkoinen puoli ylöspäin, jolloin se ylöspäin käpris-
tyessään tukee ylempiä räystäälle ulottuvia kerroksia. 
Lisäksi räystäälle tulevat tuohet kiinnitettiin huopa-
nauloilla käpristymisen aiheuttaman valumisen estä-
miseksi. Muualla nauloja ei käytetty. Tuohet ladot-
tiin suomukseen siten, että vaakasuunnassa tuohesta 
jäi näkyviin kolmannes ja pystysuunnassa kolmannes 
tai neljännes. Näin tuohituksesta tuli keskimäärin 
kymmenkertainen.

Koska kevään 2007 leirillä oli tuohien latomisen 
aikaan aurinkoista ja tuulista, tuohet ladottiin yksi rivi 
kerrallaan räystäältä harjalla, ja niiden päälle pantiin 
apupainoiksi lankunpätkiä, jotta tuuli ei olisi vienyt 
tuohia. Kun rivi saatiin valmiiksi, poistettiin lankut, 
rivin päälle pantiin malat ja aloitettiin uusi rivi. 
Keväällä 2008 sen sijaan oli tyyntä ja ladonta voitiin 
suorittaa perinteiseen pyramidimalliin. Tällöin lähde-
tään liikkeelle lappeen alanurkasta ja edetään siten, 
että tuohilla peittyy kolmionmuotoinen alue, kunnes 
päästään harjalle asti. 

Tuulisella säällä tuohet 
ladotaan yksi rivi kerrallaan. 
Latojana Peter Arts.

Tyynellä ilmalla tuohien 
latominen etenee lappeen 
alanurkasta kolmiomaisesti 
ylöspäin. Latomassa Laura 
Mattila ja Reeta Sakki, 
Rakentajat-dokumenttielokuvaa 
kuvaamassa Aleksandr Burov ja  
Ilja Burov.
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räystäskoukut 

Uusista juurikoukuista tehtiin entisiä jykevämpiä ja 
muodoltaan epäsäännöllisempiä samoista syistä kuin 
rantaladon korjauksen yhteydessä. Koukkumateriaa-
lina käytettiin kuusenrunkoja, jotka haettiin metsärin-
teestä pari sataa metriä museotilasta etelään. Päära-
kennukseen tarvittiin koukkuja, jotka olivat tyvestään 
kymmenisen senttiä paksuja ja pituudeltaan runsaat 
viisi metriä. 

Ensin koukut karsittiin ja kuorittiin. Vuoden 2007 
leirillä kevät oli ehtinyt kuorimisen kannalta sopivaan 
vaiheeseen; yksi rungon suuntainen puukon viilto 
kuoreen riitti, minkä jälkeen sormet saattoi ujuttaa 
puun ja kuoren väliin. Kuorimisen jälkeen koukku-
puut muotoiltiin samoin periaattein kuin rantalados-
sakin ja asennettiin ohennettuina vuoliaisten päälle 
ja raavelin hammastettuun loveen. Päärakennuksessa 
jokainen koukkupuu kiinnitettiin kahteen vuoliaiseen 
koivuvitsaksella kippaamisen estämiseksi. Vitsasmes-
tari Urho Harmonen opetti ja valvoi vitsasten tekoa 
ja sitomista. Räystäslautojen jatkoskohtaan valittiin 
kaksihaarainen koukku. 

Kuusen juurta kaivetaan esiin 
koukkupuuksi.

Hisae Kojima muotoilee 
juurikoukkua puukolla.
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räystäslaudat

Juurikoukkujen varaan asetetun räystäslaudan pääasi-
allinen tehtävä on estää tuohikaton malkoja valumasta 
katolta alas. Leireillä räystäslaudat tehtiin siten, että 
mäntytukki halkaistiin kahtia ja puoliskot työstettiin 
lankuiksi. Tässä käytettiin kahta eri tekniikkaa.

Ensimmäistä tekniikkaa käytettiin vuoden 2007 
leireillä. Siinä tukin annetaan haljeta syysuuntansa 
mukaisesti, jolloin halkaisupinnasta tulee yleensä 
enemmän tai vähemmän propellimainen. Tällä tavoin 
tehdyt aihiot oikaistaan kirveellä suoriksi lankuiksi 
siten, että lohkopintaa pyritään jättämään jäljelle niin 
paljon kuin mahdollista. Näin tehtiin pirttipuolen 
räystäslaudat ja kamaripuolen pihanpuoleiset räystäs-
laudat.

Kevään 2008 leirillä käytettiin toista tekniikkaa. Tukin 
vastakkaisille puolille tehtiin kaksi noin kymmenen 
senttiä syvää, koko rungon pituista loveusta. Loviin 
hakattiin puukiiloja molemmin puolin, kunnes 
tukki halkesi. Näin saatiin aikaiseksi suora, sellaise-
naan valmis lohkopinta. Tämän jälkeen halaspuolik-

Vuonna 2007 lohkotut 
räystäslaudat eivät olleet suoria, 
joten ne oikaistiin veistämällä. 
Kirvestä käyttämässä Mikel Merodio 
ja Georg Grotenfelt.

Piirros vuoliaisten päälle 
paikalleen asetetusta 
juurikoukusta. (Shōhei Dōke)

Tuukka Päivärinne merkitsee 
räystäslaudan vahvuuden 

halaspuolikkaaseen.
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kaista veistettiin toinen puoli suoraksi. Tekniikoita on 
käytetty myös keskiaikaisissa kirkoissa paanujen alus-
laudoituksen tekemiseen.

Päärakennuksen harja on lähes 20 metriä pitkä, joten 
kaikkien neljän lappeen räystäslauta päädyttiin teke-
mään kahdesta lankusta. Edelliset räystäslaudat oli 
tehty yhdestä sahalaudasta, mutta vuoden 1930 valo-
kuvassa on kahdesta osasta tehty räystäslauta. 

Räystäslauta lovettiin koukkujen kohdalta siten, että 
sen alareuna saatiin niin alas, että räystäslauta varmisti 
myös tuohien aluskatteen pysymisen katolla.

Malat

Malat pitävät tuohet paikoillaan, suojaavat niitä mekaa-
niselta kulutukselta ja auringon uv-säteilyn harista-
valta vaikutukselta sekä siirtävät lumikuorman vuoli-
aisille. Murtovaarassa malat on perinteisesti asetettu 
harjalla ristiin. Päärakennuksen maloiksi hankittiin 
tyvestään noin neljän tuuman eli kymmenen sentin 
vahvuisia kuusenrunkoja. Rungot toimitti Heikki 

Räystäslautaa sovitetaan 
paikoilleen. Tähtäämässä 

Mikel Merodio Gutierrez ja 
Laura Mattila.

Kahden räystäslaudan 
liittymäkohtaan valittiin  

kaksihaarainen juurikoukku.
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Ovaskainen, joka tuntee hyvin ympäröivien metsien 
hitaasti ja suoraan kasvavat aluskasvustokuusiapajat. 
Rungot tuotiin karsittuina mutta kuorittiin vasta 
työmaalla. Keskimäärin opiskelija kuori kuusimet-
risiä runkoja 10–20 kappaletta päivässä, Ovaskainen 
kolmisenkymmentä. Yhdelle kymmenmetriselle 
lappeelle niitä tarvittiin sata ja koko katolle neljäsataa 
malkaa. 

Ideaalitilanteessa malka on räystäällä kaksi kertaa 
niin paksu kuin harjalla, jolloin malat ovat räystäällä 
tiiviisti toisiaan vasten eikä tarvita harjalla risteämät-
tömiä välimalkoja täyttämään koloja. Päärakennuksen 
kattotyömaalla vältettiin välimalkojen tarve ohenta-
malla malkoja parilla kirveeniskulla kohdasta, jossa ne 
harjalla risteävät. Ohentamalla malkojen latvapäätä ja 
pätkimällä malat vaihtelevan pituisiksi saatiin harjalle 
1930-luvun kuvissa näkyvää roheutta. 

Perinteisesti malkapuut on kaadettu kirveellä, jolloin 
niiden räystäslautaa vasten asettuvasta tyvipäästä 
on saatu samalla terävä. Pistemäinen kosketuspinta 
edistää rakenteen kuivumista. Nyt malkapuut oli 

Peter Arts kuorii malkaa. 
Taustalla Claudia Waldvogel. 

(Jaakko Kilpiäinen 2007)

Anne Höppner ohentaa malan 
latvapäätä.

Malat katkaistiin vaihtelevan 
pituisiksi, jotta harjasta ei 
tulisi liian säännöllinen.
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kaadettu moottorisahalla, joten päät jouduttiin teroit-
tamaan kirveellä.

Kolehmaisen kunnostuksen jäljiltä päärakennuksen 
malkakatossa oli harjapaino. Koska harjapainoa ei näy 
1930-luvun valokuvissa, jätettiin se pois. Reunim-
maiset malat vierähtävät helposti katolta alas, ellei 
niitä erikseen kiinnitetä. Arkistovalokuvien perus-
teella niiden kiinnitykseen on Murtovaarassa käytetty 
kolmea eri tapaa: painomalkoja, kuten rantaladossa, 
painokiviä, kuten Ikäpirtissä, ja vitsassidontaa, kuten 
aittarivissä, kujassa ja päärakennuksessa. Nyt uusitussa 
katossa käytettiin päätyräystäillä pitkiä, neljännesrun-
goista tehtyjä kuusivitsaksia, jotka naulattiin tyvipääs-
tään vuoliaisten päähän, taivutettiin katolle malkojen 
yli ja naulattiin taas noin kymmenenteen malkaan 
reunalta lukien (ks. kuva s.71 ja piirros s. 23). Pirtti-
puolen lappeiden kamarienpuoleiset reunamalat tuet-
tiin paikoilleen laakeilla kivillä. 

Malkojen päitä 
teroittamassa Mikel 
Merodio Gutierrez 
ja Zhaoxia Wang.

Päärakennuksen 
pihanpuoleinen 

malkakatto valmiina 
syyskuussa 2007.
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läPivienti

Vuosien 2007 ja 2008 restaurointileireillä savupiip-
pujen läpivienti malkakatolla ratkaistiin perinteisin 
materiaalein ja työtavoin. Tavoitteena oli rakenne, 
jonka 1800-luvun talonpoika olisi voinut tehdä.

Savupiipuista poistettiin niiden helmaan tiiviisti kiin-
nitetty alumiinipelti. Piippujen alaosaan tehtiin lohko-
tusta puutavarasta tuet, joiden avulla tuohet nostettiin 
piippua vasten. Kauluksen päälle valmistettiin lohko-
tusta ja höylätystä puutavarasta tippanokkakehys, joka 
ohjaa sadeveden läpiviennin tiivistyksen tuohien yli ja 
toimii helmavahvikkeena savupiippujen rappaukselle. 
Kehyksen nurkkien litsiliitokset vahvistettiin puuta-
peilla. 

Savupiiput on ehkä alun perin rapattu savella, jolloin 
rappaus on uusittu mahdollisesti jopa vuosittain. 
Tämä ei museossa ole mahdollista, joten piippujen 
rappaukseen mietittiin kestävämpiä vaihtoehtoja. 
Päädyttiin käyttämään kalkkisementtirappauslaastia 
(50/50/600), jota on helposti saatavilla, joka on 
yksinkertaista käyttää ja joka on väriltään melko lähellä 
savirappausta.

Harjan suuntainen ja 
siihen nähden kohtisuora 
leikkaus kamaripuolen piipun 
läpiviennistä. (Kallion Savo-
seura)

1 vuoliainen
2 kourupuun tuen kannatin
3 vitsas
4 kourupuun tuki
5 kourupuu
6 tuohen tukipäreiden 

kiinnityspuu
7 tukipäreet, joiden välissä 

tuohi
8 tuohi
9 rappauksen tippanokka
10 aluslaudoitus
11 malat
12 rappaus

1

1

1

2

23

4

4

4

5

5

6
7

8

8

9

9

10

10

11

12

12
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Tippanokkakehyksen 
nurkkaliitos vahvistettiin 

puutapilla.

