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Luhangan kotiseutuyhdistyksen hoitamassa Peltolan
mäkitupalaismuseossa Luhangan Tammijärvellä pidettiin
toukokuussa 2006 kymmenpäiväinen korjausleiri, johon osallistui
17 Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston puurakentamisen
ja arkkitehtuurin historian opiskelijaa.

Leirillä tehtiin monenlaisia korjaus- ja uusimistöitä, joista
tärkeimpiä olivat suupieliladon ja lammasnavetan pärekattojen
uusiminen, isontuvan ja murjun kitti-ikkunoiden korjaaminen,
isontuvan kynnyksen alla olleen hirren sekä kynnyspuun vaihtaminen
ja uuden särentäaidan tekeminen.

Korjaustöiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastasivat
arkkitehdit Netta Böök, Marko Huttunen ja Katja Savolainen.
Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Arto Huuskola hoiti
materiaalitoimitukset ja toimi korvaamattoma apuna kaikissa
Peltolaa koskevissa kysymyksissä. Särentäaidan tekoa opetti
luhankalainen Arvi Mönkölä.

Leiri järjestettiin Luhangan kotiseutuyhdistyksen,
Tammijärven Osuuspankin, Museoviraston sekä Suomen
kulttuurirahaston tuella ja Keski-Suomen museon valvonnassa.

Sateinen sää haittasi hieman töiden kulkua; muuten leiri oli
hyvien paikallisten järjestelyjen ja monipuolisen kohteen ansiosta
erittäin onnistunut.

Arto Huuskola ja Antti Kotiranta Luhangan kotiseutuyhdistyksestä.
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LÄHTÖKOHDISTA

Opettajat tutustuivat kohteeseen paikalla lokakuussa 2005, jolloin
valittiin korjauskohteet ja tilattiin tarvittavat materiaalit.

Korjattavien ikkunoiden, suupieliladon ja lammasnavetan
vauriot ja korjaustyöt sekä niiden lopputulokset dokumentoitiin
piirtämällä, valokuvaamalla ja kirjoittamalla. Korjattavat ikkunat
mitattiin ja niistä tehtiin leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

Työmaa oli sähkötön. Hirret työstettiin veistämällä. Säälle

alttiina olevissa vitsaksissa käytettiin katajaa ja kuusta, säältä suojassa
olevissa vitsaksissa koivua. Päreet tehtiin haavasta Luhankalaisen
yrittäjän Marko Järvisen työmaalla.

Tämä raportti toimitetaan Museovirastolle, Keski-Suomen
museolle, Luhangan kotiseutuyhdistykselle, TKK:n pääkirjastoon
sekä TKK:n arkkitehtiosaston kirjastoon ja puurakentamisen ja
arkkitehtuurin historian laitoksille.
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PÄREKATTOJEN KORJAUS

Valtaosa museoalueen pärekatoista on hiljattain uusittu, ja ne ovat
hyvässä kunnossa. Pärekattotyöt on museolla yleensä tehty
paikallisten talkootyövoimalla. Katoissa oleva haapa on saatu
pääosin lahjoituksina. Museoalueen päreet höylättiin 1990-luvulla
Orijärvellä, 2000-luvulta lähtien käytössä on ollut luhankalaisen
yrittäjän Marko Järvisen pärehöylä. Marko Järvinen on uusinut
useita pärekattoja haavasta mäkitupalaismuseoalueella 2000-luvun
alussa.

Huonossa kunnossa olivat suupieliladon, lammasnavetan
ja ruumishuoneen mäntypärekatot, joista kaksi ensin mainittua
uusittiin haapapärekatoiksi.

Suupieliladon ja lammasnavetan sijainti museoalueella.

SUUPIELILATO
LAMMASNAVETTA

P
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Uusittavien kattojen vauriot toukokuussa 2006.
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Suupieliladon vanha pärekatto
Museoviraston kuva-arkiston vanhasta valokuvasta selviää, että
suupieliladossa on alun perin ollut tuohi-malkakatto. Katto on
uusittu viimeksi vuonna 1987 mäntypärekatoksi, jolloin museon
muutkin pärekatot olivat männystä. Kustannussyistä suupieliladon
kattoa ei leirillä palautettu tuohi-malkakatoksi, vaan se uusittiin
haapapärekatoksi.