Kamaripuolen 
rapattu pii ppu.

Tuukka Päivärinne kokoaa 
tippanokkakehystä.
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Kourupuun tuen kannatin 
kiinnitettiin vuoliaiseen 
koivuvitsaksella.

Tuohien tukirakenne 
takaa päin.

Tuohia asetetaan 
paikolleen. Kuvassa 
näkyvät kourupuu, 

tukipäreet tuohet ja 
tukipäreiden kiinnityspuu.
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Pirttipuolen piippu sijaitsi 
alempana, lappeen puolivälissä. 

Veden ohjaaminen piipun ohi 
hoidettiin rakentamalla pieni 

harja sen yläpuolelle. 

Piirroksessa kuvataan, kuinka 
piipun ullakolla oleva osa 
rapattiin. (Shōhei Dōke)

Harjapuun 
vitsaskiinnitys 

vuoliaiseen.

Pirttipuolen piipun yläpuolista 
harjaa tukemaan valmistettin  
erityinen osa tuoreesta 
koivusta taivuttamalla.

Harjakappaleen päille 
tehtiin kolot vuoliaiseen, 
ja kappale kiinnitettiin 
koivuvitsaksilla. Kuvassa 
Tuukka Päivärinne.
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Marko Huttunen 
tapittaa kourupuuta 
vuoliaiseen. 

Pirttipuolen piipun juurelle 
valmistettiin tuohia varten 
samankaltainen kaulus kuin 

kamaripuolelle. Kuvassa 
näkyy, kuinka tukipäreiden 
kiinnityspuu on tapitettu 

kourupuuhun.

Tuomas Klaus latoo 
tuohia pirttipuolen 
piipun ympärille.

Harjakehikkoa vasten 
ladottiin aluslaudoitukseksi 
särkylaudan pätkiä.

Valmis piipunympärys 
alhaalta päin.

Valmis piipunympärys 
harjalta päin.

Tuohia aseteltuina 
tukipäreiden väliin 
piippua vasten.
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Apukattotuoli, projektio 1:50.

Uuden tuohi-malkakaton teon yhteydessä pääraken-
nuksen pirttipuolen ullakolle tehtiin vuonna 2007 
apurakenteeksi järeä kattotuoli. Sillä pyrittiin tasaa-
maan katon kannatusta ja estämään vuoliaisten taipu-
minen lumikuormien alla. Kahdeksanmetristen vuoli-
aisten keskikohdalla korkeusvaihtelu saattoi talvisin 
olla suurimmillaan jopa yli 30 cm. Alumiininen piipun 
kaulus ja aluskate olivat ilmeisesti sietäneet suuren 
liikkeen, mutta siirryttäessä takaisin tuohi-malkakat-
toon, suuret liikkeet piipun ympärillä haristaisivat 
kattoa.

Muutenkin savupiipun ympärystä on vaikea saada 
tiiviiksi perinteisen tuohi-malkakaton rakennusteknii-
kalla. Murtovaaran päärakennuksen pirtin luonnon-
kivestä muuratun piipun liittäminen uuteen tuohi-
malkakattoon on erityisen hankalaa, koska piippu 
sijaitsee keskellä lapetta. Talvella lumi kasautuu piipun 
taakse, ja ellei piipun ja katon liitos ole tiivis, valuvat 
sade- ja sulamisvedet ullakolle.

Uusi kattotuoli tukee myös piipun kohdalla olevan 
katkonaisen vuoliaisen toista puolta. Näiden vuoli-
aisten päät ovat aikaisemmin olleet tuettuina piipun 

aPukattotuoli

ville karhu
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vierestä laudanpätkillä suoraan laipion varaan. Katto-
tuoli sijoitettiin lähelle piippua kannattamaan vuoli-
aisia niiden keskivaiheilta. 

Kattotuolin rakennusmateriaalina olisi ollut helpointa 
käyttää sahatavaraa, mutta resurssien ja hankinta-
ajan puutteen vuoksi käytettiin paikan päältä löytyviä 
materiaaleja. Rakennustelineitä varten hankittua saha-
tavaraa oli 2 x 5- ja 2 x 6 -tuumaisina lankkuina, jotka 
olivat pisimmillään vain vajaan viiden metrin mittaisia. 
Kattotuolin keskipilariin käytettiin navetasta löytynyt 
vanha hirrenpätkä. Kattotuolin pisin osa, seitsenmet-
rinen alapaarre, on rakenteen sitova palkki, johon 
kohdistuu kaikki kattotuolin kannattaman kuorman 
aiheuttamat voimat, eikä ylimääräisten, mahdollisesti 
epäluotettavien jatkoliitosten tekeminen tähän raken-
teen osaan ollut kannattavaa. Siksi alapaarre veistettiin 
kahdesta lähistöltä kaadetusta männystä, koska muuta 
tarpeeksi pitkää materiaalia ei ollut saatavilla.

Apukattotuolin muodostavan ristikon liitokset toteu-
tettiin sinkityillä viiden ja kuuden tuuman nauloilla. 
Alapaarteen ja selkäpuun liitoksessa on viisi kerrosta 
noin kaksituumaista puuta, joista yksittäinen naula 

Apukattotuoli, leikkaus 
A-A 1:20.
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lävistää kolme. Nauloja liitoksen jokaisessa kerrok-
sessa on vähintään kymmenen.

Kattotuolin asentamista varten ullakon vuori- ja 
lasivillaeristeet sekä voimapaperit siirrettiin pois ja 
hiekka-sammaleristeeseen kaivettiin ura alakaton 
laudoitukseen asti kattotuolin sijoituskohdalle. Vanhaa 
eristystä poistettaessa huomattiin toiseksi ylimmässä 
hirsikerrassa tyypillistä kondenssin aiheuttamaa lahoa. 

Ristikon rakentaminen aloitettiin muotoilemalla 
maassa suurimmat kappaleet, vinot yläpaarteet, 
keskipilari sekä kahdesta kaadetusta männystä valmis-
tettu alapaarre ullakolla otettujen mittojen mukai-
siksi. Kaadetut, läpimitaltaan noin 25 cm:n paksuiset 
männyt veistettiin metsässä karkeasti lähelle lopullista 
muotoa, jotta siirtäminen työmaalle olisi kevyempää. 
Pienemmät liitosten sovitukset, liitosten lovet ja tuki-
sauvat veistettiin ja katkottiin mittaansa ullakolla 
kattotuolin asennusvaiheessa, kun osia sovitettiin.

Kattotuolin kannattama kuorma arvioitiin karkein 
laskutoimituksin. Ristikon kantavuus ylimitoitettiin 
- esimerkiksi räystäiden kompensoivaa vaikutusta ei 
otettu huomioon. Ristikon maksimikuormitukseksi 
arvioitiin viivakuormana noin 9 tonnin paino, lumi-
kuorma mukaan luettuna. Ristikolle tuleva kuorma 
on noin puolet koko katon kuormituksesta. Olen-
naista oli määritellä naulaliitosten leikkauslujuus ja 
yläpaarteen jäykkyys.

Voimien tasaisen siirtymisen takaamiseksi katto-
tuolin selkäpuut kiilattiin tiukasti vesikaton vuoliaisia 
vasten. Alkuperäinen suunnitelma oli tukea ristikko 
uloimmista kulmistaan suoraan ulkoseinään, mutta 
ylimmän hirsikerran lahovaurio esti tämän. Rakenta-
misen edetessä todettiin, että kattotuoli voitiin tukea 
laipion lautojen päältä alla oleviin välikaton vuoliai-
siin aivan seinän vierestä. Kattotuolin kulmien alle 
sijoitettiin 45 cm leveä poikittainen lankku, jonka 
alle pantiin sovittavat tassut laipion lautojen kohdille. 
Samalla kattotuolin yläpaarteiden päät kiilattiin tuki-
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lautaa vasten naulaliitosten rasituksen vähentämi-
seksi. Laipioon tukemalla voimat siirtyvät aivan seinän 
vieressä alakaton veistettyjen vuoliaisten kautta kurki-
aiseen, joka kulkee kattotuolin suuntaisesti noin 50 
cm sivussa kattotuolin linjasta. Kurkiainen on läpisal-
vottu terveisiin ulkoseinän hirsiin.

Ulkoseinien eristelahon vuoksi on suositeltavaa 
poistaa laipion täyte, ainakin ulkoseinien vieriltä. 

Kattotuolin osat 
valmistettiin maassa. 
Veistämässä Lauri 
Saarinen.

Kattotuoli koottiiin 
ullakolla. Työssä 
Claudia Waldvogel.

Valmis 
kattotuoli.
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Pirtin uunin kalkitseMinen

Kun päärakennuksen kattoa kunnostettiin vuonna 
2007, välipohjasta varisi pirttiin pölyä ja likaa. Lisäksi 
väliaikaisesti pressulla peitettynä ollut katto vuoti 
talvella 2007–2008 ja turmeli uunin valkeiksi kalkit-
tuja pintoja. Siksi uuni valkaistiin kevään 2008 leirillä.

Työn aluksi uunia ympäröivät pinnat – lattia, seinät ja 
katto – sekä orret suojattiin sanomalehtipaperilla ja 
kartongilla, samoin uuninsuun savukoppaa kannatte-
levat parrut. Kalkittavat pinnat puhdistettiin harjaa-
malla liasta ja pölystä. Uunin vähäisten halkeamien 
paikkaamista ei nähty tarpeelliseksi.

Valkaisemiseen käytettiin Kirjovärit Oy:n Vanhan-
miehen kalkkitahnaa, joka on perinteiseen tapaan 
puulla miilupoltettua ja puhtaalla vedellä sammu-
tettua hautakalkkia. 

Pohja-alaltaan noin 2,5 x 2 metrin kokoista uunia 
varten oli varattu hautakalkkia 25 kg. Ensinnä siitä 
valmistettiin kalkkivettä sekoittamalla 1 osa kalkki-
tahnaa 4 osaan kylmää kaivovettä. Seoksen annettiin 
seistä kaksi vuorokautta tiiviisti suljetussa muoviasti-
assa. Pinnalle kertynyt kalkkivesi otettiin talteen, ja 

Daniela Grotenfelt 
kalkitsee pirtin uunia.

netta Böök
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astiaan pantiin valmistumaan uusi kalkkivesierä ja sen 
valmistuttua jälleen uusi erä.

Uunin kalkittavat pinnat kostutettiin kalkkivedellä 
vuorokautta ennen ensimmäistä kalkkimaalausta. 
Näin tasattiin kalkittavien pintojen imukykyä. Loppu 
kalkkivesi käytettiin maalauspäivänä kalkkimaalin 
valmistamiseen. Ensimmäisestä maalierästä tehtiin 
melko ohutta sekoittamalla noin 1 osa kalkkitahnaa 
4 osaan kalkkivettä. Maali levitettiin kalkkihakkurilla 
letkeällä pyörivällä ranneliikkeellä. Jo yksi käsittely 
riitti antamaan uunille kohtuullisen kauniinvalkoisen 
pinnan. Käsittely toistettiin kahden päivän kuluttua 
aavistuksen paksummalla maalilla.

Hakkuri pestiin etikansekaisella vedellä ja huuhdeltiin 
puhtaalla vedellä.

Pirtin kalkittu uuni.
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Suomalaisessa talonpoikaisessa rakentamisessa puuta-
vara on valittu käyttötarkoituksen ja saatavuuden 
mukaan. Puun valinnan taito on keskeinen tekijä 
vanhan talonpoikaisen puurakennuskannan säilymi-
sessä: hyvästä materiaalista toimivin rakentein tehdyt 
rakennukset ovat voineet säilyä meidän päiviimme 
kehnommallakin ylläpidolla. Paljon puun valintaan 
liittyvästä tietämyksestä ja etenkin näppituntumasta 
on kadonnut puurakentamisen perinteen käytännön 
katkettua 1900-luvulla. Tämän tiedon kerääminen on 
tärkeä osa korjausleireihin liittyvää tutkimusta. 

Rakennuspuuta metsästä valittaessa on huomioitu 
puulajin ohella kasvuolosuhteet ja puun ikä, jotka 
vaikuttavat muun muassa puun sitkeyteen ja lahonkes-
toon, samoin kuin kaatoaika. 

Yleisyytensä ja monipuolisten ominaisuuksiensa ansi-
osta on käytetyin puulaji eittämättä ollut mänty eli 
petäjä. Lohkomalla valmistettaviin rakennusosiin on 
etsitty aihkimäntyä. Puut on yleensä kaadettu talvella, 
jolloin raskaiden runkojen kuljetus on sujunut kevy-
emmin: hankea pitkin rekikyydillä.

Puun valinta

katja savolainen

Kaadettavaksi 
valittu puu.
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Puulajien käytöstä

Murtovaaran rakennuksissa ja rakennelmissa on 
käytetty ainakin mäntyä, kuusta, koivua ja katajaa. 
Rakennusten rungoissa on käytetty pääasiassa mäntyä 
ja kuusta. Varatut hirsikehikot on tehty männystä, 
latoja on tehty kuusestakin. Aihkimännystä on saatu 
halkomalla liisteitä tuohikaton alustaksi ja lohkolau-
toja permanto- ja laipiolankuiksi. Kuusta on suosittu 
eritoten säälle alttiissa kattorakenteissa, kuten juuri-
koukuissa ja maloissa, ja siitä on saatu säänkestäviä 
haljaksia, joita on käytetty aidanrakentamisessa. Vali-
koitua mäntyä on käytetty ikkunoihin ja oviin. Päre-
puina yleisimpiä ovat kuusi ja mänty.

Koivun tuohta ja koivuvitsaksia eli siteitä on käytetty 
esimerkiksi malkakatoissa, kuitenkin muiden puura-
kenteiden suojaamina. Tuohta on käytetty vedeneris-
teenä, joka kestää loistavasti kosteutta mutta haristuu 

suorassa auringonpaisteessa. Siksi tuohikaton päälle 
on ladottu suojaavaksi uhrikerrokseksi malkoja. Itäi-
seen tuohikattorakenteeseen kuuluvat juurikoukut on 
kiinnitetty vuoliaisiin koivuvitsaksin. Säälle alttiissa 
paikoissa vitsakset on tehty halkaistusta nuoresta 
kuusesta eli näreestä tai katajasta.

57



Lohkomalla ja kiskomalla tehtäviin rakennusosiin, 
kuten haljaksiin, särkylautoihin, liisteisiin tai pärei-
siin, on etsitty suorasyinen, vanha aihkimänty, josta 
on käytetty tyvitukki. Aihki (jättipetäjä, aarnihonka, 
ikihonka, jouhipetäjä) on yli 250-vuotias mänty, jossa 
on yleensä jo korkean iän merkkinä kilpikaarnaa. 
Aihkipuun rungon suoruutta on tutkittu kaarnaa, 
koroa ja oksastoa tarkastelemalla. Perinnetiedon 
mukaan puun voi olettaa suoraksi, mikäli alimmat 3–4 
oksakertaa näyttävät olevan linjassa. Puun alaosassa ei 
saisi olla oksia tai kohoumia, jotka kertovat umpeen 
kasvaneista oksankohdista. Myös kilpikaarnan linjoista 
saattaa joku päätellä puun suoruuden. Vanha koro 
puolestaan kertoo sitkeydestä, sillä koro hidastaa 
kasvua ja tekee puuaineksesta tiukkaa. Aihkipuussa 
koro kertoo usein metsäpalosta. Metsäpaloja on ollut 
keskimäärin kolme tuhatta vuotta kohti.

liisteet

Liisteet ovat puusta kiskomalla, halkaisemalla tai 
lohkomalla saatuja, verraten ohuita (½–1½ cm) ja 
kapeita (3–10 cm) säleitä, joita on käytetty mm. 

  liisteet ja särkylaudat

huttunen & savolainen

Murtovaarassa 
tehtyjä särkylautoja 

keväällä 2007.
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katoissa katemateriaalina ja muissa kattotyypeissä 
alusrakenteena. Liisteessä, kuten sen isoveljessä särky-
laudassa ja pikkuveljessä, kiskomalla tehdyssä ”veit-
tipäreessä”, puun syyt jatkuvat ehjinä päästä päähän, 
mikä tekee liisteestä lujan ja taipuisan. Koska liistee-
seen ei sen tekotavan ansiosta synny tavalliselle saha-
laudalle tyypillisiä avoimia solukkoja, se ei kostu yhtä 
helposti ja kestää siis paremmin säätä. Liisteitä voi 
kiskoa sekä tangentin että säteen suuntaan. 

liisteiden valMistus

Vuoden 2005 leirillä tehtiin liisteitä rantaladon tuohi-
malkakattoa varten. Aihkimännyn toimitti paikan 
päälle Heikki Ovaskainen, joka myös auttoi alkuun 
tukin halkaisussa. Lohkominen ja liisteiden valmistus 
opittiin lähinnä yrittämällä ja erehtymällä. Oppia 
päästiin syventämään vuosien 2007 ja 2008 leireillä 
särkylautoja tehtäessä. Ensimmäisellä leirillä työhön 
saatiin neuvoa myös päremestari Leo Komulaiselta ja 
vitsasmestari Urho Harmoselta. Liisteet valmistettiin 
seuraavalla sivulla kuvatulla tavalla.

Tangentin (vas.) ja säteen suuntaiset 
liisteet. (Maria Luostarinen)
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Mäntytukin puolikkaat halkaistaan säteen suuntaan 
ensin neljänneksiksi, sitten kahdeksanneksiksi. Työtä 
jatketaan, kunnes aihiot eli kellekset ovat sopivan 
(2–3”) levyisiä lohkaisua varten. Ydin (noin ¼) ja 
kaikki laho tai rapea puuaines poistetaan huolelli-
sesti. Tämän jälkeen aloitetaan aihioiden lohkominen. 
Lohkominen tehdään aina siten, että molemmat 
puolikkaat ovat yhtä vahvat. Pintapuun puolelle voi 
kuitenkin jättää enemmän paksuutta (pärepuussa jopa 
2:1), koska pintapuu on joustavampaa. Kun voimat 
jaetaan tasan, aihio lohkeaa luontaisesti suoraan. 

Itse liisteiden lohkominen aloitetaan teräväkärki-
sellä kirveellä ja lekalla. Kirves sijoitetaan tarkasti 
haluttuun kohtaan ja hamaraan napautetaan kevy-
esti lekalla. Liistettä väännetään auki kahden lähek-
käin sijaitsevan rungon väliin tukien, aina paksumpaa 
puolta vääntäen; halkeama kääntyy väännön suuntaan 
(ks. piirros s. 68). Vaakahirsien väliin sijoitettaessa 
puoliskon nostaminen on kätevintä: työpari tarkkailee 
halkeamista, ja aihiota käännetään tarpeen mukaan. 

Toinen halkaisutekniikka, jota sovellettiin Murto-
vaarassa isojen kuusivitsasten halkaisussa, perustuu 

Liisteiden teossa voi 
käyttää apuna kahta 
kirvestä. Halkaisemassa 
Katja Savolainen ja 
Marko Huttunen.

Liistetta käsin 
revittäessä aihio 

voidaan tukea esim. 
kahden hirren väliin. 

Myös aihion pään alla 
on tuki.
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kirveiden käyttöön työparina. Piilulla työnnetään, 
ohut- ja suorateräisellä kirveellä ohjataan halkaisua ja 
katkaistaan säikeet.

särkylaudat 

tuukka Päivärinne 

Vuosien 2007 ja 2008 leireillä päärakennuksen tuohi-
malkakaton aluslaudoitukseen käytettiin vanhojen 
ruodelautojen lisäksi uusia särkylautoja, jotka lohkot-
tiin työmaalla. 

Särkylautoja tehtäessä on olennaista materiaalin 
laatu. Heikki Ovaskainen valitsi ja kaatoi kevättalvella 
leirillä käytettävät puut. Särkylautapuita valittaessa 
on pyrittävä löytämään suoria ja vanhoja kilpikaar-
naisia mäntyjä eli aihkeja. Tukkien halkaisija oli keski-
määrin noin 400 mm. Näissä yli 200 vuotta vanhoissa 
puissa sydänpuun osuus oli suuri. Suoruutta voi arvi-
oida kaarnan ja oksaston linjoista sekä yksinkertaisim-
millaan kaarnavaurioiden kohdalta: korosta tai vasiten Liisteitä pinossa. 
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kirveellä veistetystä pilkasta, jonka tekemistä puun 
vahingoittumisen vuoksi tulee kuitenkin välttää.

tukin halkaisu

Vuonna 2008 halkaisua oli opettamassa posiolainen 
mestari Eero Majava. Hän toi aloitushalkaisua varten 
vesurista valmistetun terän. Lisäksi työhön tarvitaan 
hollihakoja, puukiiloja, taltta, kirves ja leka tai lekan 
sijasta puinen kurikka tai nuija, joita käytettäessä kiilat 
kestävät pidempään. Toisaalta kiilojen kuuluu antaa 
periksi, joten niitä kuluu runsaasti. Rautaisia kiiloja 
ei tule käyttää, koska ne eivät seuraa puun luontaista 
halkeamista. 

Särkylaudan valmistus aloitetaan halkaisemalla tukki. 
Koska suurin osa tukeista on käytännössä aina kieroja, 
halkeama karkaa helposti vinoon. Tällöin sitä ohjataan 
tarvittaessa katkomalla vinottaisia säleitä kirveellä ja 
taltalla. Tällä työläällä “tappamisella” ei kuitenkaan 
voida pelastaa rankasti kierteistä tukkia ensimmäisessä 
halkaisussa, vaan tekijän on alistuttava puun tahtoon. 
“Se on jo päättänyt meidän puolesta”, kuten Majava 
sanoi. Liian kierteiseksi huomattuihin tukkeihin ei 

Eero Majava näyttää mallia tukin 
halkaisussa.

Halkaistu tukki.

Eero Majavan mukaan 
tukin halkaisu 

aloitetaan päästä. 
Kiiloja lyödään tukin 

sisään iskemällä 
kumpaakin kiilaa 
vuoron perään. 

(Tuukka Päivärinne)

62



tuhlata aikaa vaan yritetään löytää suorasyinen tukki, 
jolloin työ käy keveämmin. Kuusi on luonnostaan 
mäntyä kierteisempää, mistä syystä kuusirunkoa ei 
tavata haljaksia pidemmälle lohkoakaan.

Kun tukki on ensin halkaistu pituussuunnassa puoliksi, 
puolikkaat jaetaan neljäsosiksi säteen suuntaan. 
Neljäsosista poistetaan sydänpuu tangentin suuntai-
sesti. Jäljelle jäänyt kappale halkaistaan tasavahvui-
siksi puoliskoiksi tangentin suunnassa. Näin jatketaan, 
kunnes yhdestä tukista on tuotettu maksimissaan 16 
lautaa (kuva oikealla) .

Särkylautoja on valmistettu vielä käsisahaamisen 
aikana, sillä suorasta tukista saa laudan helpommin 
halkaisemalla kuin käsin sahaamalla. Särkylauta on 
joustava ja sen ehjä syyrakenne kestää hyvin säätä. 

”Jos taas puu oli huonoa juoksemaan saattoi siinä olla 
kaikenlaisia juania ja jänteitä joita oli kirveellä katkot-
tava.” (Laukaa 1892, Museovirasto, Puutietokanta).

Tukin halkaiseminen särkylaudoiksi. 
(Tuukka päivärinne)
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särkylauta-aiheisia 
poimintoja Museoviraston 
puutietokannasta 

Museoviraston puutietokantaan on kerätty puuraken-
tamiseen liittyvää tietoa Museoviraston (MV) keruu-
arkistosta sekä Suomen Kirjallisuuden Seuran (SKS) 
kansanrunousarkistosta. Materiaali koostuu taval-
listen ihmisten omasanaisista vastauksista heille lähe-
tettyyn kyselylomakkeeseen. Vastauksia selittämässä 
on usein piirustuksia.

Vastaajien joukko on kirjava ja niin on myös vastauk-
sien taso, mutta eri aikakausilta (1800–1970) olevat 
kirjoitukset piirustuksineen antavat hyvän käsityksen 
vanhoista rakennustavoista.

Tähän on koottu joitakin vastauksien särkylautoja 
käsitteleviä osia.

Vastaus kuvaa oloja Valtimon 
pitäjän Halmekylässä vuosina 1800-
1950.

“Särkylauta oli se johon enimmin luotettiin, mikä olikin 
kestävä niin tuulessa kuin sateessakin. Halkaistu 
mäntylauta kun se pihkoittuu niin se ei läpäise vettä ja 
pihka toimii sellaisena kyllästysaineena joten sellainen 
katto kesti parikymmentä vuotta sitäpaitsi sillä voi 
kattaa melkein kaikkina vuodenaikoina, kun sen sijaan 
tuohikatto on tehtävä lämpimän sään aikana ja tuohet 
kiskottava tiettynä ajankohtana. Lauta on säretty noin 
tuuman vahvuiseksi mikäli suinkin on puusta saatu.

Lautapuuksi valittiin suora oksaton mänty joko kalliolta 
tai suolta. Kun vähän puun pintaa vetää niin siitä näkee 
onko syyt suoraan ylhäältä alas jos niin on niin siinä 
on sopiva puu, kiero puu ei kelvannut koska puu tulee 
halasta syitään myöten. Kun sitten löytyi hyvä puu se 
kaadettiin, katkaistiin halutun mittaiseksi.

Näin halottiin puu laudoiksi työvälineinä kirves, kurikka ja 
kiila. Näillä välineillä saatiin lautaa hyvästä puusta paljon 
yhdestä pölkystä jos halkaistaessa sattui menemään 
joku lauta siäpuolees s.o. ei haljennut yhtätasaisesti niin 
se pilaan mennyt kappale sai jäädä metsään lahomaan 
puuta ei siihen aikaan säästetty. Mäntyjä kasvoi metsissä 
niitä syötiin ja poltettiin ja tehtiin tervaa. (nahka syötiin 
veri myötiin, luut tulessa poltettiin) Lautoja halkaistssa 
(särkiissä) käytettiin kahta tai kolmea kiilaa joita 
kurikalla lyötiin vuoron perään. Halkaisu aloitettiin pölkyn 
tyvipäästä männyssä siitä on sanontakin ohjeeksi `tyven 
mänty latvan kuusi.´ vaikka kuusta ei yleensä käytetty 
laudoiksi. Lautakatto tehtiin aina täysipitkistä laudoista 
räystäältä harjalle ulottuvista. Puusta otettiin niin monta 
pölkyä kun oksatonta osaa riitti, joku tuores oksa sai 
olla ellei se tehnyt reikää lautaan, jos joskus tuli muuten 
hyvään lautaan pieni kuiva oksan reikä niin se kattamis 
aikana tukettiin puutapilla.” 

64



Laukaa

“Tämä varsinkin lautojen erilainen vahvuus johtui puiden erilaisesta teknillisestä 
rakenteesta. Kaksi noin maallikon silmälläkatsottuna aivan samannäköistä 
puuta saattoi halkaisuominaisuuksiltaan olla aivan erilaiset. Kun puu oli hyvää 
juoksemaan, lähtivät siitä laudat vaivattomasti, ku os vua kirjan lehtiä kiännelly, 
sanoivat lautojen särkiät. Tällaisesta puusta saattoi särkeä sentin ja parin 
sentin lautoja. Jos taas puu oli huonoa juoksemaan saattoi siinä olla kaikenlaisia 
juania ja jänteitä joita oli kirveellä katkottava, Tälläisestä puusta täytyi 
laudat särkeä paksumpia ja niitä tuli paljon hitaammin Tässä on käytetty sanaa 
juoksemaan, jos laudat lähtivät puusta helposti, silloin laudan särkijät sanoivat 
että puu on hyvää juoksemaan, jos taas puu oli vaikeaa halaista, silloin se oli 
huono juoksemaan...”

“Laudat valmistettiin... ...parhaista jauhi, jauhpetäjistä.”

“...halkaisutapa johtui siitä, jos paksummasta pölkystä halkaisee ohuenpaa lautaa 
sivusta ei se onnistu silloin lauta ohenee sitämukaa kuin puu halkeaa ja saattaa 
käytä niinkin että lauta ei juokse pölkyn päähän asti, vaan tulee sivusta 
ulos. Jos pölkky halaistaan siten että molemmat puolet ovat yhtä vahvat 
halkeaa se keskelyä, sentähden kappaleet halaistiin aina keskeltä niin kauvan 
kunnes laudat olivat valmiit. Kun laudat oli säretty ei niissä sen jälkeen ollut 
sanottavia jälkitöitä, ne olivat valmiit katolle laottavaks.”

Kaukola

”Pääasiassa käytettiin kirvestä ja 
honkapuusta tehtyjä kiiloja. Kiiloja oli 
useampaa leveyttä ja kokoa myöhemmässä 
vaiheessa käytettiin rautakiilojakin ja 
semmoisia leveäteräisiä kirveitä semmoisia 
kun nykyään lihakirveet. Työssä piti olla 
kaksihenkeä niin se paremmin saatiin 
luistamaan eli sujumaan.”

Pertteli

”Vieressä on piirros siitä millä tavoin 
vesikatlaoroi (= vesikattolautoja) halasti 
(=halkaistiin) kirveellä n. 12-13 tuuman 
läpimittaisesta puusta, josta tuli lautoja 
8 kpl. Ensin puu keskeltä halki (1), sitten 
molemmat puolet keskeltä halki (2), puun 
sydämmenpuoleiset kappaleet keskeltä 
halki (3) ja pinnanpuoleiset kappaleet 
halki (4) sekä viimeiseksi pinnat (5) 
pois jos halasemal (=halkaisemalla) tai 
vestämäl (=veistämällä) Suora oksaton 
mänty oli kaadettu jo talvella ja katkaistu 
sellaiseen mittaan että se tuli ulottumaan 
harjalt (=harjalta) rästäl (=räystäälle) 
siinä pykninkis (=rakennuksessa) johon 
se oli aiottu. Halkaiseminen tapahtui 
keväällä touko- kesäkuussa, sitten kun 
puu oli sikkistynny (=sitkistynyt). Näin 
se kaikki oli todennäköisesti tapahtunut. 
Ainoa tarvittava työkalu oli kirves ja 
halkaisemisessa apuna nalkei (=kiiloja). 
Halkaistessa ei sopinut pitää kiirettä, 
vaan oli tarkkaan seurattava puun 
halkeamisen yhteydessä tapahtuvia 
kaikkia ilmiöitä. Mahdollista ol myös, 
että laudoiksi halkaistavia puita liotetiin 
vedessä ehkä kuukausimääriäkin ennen 
halkaisemista.” 65



vitsakset

Kiinnittämiseen ja sitomiseen on käytetty vitsaksia, 
ennen kuin teollisesti valmistetut metallikiinnikkeet, 
lähinnä naulat ja rautalanka, yleistyivät. Vitsaksilla on 
muun muassa sidottu kattorakenteita, aitoja, hirsi-
runkojen aukkojen pieliä ja uittopuomeja. Niitä on 
käytetty astioiden vanteina, hankaimina, kahvoina ja 
niin edelleen.

Vitsaksia voidaan valmistaa eri puulajeista ja puun 
osista käyttötarkoituksen ja saatavuuden mukaan: 
nuorista kuusista ja pitkistä kuusen alaoksista, koivun 
vesoista ja oksista, katajista, jotka ristiinalaisen vitsas-
mestarin Urho Harmosen mukaan pysyvät notkeina 
kylmälläkin, pajuista ja pihlajasta. Puiden juurista 
saadaan pitkiä ja tasapaksuja vitsaksia. Materiaali 
käytetään käytöstä ja puulajista riippuen sellaisenaan, 
kuorittuna, halkaistuna tai kierrettynä. 

Vitsaspuut haetaan metsästä korkeintaan pari päivää 
ennen käyttöä, sillä tuoreina niiden halkominen ja 
taivuttaminen on helpompaa. Vitsaksia säilytetään 
kosteassa, varjoisassa ja viileässä paikassa. Pitempiai-
kaiseen säilytykseen sopii uitto järvessä. Runsas liotus 

huttunen & savolainen

Syksyn 2007 leirillä tutkittiin aluskatteen tekemistä varpematoista. 
Varpematto syntyy siten, että kymmenisen varpetta eli hoikkaa ja pitkää 
taimea sidotaan koivuvitsaksilla yhteen.
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hankaloittaa vitsaksen vääntöä, mutta pitää tarvitta-
essa materiaalin notkeana. Kuusi- ja katajavitsasten 
hauduttaminen kiehuvassa vedessä noin puolen tunnin 
ajan juuri ennen käyttöä tekee sitomistyöstä kevyttä. 

kuusivitsakset

Kuusivitsaksia käytetään säälle alttiissa paikoissa, sillä 
kuusi haristuu verrattain hitaasti verkkaisen kosteus-
elämisensä vuoksi. Hyvä kuusivitsas saadaan aukealla 
kasvaneen kuusen pitkistä alaoksista tai nopeakasvui-
sesta ja suoraan kasvaneesta näreen eli nuoren kuusen 
rungosta. Närettä kannattaa etsiä kosteasta, valoisasta 
ja tiheäkasvuisesta paikasta, jossa runko pyrkii kurot-
tumaan ylös, esimerkiksi vanhalta hakkuuaukealta. 
Kitukasvuisesta näreestä sen sijaan puuttuu notkeus, 
se on kuiva ja oksaväliltään tiheä. Myöskään akselinsa 
ympäri kiertyvä näre ei kelpaa vitsakseksi. Erityisesti 
suurempien vitsasten kohdalla kasvun suoruutta voi 
tutkia oksastosta.

Hoikan kuusivitsaksen 
halkaiseminen aloitetaan 
latvasta.

Laura Mattila ja Tuukka 
Päivärinne halkaisevat 
kuusivitsasta.
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halkaiseminen

Aidanpanoon valitaan vitsasrunkoja, jotka ovat pituu-
deltaan noin 1–1,5 m (tyvi Ø 1–2 cm). Mitä järeäm-
mästä puutavarasta aita sidotaan, sitä järeämpiä tulee 
vitsastarpeiden olla. Vitsas halkaistaan puukolla 
latvasta (”tyvestä mänty, latvasta kuusi”), ja tasave-
roiset latvanpuolikkaat vedetään erilleen. Halkomista 
jatketaan varovasti kohti tyveä, ja oksakohdissa halko-
mista avitetaan puukolla. Mikäli toinen puun puolikas, 
haljas, alkaa muodostua paksummaksi toisen puolen 
vastaavasti ohentuessa, tehostetaan paksumman haljas-
puolen taivutusta. Yleensä korjausliike riittää palautta-
maan halkaisulinjan keskelle. Paksumman tyviosan 
halkomiseen tarvitaan joskus avuksi puukkoa. Jos 
vitsas on tyvestä paksu (noin 2 cm), tulee haljaksen 
tyveä vielä ohentaa ytimen puolelta puukolla, jotta 
vitsaksen taipuisuus säilyy.

viimeistely

Kaarna suojaa vitsasta uv-säteilyn haristavalta vaiku-
tukselta ja tukee vitsasta sidottaessa estäen sitä tait-
tumasta. Kaarnaa ei siis poisteta. Oksat poistetaan 

Kuusivitsasten valmistus. 
(Maria Luostarinen)

Vitsaksen halkeamissuunnan 
oikaisuliike. Kirjasta 

Traditional Woodland Crafts, 
Lontoo 1996 (1994).
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rungon myötäisesti niin, ettei rungon kaarnaa turhaan 
vuolla. Lopullisessa sidontatyössä oksankohdat tait-
tuvat helpoiten. Siksi oksien kohdalla on veistet-
tävä varoen ja runkoa on tuettava pituussuunnassa 
(ks. piirros viereisellä sivulla), jotta näre ei taitu 
(napsahda). Työ tehdään hyvin teroitetulla puukolla. 

Halkaistuja pintoja ohennettaessa veistosuunta on 
yleensä tyvestä kärkeen, paksujen oksien kohdalla 
kuitenkin hallitusti voimaa käyttäen kohti oksan 
ydintä. Vitsakseen lukoksi jätettävää latvusta harven-
netaan hieman puukolla riipien, jottei kosteutta 
sitovaa neulastoa jää liikaa. 

sidonta

Aitaa tehtäessä sitominen aloitetaan kietomalla 
vitsaksen latva seipään ympärille lukoksi. Sitten vitsas 
kieputetaan seiväsparin ympärille ja väliin kahdek-
sikon muotoon siten, että vitsaksen halkaisupinta on 
koko ajan seipäitä vasten. Lopuksi taivutetaan jäykkä 
tyvipää yläkautta seipäiden väliin lukoksi. Vitsaslukko 
viimeistellään tiiviiksi paketiksi kirveen hamaralla 
naputtamalla.

Aidan seiväsparin sitominen 
kuusivitsaksella. (Maria 
Luostarinen)
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neljännesten tekeminen

Kun tarvitaan erityisen pitkää, jopa yli kolmemetristä 
vitsasta, voidaan kuusivitsas tehdä vähän vanhemman 
näreen neljänneksistä. Toisin kuin puolitettava vitsas, 
iso vitsasaihio halotaan tyvestä alkaen. Kovin kier-
teiseksi osoittautuva runko hylätään, sillä jatkaminen 
olisi turhan työlästä. 

Halkomisessa käytetään apuna kirvestä, jolla ohjataan 
halkeamissuuntaa. Työhön tarvitaan kaksi henkilöä: 
ensimmäinen kiilaa halkeamaa auki kirvestä sivusuun-
nassa vitkuttaen, toinen kulkee peruuttaen edellä ja 
ohjaa halkomislinjaa syiden suuntaan ohutteräisellä 
kirveellä. Tarvittaessa ohuet, kiinni pitävät, kiertyvät 
säikeet (jänteet) katkaistaan. Loppua kohden voidaan 
halkaisu tehdä taivuttaen. 

Vitsaspuolikkaat halkaistaan edelleen neljännek-
siksi.  Halkaisukohta painetaan kiinteästi tukin päälle, 
halkaisupinta puuta vasten, ja noudatetaan edellä 
kuvattua tekniikkaa. Neljännekset halotaan samanko-
koisiksi. Puun kierteisyyttä ei enää liiemmin seurata, 
vaan puu halkaistaan keskeltä. 

Kuusivitsaksen 
esitaivuttaminen 

joustavaksi.

Kuusivitsasta halkaistaan 
neljänneksiksi kirveellä 

tarpeen mukaan avittaen. 
Loppuvaiheessa halkaisu 

voidaan tehdä taivuttaen.
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Neljänneksistä veistetään ydin kokonaan pois, ja vitsas 
ohennetaan tyvestä kärjen suuntaan veistäen käär-
memäiseksi, notkeaksi vyöksi. Kaarnaa ei poisteta. 
Tyveen jätetään ohentamaton pätkä lukoksi. Aivan 
tyven kärki veistetään kauniin teräväksi. Latvus sääs-
tetään. 

sidonta

Ennen vitsasten sitomista neljännekset on esitaivu-
tettava kauttaaltaan joustaviksi. Esitaivutus tapahtuu 
kätevimmin tukkia vasten kämmenillä taivuttaen 
(ks. viereisen sivun kuva). Erityisesti oksien kohdalla 
painon on jakauduttava tasaisesti koko kämmenen 
alueelle, jotta aihio ei taitu. Kerrankin taittunut vitsas 
pyrkii aukeamaan tai katkeamaan taitoskohdastaan. 

Vitsaslukon sidonnassa voimaa on käytettävä 
enemmän ja tasaisemmin kuin puolikkaita vitsaksia 
käytettäessä (vrt. esitaivutus). 

Vitsaksen tyvipää on naulattu 
vuoliaisen päähän. Marko Huttunen 
kiinnittää latvapäätä taivutetulla 
naulalla.
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koivuvitsakset

Rakennuksissa koivuvitsaksia yleensä käytetään säältä 
suojatuissa paikoissa, kuten malkakattojen liisteiden 
ja juurikoukkujen kiinnityksessä. Mikäli närettä ei ole 
ollut saatavilla, on koivua käytetty kaikkeen sitomi-
seen.

Vitsaksiksi haetaan suoria, nopeasti kasvaneita nuoria 
koivuja, joiden tyvipaksuus on 1 cm:n luokkaa. 
Tällaisia löytyy esimerkiksi maaperältään kosteilta 
hakkuuaukeilta.

Puun kuori rikotaan kevyesti puukolla vetämällä, 
jolloin vitsaksesta tulee helpommin väännettävä. 
Oksat poistetaan samalla tavalla kuin kuusivitsaksista. 

vääntäminen

Vitsasta ruvetaan vääntämään siten, että siihen tartu-
taan latvasta ja sitä kierretään tekijästä katsoen myötä-
päivään itsensä ympäri. Vääntämisessä edetään tyveä 
kohti niin, että koivurungon rakenne murtuu notke-
aksi. Vääntöote vaatii harjoittelua; taitaja vääntää 

Erling Sommerfeldt vääntää 
koivuvitsasta levenevällä 

kampiotteella vitsaksen tyveä 
jalalla paikallan pitäen. 
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ilman turhaa voimaa. Tyveä kohti kairamainen ote 
avautuu leveämmäksi (ks. kuva viereisellä sivulla).

Vitsas kuoritaan, minkä jälkeen se on valmis käytet-
täväksi. Vitsaksen ei pidä antaa ennen käyttöä kuivua, 
koska taipuisuus katoaa. 

sidonta

Koivuvitsas kiedotaan lenkiksi siten, että tyvipää 
kiepautetaan sidottavien kappaleiden yli. Sitten jatke-
taan kietomalla ja pujottamalla vitsaksen latvapäätä 
itse vitsaslenkin ympäri vastapäivään vitsasta samalla 
myötäpäivään kiertäen, jolloin sidoksesta tulee 
tiukka. Liiallinen tai liian vähäinen kierto haristaa 
vitsaksen tikkuiseksi, eikä punoksesta tule kaunista. 
Punos kierretään itsensä ympärille mahdollisimman 
taajaan ilman, että vitsas taittuu. Pujotusvaiheessa 
raottamisapuna voi käyttää terävää piikkiä.

Mikäli kattorakenne on tehty tuoreesta puusta, vitsas-
lukko löystyy puun kuivuessa. Löystyneen vitsaksen 
voi kiristää puukiilalla.

Urho Harmonen sitoo 
koivuvitsaksella 
juurikoukkua 
vuoliaiseen.

Valmis 
koivuvitsassidonta.
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Toisin kuin Murtovaaran muissa rakennuksissa, nave-
tassa on ollut pärekate alusta asti. Navetta on entinen 
metsäkämppä, joka siirrettiin vanhan lahonneen 
malkakattoisen navetan tilalle vuonna 1951. Murto-
vaaraan alettiin ilmeisesti vasta näihin aikoihin tehdä 
pärekattoja – siis aikana, jolloin pärekate oli muualla 
Suomessa jo hyvää vauhtia väistymässä. Pärekaton 
viimeinen suuri käyttökausi oli ollut sodanjälkeinen 
jälleenrakennuskausi, jolloin muita materiaaleja oli 
vaikea saada. Nykyään Murtovaarassa on pärekate 
navetan lisäksi nk. vanhassa tallissa ja museon perus-
tamisen jälkeen rakennetussa perunakuopassa. 

Navetan 1980-luvulla tehty, jo huonokuntoinen päre-
kate uusittiin opiskelijavoimin vuonna 2005. Työ 
tapahtui kahdessa vaiheessa. Toukokuussa opiskelija-
leirin aikana purettiin vain pihan puoleisen lappeen 
pärekate, jonka uusimisessa päästiin hieman yli 
lappeen puolivälin. Katto pidettiin pressulla peitet-
tynä aina heinäkuun lopulle saakka, jolloin pienempi 
opiskelijaporukka purki myös metsän puoleisen 
lappeen pärekatteen ja saattoi kattamisen loppuun. 
Toukokuulta jääneitä päreitä voitiin hyödyntää vain 

navetan Pärekaton korjaus

Päreitä lajittelemassa Nina 
Gérard, Cristina Santamaria 

Nogueira ja Helen 
Engelberg.

netta Böök
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osin, sillä ne olivat päässeet siinä määrin kuivumaan, 
että ne naulattaessa halkeilivat. Työmaalle toimitet-
tiinkin tuoreita päreitä. 

vanha Pärekatto

Purettu 1980-luvun pärekate oli nelikerroksinen. 
Päätyräystäissä ei ollut käytetty räystäslautoja, 
mutta päätyräystäiden reunoilla oli peitelautoina 
halkaistut malat. Myös katonharja oli peitetty halkais-
tuin maloin, jotka oli tuettu naulojen muodosta-
maan haarukkaan. Peitemalat olivat pahoin lahon-
neet ja katkeilleet. Niiden alta paljastui, että päreitä ei 
ollut ulotettu lainkaan lappeen yli toiselle lappeelle, 
vaan pärerivit loppuivat hieman ennen harjaa jättäen 
harjan auki. Tästä ei kuitenkaan näyttänyt koituneen 
suurempaa haittaa.

Pärekatteen ruode- eli aluslautoina oli käytetty 
lappeen alaosassa sahattuja ja lohkaistuja lautoja, 
muualla pääosin riukuja ja halkaistuja malkoja. Alus-
kate oli kohtalaisen hyvässä kunnossa. Vaihtamista 
vaati vain räystään reunimmainen aluslauta, joka oli 

Navetan vanhaa 
pärekattoa.
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pahoin vaurioitunut. Sen tilalle siirrettiin ylempää 
vanha lauta, joka ei harmaantuneena pistä silmään 
muiden vanhojen lautojen vieressä ja jonka paikalle 
naulattiin uusi lauta. Myös metsän puoleisella räys-
täällä korvattiin yksi huonokuntoinen lauta vanhalla, 
valmiiksi harmaantuneella laudalla.

uusi Pärekate

Uudessa pärekatteessa noudatettiin vanhan mallia. 
Kattamiseen käytettiin mäntyisiä höyläpäreitä. 
Katteesta tehtiin nelinkertainen, ja päreet limitet-
tiin sivusuunnassa 2–3 cm toistensa päälle. Päre-
vierron suuntaa vaihdettiin joka rivissä, ja rivit ladot-
tiin suomukselle siten, että ne peittivät alemman rivin 
kolmella neljänneksellään. Pärerivien suoruudesta 
huolehdittiin käyttämällä kattolappeen pituista linja-
lautaa, joka ripustettiin katonharjalle kiinnitettyjen, 
pärelimityksen pystyetenemän eli suomuksen välein 
rei’itettyjen lautojen varaan. Uutta päreriviä aloitet-
taessa linjalautaa nostettiin aina suomusmitan verran 
ylemmäksi. 

Katonharjalta 
ripustettiin reikälaudat, 
joihin kiinnitettiin 
koko lappeen pituinen 
linjalauta.

Linjalaudan tuenta 
räystäällä.

Piirros navetan katon 
pärelimivierrosta. 
(Elaine Leuzinger)
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Kattaminen aloitettiin räystäältä, johon ladottiin neljä 
pärekertaa. Räystään alimmaiset päreet katkaistiin 
puolikkaiksi ja ladottiin kovera puoli ylöspäin siten, 
että päreet ulottuivat 2 cm alimman räystäslaudan 
reunan yli. Nauloina käytettiin sinktsemättömiä päre-
nauloja, jotka lyötiin päreiden limitettyihin reunoihin 
siten, että ne lävistivät myös viereisen päreen reunan. 
Päreet naulattiin niin alhaalta kuin mahdollista mutta 
siten, että naulaus jäi reilusti seuraavan pärekerran 
alle.

Katon harja ratkaistiin vanhasta poikkeavalla tavalla. 
Ylimmäiset päreet taivutettiin harjan yli, minkä 
helpottamiseksi niitä liotettiin vedessä yön yli. 
Molemmin puolin katonharjaa pantiin painoksi 
halkaistut malat, jotka peittävät taivutettujen 
päreiden reunat ja pitävät harjapäreet paikoillaan. 
Samanlaiset painomalat asetettiin entisen pärekaton 
mallin mukaisesti päätyräystäille. Painomalat, jotka 
oli tuotu työmaalle valmiiksi halkaistuina ja kuorittu, 
kiinnitettiin läpinaulaamalla.

Koko lappeen pituisen 
linjalaudan avulla 
päreriveistä saadaan 
suoria. Pärekatolla Mari 
Jaakonaho ja Matleena 
Muhonen.

Navetan päätyjulkisivu 1:100. 
(Helen Engelberg)
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aidat

Nykyään karjalaitumet aidataan tavallisesti siten, että 
karja pysyy tiukasti yhdellä laidunmaalla kerrallaan. 
Ennen toimittiin oikeastaan päinvastoin: karja laidunsi 
väljällä, eli aidoilla rajattiin ne alueet, jonne karjaa ei 
haluttu päästää, kuten pihapiiri, viljelykset ja ympä-
röivät erämaat. 

Karjan laiduntaminen lähimetsässä edellytti satoja 
metrejä aitaa, kuten voi nähdä Murtovaarasta otetusta 
ilmakuvasta vuodelta 1939. Aitoihin meni enemmän 
puutavaraa kuin mihinkään muuhun rakennelmaan; 
kymmenen metrin matkalle tarvittiin lähes kiinto-
kuutiometri puuta. Koska puusta oli puute, tehtiin 
suuri osa aidoista jo viime vuosisadan alkupuolella 
piikkilangasta. Sodan aikana piikkilangat kuitenkin 
kerättiin rintamalle, jolloin perinteinen pisteaita 
palasi käyttöön. Pisteaitoja tehtiin yleisesti aina 1950-
luvulle asti, jolloin terästä alkoi taas olla saatavilla.

Murtovaarassa aidat on aina tehty puusta. Työn sääs-
tämiseksi on saatettu käyttää metsäaitoina yksinker-
taisesti murrosta eli toisiinsa nojalleen kaadettuja 

aidat ja PorttiIlmakuvassa Murtovaarasta 
vuodelta 1939 näkyy satoja 
metreja aitaa. (Puolustusvoimien 
tiedustelukeskus n:o 248:37)

Murtovaaran 
kujasten pisteaitaa 

vuonna 1966. 
Kujasia pitkin karja 
johdettiin navetasta 

metsälaitumille. 
(Sven-Erik Krooks, 

Museovirasto)

Marko huttunen
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puita. Tällaista risuaitaa ei kuitenkaan hyväksytty piha-
piiriin, jonne mieluummin pantiin suuritöisempää 
mutta siistiä pisteaitaa. Ei ole tietoa onko Murtovaa-
rassa ollut risuaitoja mutta alkuperäisistä pisteaidoista 
on säilynyt valokuvia ja lahonneita aitoja on uusittu 
vanhan mallin mukaisesti koko museoajan. 

Murtovaarassa koko aita eli seipäät, aidakset ja 
vitsakset on yleensä tehty kuusesta. Se soveltuukin 
hyvin aitamateriaaliksi, koska se ei kastu kuten mänty 
ja siis haristuu sään vaikutuksesta hitaammin. Lisäksi 
kuusta on ollut Murtovaarassa runsaasti saatavilla. 
Seipäät ovat olleet kaksi–kolmimetrisiä runkoja. 
Vitsakset on halkaistu puolentoista metrin mittai-
sista taimista, joiden halkaisija tyvestä on vajaat pari 
senttiä. Mitä järeämmästä puutavarasta aita on tehty, 
sitä pitempiä vitsastarpeiden tulee olla. Aidaksina 
on käytetty kaikenlaista sopivaa puutavaraa: pyöreitä 
riukuja, halkaistuja malkoja, liisteitä ja kelleksiä. 
Kuusen ohella aidaksia on tehty myös haavasta ja 
männystä.

Pisteaita säilynee hyvissä olosuhteissa kymmeniä 
vuosia. Seipäiden ja vinotukien eli varakkaiden 

Murtovaaralaista pisteaitaa. 
Seiväsparit tuetaan vinoon 
asetetulla seipäällä eli 
varakkaalla, joka sijoitetaan 
vuorotellen seiväsparin kummankin 
puolen. (Shōhei Dōke)
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alapäät lahoavat ensin, mistä seuraa aidan kaatu-
minen. Vuonna 2007 valtimolainen aitamestari Kaarlo 
Muikku mainitsi Koiravaaralta piste- eli valtimolaisit-
tain pystyaidan, joka on tehty 1930-luvulla. Muikun 
mukaan aita säilyy parhaiten kosteassa paikassa, kun 
taas hietamaalla se lahoaa nopeasti. 

Vuoden 2007 kevätleirillä tehtiin Kaarlo Muikun ja 
Heikki Ovaskaisen johdolla parikymmentä metriä 
uutta aitaa pihapiirin itäpuolelle. Puut oli kaadettu 
perinteiseen tapaan talvella. Leirin ajankohta sattui 
aidanpanon kannalta sopivasti toukokuuhun, jolloin 
aitatarpeet olivat parahultaisesti sulaneet, mutteivät 
kuivaneet liiaksi.

Ennen pystytystä aidan seipäät teroitettiin ja niistä 
kuorittiin yksi sivu, jolloin loput kuoresta irtoaa ajan 
myötä itsestään. Sitten seiväsparit lyötiin maahan 
pystyyn kahden kyynärän eli pitkän askeleen tai reilun 
metrin välein. Ne iskettiin hieman vinoon siten, että 
aidasten vinous tuli vastakkaiseen suuntaan. Seipäät 
kallistuivat myös ulospäin, jolloin aita sidottaessa 
kiristyi. Pujotuspuolen seipäät jätettiin vastapuolen 
seipäitä lyhyemmiksi, jotta aidasten pujottaminen 

Aidan seipäiden päät 
teroitettiin kirveellä. 

Teroittamassa Anna Scheinin.

Työpari Jaakko Kilpiäinen ja Heikki 
Ovaskainen halkaisee aidasta.

80



seipäiden väliin oli helpompaa. Aidan linjaus tehtiin 
silmämääräisesti. 

Aidasten halkaiseminen kävi jouhevimmin kahden 
henkilön yhteistyönä. Työpari eteni kasvotusten 
malan latvapäästä kohti tyveä siten, että edellä 
kulkeva teki varsinaisen halkaisutyön, kun taas perässä 
tuleva avarsi kirveellään jo tehtyä halkeamaa, jolloin 
halkaisun tehnyt kirves irtoaa puristuksesta. Myös 
aidasten alapäät teroitettiin, sillä teroitus pienentää 
maakosketusta ja hidastaa näin aidaksen lahoamista. 
Aidakset asetettiin melko jyrkkään kulmaan siten, 
että kahden seiväsparin väliin osui 2–3 aidaksen päätä, 
kuten Murtovaarassa on ollut tapana. Kaikkia aidaksia 
ei sidottu seipäisiin – joka seipääseen tuli kolme 
vitsasta. Jos aidan oli tarvis kääntyä jyrkästi, sovitet-
tiin käännöskohtaan lyhyempiä aidaksia siten, että 
niiden yläpäät loppuivat mutkan kohdalla.

Jokainen seiväspari tuettiin vuorotellen eri puolelta, 
alapäästään niin ikään teroitetulla varakkaalla, joka 
sidottiin paikoilleen seiväsparin ylimmällä vitsaksella 
yhdessä aidaksen kanssa.

Panu Kaila ja Kaarlo Muikku asettavat 
seiväsparin tueksi varakasta, joka sidotaan 
kuusivitsaksella. (Jaakko Kilpiäinen)

Valmis seiväspari.

Pisteaitaa.

81



sivakan Portin uusiMinen

Taloryhmän itäpuolella oleva portti oli vanhastaan 
Murtovaaran pääportti; sieltä lähtivät polut niin 
Sivakkaan, Koiravaaraan kuin Valtimollekin. Valtimo-
seuran Heikki Ovaskaisen ja Hannu Heikuran mukaan 
portti on edellisen kerran uusittu museotyönä 1970-
luvun alussa. Tätä edeltänyt portti näkyy Museovi-
raston amanuenssin Sven-Erik Krooksin vuonna 1966 
ottamassa valokuvassa, jolloin portti on jo huonokun-
toinen.  Hankalan kuvakulman vuoksi portin kaikkia 
yksityiskohtia on vaikea nähdä.

Kevään 2008 leirillä portti rakennettiin kokonaan 
uudestaan. Edellisestä portista säilytettiin ainoas-
taan saranapuolen ylätuki. Uuden portin suunnittelu 
perustui poistettuun porttiin, vuoden 1966 valoku-
vaan portista sekä Urho Harmosen asiantuntemuk-
seen perinteisistä porttirakenteista. Mallia haettiin 
myös Murtovaaran muista porteista ja veräjistä.

Portti tehtiin kuusesta, vitsakset koivusta. Portti 
koostuu ylä- ja alapaarteesta, pienoista, vinotuesta, 
saranatolpasta, portintolpasta ja lukkovitsaksesta. 

Sivakkaan vievän polun 
portti vuonna 1966. 
(Sven-Erik Krooks, 
Museovirasto)

Netta Böök ja Anna 
Heikinheimo tutkivat 

vanhaa porttia 
keväällä 2008.
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Murtovaaran uusi portti. (Hilla Rudanko)
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Portti liittyy paarteistaan saranatolppaan tappilii-
toksilla, jotka on lukittu kiilalla. Vinotuki yhdessä 
pienojen liitosten kanssa jäykistää portin. Kiinni olles-
saan portti nojaa lisäksi alapaarteestaan kiveen, jolloin 
liitoksiin kohdistuu vähemmän rasitusta.

Paarteet tehtiin halkaistusta, vahvuudeltaan noin 
kymmensenttisistä maloista, joihin kairattiin halkaisi-
jaltaan 22 mm:n reiät pienoja varten. 

Ohuesta ja tasapaksusta kuusesta tehtiin vinotuki, joka 
taivuttamalla pujotettiin päistään paarteissa oleviin 
koloihin. Vinotuki lisäksi kiinnitettiin koivuvitsaksilla 
kolmeen pienaan.

Sarana- ja portintolppa tehtiin maloista, jotka lahon-
suojattiin alapäistä hiiltämällä. Saranatolpan alapää 
tuettiin entiseen tapaan kuppimaiseen kiveen, jonka 
varassa portti kääntyy. Tolpan ohennettu yläpää pujo-
tettiin ylätuen reikään. Portintolppa puolestaan 
juntattiin lekalla maahan ja tiukattiin puukiiloilla.

Pienat tehtiin karsimalla ja kuorimalla kuusen taimia, 
joiden tyven halkaisija oli noin 30 mm. Luonnostaan 

Portin ylä- ja alapaarre 
liittyvät tappiliitoksella 

sarana tolppaan.

Sarana- ja 
porttitolpat 

suojattiiin laholta 
hiiltämällä niiden 

alapäät.

Portin pienoille 
kairattiin reiät ylä- 
ja alapaarteeseen. 

Kairaamassa Daniela 
Grotenfelt.
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ohenevat pienat työnnettiin yläpäästään yläpaarteen 
läpi niin pitkälle, että ne tiukkasivat reikiin. Alapääs-
tään pienat ohennettiin siten, että ne sopivat tiukasti 
alapaarteeseen tehtyihin reikiin eivätkä pääse putoa-
maan alaspäin. Liitos vahvistettiin vetoa kestäväksi 
kiilaamalla pienojen alapäät.

Lopuksi Urho Harmonen valmisti koivuvitsaksesta 
porttiin sopivan kiinnipitimen.  

Portti lukitaan 
koivuvitsaslenkillä.

Valmis portti.
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り建設当時の方法、技術、道具を用いている。また以前の修復によって形状、材料などが変更されていた場合

は、耐久性を考慮しながら、オリジナルに戻すことを基本としている。修復箇所は、屋根、土台、壁などの主

構造から、窓、煙突、柵まで多岐に渡る。

このレポートに取り上げるキャンプは、フィンランド木造建築修復の第一人者であるパヌ・カイラ氏（オウル

大学元教授）が、2005－2006年度に東京芸術大学大学院の客員教授であったことが縁で、日本とフィンランド

の木造建築修復文化交流の第一歩として特別に実現した。期間は2007年8月27日－9月6日（日本人参加者は9月

3日まで）で、東京芸術大学の８名にヘルシンキ工科大の６名を加えた計14名が参加した。指導は前述の３名

の建築家に加え、特別講師としてパヌ・カイラ氏、助手にラウリ・サーリネン氏、そしてフィンランドでも数

少なくなった、貴重な伝統的木造建築技術を持つ3名の熟練者があたった。

ムルトバーラ

ムルトバーラのあるバルティモ地区はフィンランド中東部、ロシアとの国境に接した北カレリア地方の北端、

首都ヘルシンキから北へ約500kmにある。人口は2500人ほどで、フィンランドの象徴である湖となだらかな丘

が続く地域である。修復地はバルティモの中心から車で20分、車道が途切れた先をさらに10分ほど歩いた森の

中にある。ムルトバーラは民家を含むかつての農場一帯の地名である。

18世紀後半から始まったフィンランドの農地改革に伴い、国有地に農民が入殖し、ムルトバーラのような民家

建築がフィンランド各地に建造された。ムルトバーラの歴史は、リッポネン家が1830年代にこの地に入植した

ところから始まった。ここではライ麦が栽培され、羊や牛などの家畜が飼育された。19世紀末の林業が盛んに

キャンプ概要

日時：2007年8月27日‐9月6日

場所：フィンランド、ムルトバーラ

主催：ヘルシンキ工科大学建築学科

指導講師：Marko Huttunen、Netta Böök  

          Katja Savolainen 

特別講師：Panu Kaila

講師：Georg Grotenfelt　　　　　　　　　　　　　

　　　Päivi Tervonen(カイヌー博物館研究員)

助手：Ｌauri Saarinen

伝統的木造建築技術指導：Urho Harmonen  

　　　Heikki Ovaskainen、Leo Komulainen 

アシスタント兼通訳：宇井久仁子

参加者：東京芸術大学大学院美術研究科　　　　　　

　　　　文化財保存学専攻建造物研究室  

 北山夏希、道家祥平、中村明子、山田素子

       (以上参加当時修士課程２年)         

　　　　 小島尚恵、中島咲紀   

 (以上参加当時修士課程１年)  

 鞍懸章乃(院卒生)   

 中村文美(非常勤講師)

        ヘルシンキ工科大学建築学科学生 6名

目的：フィンランドの木造民家修復法を学ぶ

内容：フィンランド伝統屋根形式であるマルカ屋根 

      の修復

次回予定：毎年5月にヘルシンキ工科大建築学科の学 

          生(留学生を含む)を対象として実施

リンク:http://arkkitehtuuri.tkk.fi/engl/index.htm 

       (ヘルシンキ工科大建築学科/英語）
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フィンランドで、新緑の森の中、またヘルシンキ工科大の学生達が木造民家と向き合っている。私は今から５

年前、学生の一人としてこの木造民家修復キャンプに参加した。もともとフィンランドの木造建築に興味を持

ち、フィンランドに留学していた私にとって、このキャンプへの参加は１つのターニングポイントとなった。

それまでの文献や見学といったアプローチから、一歩踏み込むことができたからだ。建築現場に監理の立場で

立ち会うことはあっても、自分の手で実際の修復作業をするということは初めてであり、建築をまた違った面

から捕らえることとなった。今回アシスタントとして、東京芸術大学の大学院生達とこのキャンプに再び参加

することができた。このキャンプの概要についてレポートしたい。

修復キャンプの歴史

2002年、ヘルシンキ工科大学の建築学科ヨリ・グローテンフェルト教授(当時)の意向により始められ

たキャンプである。グローテンフェルト氏はかねてから、学生たちは新しい建築技術だけでなく、伝

統的な木造建築技術を自分の手で学ぶべきであると考えていた。実際の指導、運営は、マルコ・ヒュ

ットネン、ネッタ・ブック、カティヤ・サボライネンの３人の建築家が当初からあたっており、今年

2008年で７年目を迎えた。これは同大学建築学科の学生を対象として毎年５月に行われ、定員18人の

うちフィンランド人学生が半数弱、残りはヨーロッパ各国はもとよりメキシコ、日本からの留学生が

多数参加している。これまでクリスティーナのピエン－トイヨラの民家、ルハンカのペルトラの民家、

そして2005年、2007年とバルティモのムルトバーラの民家が、地方文化助成財団や博物館基金からの

補助金によって修復されている。修復方法は、電動のこぎりなどの現代の利器は使用せず、可能な限

1 ムルトバーラで最も古い丸太小屋。1840年代建造。

2 ムルトバーラの厩。

3 ムルトバーラへ行く途中にある川。19世紀末切り出 

  された木がここを通って下流へ運ばれた。

4 ムルトバーラへ続く森の小道。  

5 クリスティーナのピエン－トイヨラの民家。            

  (撮影：Livady)

6 ルハンカのペルトラの民家。(撮影：KSS)  

7 最も古い丸太小屋の内部。左に見えるのが暖炉。 

　煙突がなく、壁、天井が煤で黒くなっている。

1 2

3 4
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納屋などの建物が建っており、塀などで囲わず、中庭は外に向かって開かれている。周辺にはサウナやライ麦

乾燥小屋が離れて配置されているが、これは火の使用から安全を考えてのことである。周りに点在する建物を

含めるとムルトバーラは大小16の建物から構成されている。主屋のプランは入口ホールを中心に食事を取る広

間と個室を両側に従え、切妻屋根のポーチが付属している。入口ホールは、冬が長く寒いフィンランドでは降

雪や風を避けるため多くみられる。

修復

今回の修復対象となったのは、主屋のフィンランドの伝統的な切妻屋根である”マルカ（malka)”屋根で

ある。この屋根は、母屋の上に下地材ともなる垂木が掛けられ、その上に防水材の白樺の樹皮を敷き重ね、

それを押さえる錘として垂木と同じ方向に直径15cmほどの松の一種トウヒの丸太”マルカ”が載せられた

構造である。

修復された屋根は中庭に面したおよそ40㎡であった。学生たちはいくつかのグループに分かれ、様々な作

業に参加できるように日ごとにローテーションが組まれた。

最初に苔の生えた既存屋根の撤去が行われた。撤去した垂木の中で状態の良いものは、再利用するため古

い釘が取り除かれた。

12 ムルトバーラの配置図。    

  （「フィンランドの木造民家」長谷川清之著より）

13 主屋の平面図。    

  （「フィンランドの木造民家」長谷川清之著より）

14 マルカ屋根の構造。

 1. 旧主屋
 2. 主屋
 3. カレンの納屋
 4. 中間の納屋
 5. 穀物倉
 6. 厩
 7. 厩

 8. 家畜小屋
 9. 厩
10. 夏の羊小屋
11. サウナ
12. 便所
13. ライ麦乾燥小屋

 1. 暖かい広間
 2. ポーチ
 3. 入口ホール
 4. 食品庫
 5. 前室
 6. 後の部屋

8

2

5
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1

6

4

7

13

12 13

14

6. 白樺の樹皮（防水材）
7. 端隠し
8. マルカ
　　(白樺の樹皮の固定及び保護）

 

1. 棟木 
2. 母屋
3. 端隠し押さえ
4. 垂木
5. 白樺の細枝から作った縄 
　　(端隠し押さえの固定）

  
4

なった時期には、周辺の森で木材伐採の仕事に従事する人々の宿泊所として供されたこともあった。この時代、

伐採された木材は川を流して輸送され、その名残の橋が近くにある。ムルトバーラは1931年から国土測量省の

地図に記載され写真も残っている。カレリア文化助成財団にムルトバーラが売却された後も、リッポネン家の

末裔、ヒルヤ・リッポネン夫人が1985年に主屋から立ち退くまで、一部住宅として使われた。

かつての主屋であった最も古い丸太小屋は1840年代に建てられた。煙突がない室内は煙で燻されて壁、天井は

黒くなっている。また室内の上部が煙で満たされるため、窓の位置はかなり下に設定されている。1900年代

から2000年代にかけて、広い主屋(今回の修復対象)が建てられ、生活の場は移った。1931年には旧主屋は中庭

には面していない現在とは異なる場所に移築されており、納屋として使用されていた。1957年に北側にあった

建物が取り壊され、中庭から離れたところに新しい井戸と現在のサウナが作られた。カレリア文化助成財団が

1967年にムルトバーラを買い取り、博物館員のアルフレッド・コレフマイネンによって全ての建築の屋根が新

しくされるなどの修復が1970年に行われた。同時に旧主屋が現在の場所に移

築された。旧主屋や1963年以降使われなくなった厩などは、1970年代初め

から博物館として管理され、その後、主屋とともに一般に公開されている。

2005年に川岸に立つ小屋の開口枠、床、マルカ屋根の修復、厩の杮葺き屋根

の修復、2007年5月に今回修復対象の主屋の片側半分のマルカ屋根の修復が、

ヘルシンキ工科大学のグループによって行われた。

ムルトバーラは、東フィンランドの民家配置の特徴である開放された中庭を

持つ。現在、中庭を囲んで四方に住宅として使われていた主屋、旧主屋、厩、

8 1931年のムルトバーラ、今回修復対象の主屋。 

 （撮影：Otava/N.Pyykönen)

9 1931年のムルトバーラ、厩。   

 （撮影：Otava/N.Pyykönen)

10 苔の生えた修復前のマルカ屋根。

11 垂木を含めてマルカ屋根を撤去。

8 9
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13 主屋の平面図。    

  （「フィンランドの木造民家」長谷川清之著より）

14 マルカ屋根の構造。

 1. 旧主屋
 2. 主屋
 3. カレンの納屋
 4. 中間の納屋
 5. 穀物倉
 6. 厩
 7. 厩

 8. 家畜小屋
 9. 厩
10. 夏の羊小屋
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6. 白樺の樹皮（防水材）
7. 端隠し
8. マルカ
　　(白樺の樹皮の固定及び保護）

 

1. 棟木 
2. 母屋
3. 端隠し押さえ
4. 垂木
5. 白樺の細枝から作った縄 
　　(端隠し押さえの固定）
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２）端（はな）隠しの板材にはトウヒを用いた。この部材は雨がかかり耐候性が必要なため、木の繊維を破壊

しないように、繊維に沿って割られた。まず丸太の切り口の中心に斧で割れ目を作り、その間に木製のくさび

を打ち込みながらハンマーで割り進めた。半円形になった丸太は半分に割られ、端隠し用部材が取られた。残

りは心材の部分を切りとった後、半分、さらに半分と厚さが２-３cmになるまで割りへぎ板に加工した。自然の

性質から木はねじれて育つため、真っ直ぐな材をとることは非常に難しく、何枚も切り出し、その中からよい

ものを選び使用した。

３）端隠し押さえは、根元の直径が20-25cmほどの真っ直ぐなトウヒを根ごと伐採したものから、余計な根を取

り除いてL字状に加工した。樹皮は全て剥かれた。母屋と交差する部分には、端隠し押さえが安定するように欠

き込みが入れられた。

４）屋根の表面に設置される約60本のマルカはトウヒで、刃の両サイドに柄がついている専用の道具を使って

樹皮が剥かれた。軒先側になる根元部分は四面を削られ、棟側になる先の部分は直角に切り落とされた。

５）長年の間に倒れたりなくなっていた、母屋を支えていた小屋束を新しくし、また補強のため小屋束を増や

した。束の製作には、カイラ氏が日本から持ってきた日本製ののこぎりが活躍した。

６）端隠し押さえを母屋に固定するための縄は、白樺の細枝から作られた。根元が１cmで長さが２ｍほどの真

っ直ぐな若い白樺の枝が作業の数日前に用意された。枝の穂先部20cmほどのところを左手で固定し、右手で持

った穂先を時計回りにハンドルを回すようにしてねじりながら、根元方向に進み、枝の構造をほぐし、しなや

かな縄状にした。その後、幹に残った樹皮をナイフで剥ぎ、主幹を残して小枝は取り除かれた。腕の力とコツ

が必要とされるフィンランド伝統の方法で、この技術の継承者は少なくなっている。

21 端隠し押さえ。手前が根元でL字上に加工された。

22 マルカの皮むき。

23 端隠し押さえ固定用の白樺の細枝の縄の製作。   

  （撮影：鞍懸章乃）

24 端隠し押さえ固定用縄製作手順。  

  （スケッチ：鞍懸章乃）
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１．木材の伐採

屋根修復に必要な木材の大部分は近隣の森から前もって伐採、用意されていたが、一部は現場から車で５分ほ
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なかった木の繊維を切り進む共同作業で行った。母屋と交差する部分を
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15 端隠し部材の切り出し。丸太の切り口中心に楔を 

   入れて割り始める。

16 木目を見ながら真っ直ぐの材が取れるよう修正を 

   しながら楔を使いながら割り進む。

17 薄い板状にする際は、既存小屋の出隅の丸太の隙 

   間を利用して、慎重に部材を取る。

18-20 保護林からの伐採。すべて手斧で切り倒され、 

　 部材に加工された。

15 16 17

18 19 20
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屋根の修復以外に、フィンランド伝統の木柵と煙突も補修された。木柵はトウヒを割ったものを２本の支柱の

間に斜めに流し、伐採したばかりの柔らかいトウヒの若木を十字に４つに縦割りしたもので縛り付けて固定し

た。煙突は薄い割り石を積み上げた構造で、セメントで補強し、マルカ屋根との境に水切りの木枠を新しく取

り付けた。

修復作業の合間には、フィンランドの森林やムルトバーラに点在する建物の説明、白樺のかご製作のデモンス

トレーションも行われた。

日中の修復作業の後には、ほぼ毎日、フィンランド木造建築の美学、民家建築発生の歴史、木材組織学などの

レクチャーがあった。また木材組織学の実習として、フィンランド樹種の顕微鏡観察も行われた。

キャンプを終えて

８日間のキャンプは、様々なプログラム、体験が詰まった密度の濃い時間で

あった。このキャンプは、指導にあたった３人の建築家の、これまでの修

復経験に基づいた、工具の使い方、木の性質や納まりなど広範囲にわたる

知識に裏打ちされ実施されている。今回はカイラ氏の長年に渡って蓄積さ

れた、フィンランド木造建築修復、歴史そして木材組織学にまで及ぶ木に

関する多彩な知識にも触れることができ、フィンランド人の木に対する深

い愛情と情熱を再認識した。

30 修復後の主屋。(撮影：KSS)

31 木柵の固定部分詳細。(スケッチ：道家祥平)

32 木柵の補修。

33 煙突の補修。(撮影：KSS)

30

31 32 33
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３．部材の設置

１）小屋梁と母屋のほぞ穴に小屋束をはめ込み、木栓で固定した。

２）柔らかくした白樺の細枝をきつくねじりながら巻きつけて、端隠し押さえを母屋に固定した。端隠し押さ

えは1.7ｍ間隔で５本設置された。

３）再利用の垂木と新しい垂木は、隙間なく平らになるように位置を調整しながら端隠し押さえの間に設置さ

れた。

４）防水材である白樺の樹皮は、釘などを一切使わず、垂木の上

に４-５層重ねられた。乾いて丸まった樹皮はお湯につけて柔らか

くしてから用いられた。。

５）端隠しを端隠し押さえのL字部分に仮置きし、端隠し押さえ部

分の位置を確認した上で、その部分を欠き込み、設置した。

６）白樺の樹皮の上に垂木と平行にマルカを設置した。棟の部分

では屋根の反対側のマルカと互い違いになるように均等に並べた。

残念ながら東京芸術大学の学生達は修復の最後まで参加すること

ができず、9月3日、垂木の設置の途中で現場を後にした。その後

ヘルシンキ工科大学の学生たちが３日間にわたり作業を行い、屋

根の修復が完了した。

25 小屋束設置。

26 端隠し押さえ及び垂木の設置。

27 端隠し押さえの白樺の細枝縄による固定。

28 白樺の樹皮の設置。(撮影：KSS)

29 マルカの設置。(撮影：KSS)

25 26 27

28 29
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フィンランドの民家は単純で荒削りだが、木という素材をまるごとそのまま生かしたその形態は、日本の民家

とはまた違った味わいがある。これはフィンランド人の自然との密接な関係、すなわち森の民といわれる国民

性、そして冬にはマイナス30度になる厳しい気候と切り離すことはできないだろう。職人によって細分化、専

門化された繊細な日本の木造建築修復を学ぶ東京芸術大学の学生たちが、この素朴なフィンランドの民家に対

してどう感じるか不安であった。しかしこのキャンプでフィンランド独自の木の文化と対峙し、木の伐採から

加工を経て設置に至るまでトータルに、しかも自らの手を使って修復したことは、彼らにとって貴重な経験で

あったようだ。新素材、新構法が次々と開発され、新しいものばかりが注目されてきた昨今、自然素材による

原始的なものづくりに触れることは大切なことである。日本では伝統建築技術の継承が危惧されているが、そ

れはフィンランドでも同様である。この文化交流を通して、両国互いに刺激しあい学びあって、

この分野の活性化に繋がればと思う。

学生達は修復以外にもフィンランドを満喫した。昔ながらの生活を垣間見ることができるバルテ

ィモで、丸太小屋のペンションで寝起きし、トナカイや鮭、きのこ、ベリーなどをふんだんに使

ったフィンランドの伝統料理に毎日舌鼓を打った。そして日中の肉体労働の後は毎日薪で温めら

れたサウナで身体を休め・・・と８日間はあっという間であった。ある日の昼食では日本人学生

たちがおにぎりを作り、フィンランドのソーセージと一緒に味わったことは思い出で深い。最後

の夜は、川岸にあるペンションのオーナーの父が建てた大きなスモークサウナに全員で入った。

特有の柔らかい蒸気がたち込めるサウナでゆっくり温まり、白樺の枝を束ねたヴィヒタで背中を

34 ライ麦パン、カレリアパイ、サーモンなどが並ぶ 

　 ペンションでの食事。(撮影：中島咲紀)

35 この年はブルーベリーが豊作で、木材伐採の傍ら 

   野生のベリーを堪能。

36 フィンランド樹種の顕微鏡観察。

37 白樺のかご製作。

34 35

36 37
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叩き合い、そして火照った身体を川に入って冷ますフィンランド式のサウナを楽しんだ。

このキャンプでフィンランド木造建築のレクチャーを行った建築家ヨリ･グローテンフェルト氏は、近年、映画

監督としても活躍しており、彼の指導のもとロシア人カメラマンによってこのキャンプが撮影された。これは

短編ドキュメンタリーに編集され、フィンランドのテレビで放映される予定である。

このように始まった日本とフィンランドの木造建築修復における交流の第二弾として、2009年秋、ヘルシンキ

工科大学を東京芸術大学に迎えての研修の計画が進行中である。木造住宅の茅葺屋根修復に、数ヶ所の寺の修

復見学を加えた日程が予定されている。

このフィンランドでの修復キャンプは、毎年５月にヘルシンキ工科大学建築学科で実施されている。今後、日

本とフィンランド間の木造建築修復における文化交流が盛んになり、今回のようなヘルシンキ工科大学以外の

学生が参加できるオープンな修復キャンプが定期的に催されることを期待している。

筆者経歴

日本女子大学家政学部住居学科卒

設計事務所勤務後

1998－1999　ヘルシンキ工科大学建築学科ウッドプログラム

1999－2002  ラハティポリテクニック建築家コース 

2003－2005　ヘルシンキにて個人事務所開設、建築設計、通訳、翻訳等に従事

2005－　　　東京にて建築設計、通訳,翻訳等に従事

＊特記なき写真、図は筆者による。

38 修復の終盤で日本人参加者は現地を後にした。 

　 (撮影：Lauri Saarinen)

39 ある日の昼食。お握りとソーセージを焚き火で焼 

   いて味わった。

38

39





   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 



UULATUOTE OY • puh. 010 820 0020 • www.uula.fi • uula@uula.fi

• Himmeä, puolihimmeä ja puolikiiltävä
• M1-luokiteltu, hajuton jo maalattaessa, muoviton, vesiohenteinen, 

hengittävä ja nopeasti kuivuva sisämaali
• Sävytettävissä yleisimmillä sävytyskoneilla (A- ja C-pohjiin tehtävät sävyt)

Tässä ovat uudet värikkäät INTO-sisustusmaalit!



www.ekovilla.com

Ympäristöystävällinen ja helppo asentaa
Ekovillalla eristetty talo mahdollistaa hengittävät rakenteet ja 
luonnollisemman asumismukavuuden. Ekovilla-eriste suojaa 
rakenteita, varmistaa pienet energiakustannukset ja vähentää 
asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Ekovillan raaka-
aine on uusiutuvaa luonnonvaraa, puhdasta kierrätyskuitua. 
Se on helppo asentaa puhaltamalla ahtaisiinkin paikkoihin.

Hengittävä lisäeriste hirsiseiniin
Ekovilla on ylivoimainen lisäeriste hirsiseiniin. Fysiologisesti 
se toimii puun tavoin muodostaen massiivipuun kanssa yhte-
näisen eristekerroksen. Ruiskutettava Ekovilla täyttää kaikki 
kolot, mutta säilyttää hirsirakennuksen hengittävyyden.

Kysy lisää ja pyydä tarjous! 
Soita heti p. 0800 135 084

Ekovilla on ykköseriste myös
perinnekohteisiin