RAKENNE

Museolla käytetyt mäntypäreet olivat noin 50 cm:n pituisia, 3-5
mm paksuja ja leveydeltään keskimäärin 9–16 cm. Pärekate oli
alareunastaan nelinkertainen, muuten kolminkertainen. Päreiden
latominen oli aloitettu päreen pituusakselin suhteen väärinpäin
ladotuilla 17 cm:n päreillä, joita ei ollut vaakasuunnassa limitetty.
Päreen nousu oli 17 cm ja limitys vaakasuunnassa noin 3 cm.
Naulaus oli lyöty noin 1,5 cm:n päähän jokaisen päreen
sivureunasta. Koska aluslaudoituksen mitoitus oli poikkeuksellisesti

Suupieliladon pärekatto ennen uusimista 2006.Suupielilato tuohi-malkakattoisena vuonna 1958. Museovirasto.
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mitoitettu tasan päreen nousun kanssa, naulaus osui pystysuunnassa
aina noin 20 cm:n korkeuteen päreen alareunasta.

Harjalla päreet oli leikattu niin, etteivät ne ylittäneet harjaa,
vaan jättivät harjalle noin 0,4 cm:n raon. Haapaiset 120 mm x 20
mm harjalaudatkaan eivät peittäneet rakoa, vaan olivat toisistaan
irrallisina omien lappeittensa yläreunoja vasten. Räystäs- ja
peitelautoja ei ollut. Päädyissä päreet eivät ylettyneet reunojen yli,
vaan menivät tasan aluslaudoituksen äärilinjojen kanssa. Tilan
omistajan Arto Huuskolan mukaan katoissa ei ole perinteisesti

Suupieliladon uusi haapapärekatto. Suupieliladon vanhat harjalaudat.

esiintynyt harjarakoa, ja räystäs- ja peitelaudat ovat olleet lähes
poikkeuksetta käytössä estämässä tuulta repimästä päreitä. Nykyään
museoalueella vain suupieliladossa ja yhdessä pärekattoisessa
rakennuksessa ei ole räystäs- ja peitelautoja.

Aluslaudoitus oli 100x20 mm:n kuusilautaa, joka oli ladottu
tasavälein sydänpuoli ylöspäin. Tasavälisyys esti myös päreiden
pään näkymisen ja repsottamisen rakennuksen sisäpuolella.
Aluslaudoitusta kannattivat hyväkuntoiset Ø80 mm:n kuusiruoteet
sekä Ø140 mm:n kuusi- ja mäntyvuoliaiset.
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Lammasnavetan vanha pärekatto
Lammasnavetta sijaitsee museoalueen pohjoisosassa suupieliladon
vieressä. Sen mäntypärekatto on viimeksi uusittu vuonna 1985.
KATON RAKENNE

Purettavat mäntypäreet olivat etelälappeella pääsääntöisesti 45 cm
pitkiä ja pohjoislappeella 50 cm pitkiä. Päreen paksuus oli 3-5
mm, ja leveys vaihteli keskimäärin 6–13 cm:n välillä.  Pärekatto
oli alareunastaan 4-kertainen, muuten 3-kertainen. Katon teko oli
aloitettu päreen pituusakselin suhteen väärinpäin ladotuilla 16 cm
pitkillä päreillä, joita ei ollut limitetty vaakasuunnassa. Seuraavat
kerrokset oli tehty 25 cm ja 30 cm pitkistä päreistä, joiden päällä
oli ensimmäinen täysimittainen pärekerros. Ensimmäiset pärekerrat
tulivat noin 4 cm alareunan yli.

Päreen nousu oli kaikkialla noin 13 cm. Vaakasuuntainen

Suupieliladon vanhaa mäntypärekattoa.

KUNTO

Kate oli kauttaaltaan rapistunut ja repsottava. Päreiden näkyvät
päät olivat harmaantuneet ja rispaantuneet kaikkialta, mutta piilossa
olevat osat tuskin lainkaan. Erityisesti länsilape oli peittynyt viereisen
suuren männyn neulasista. Myös itälappeella oli neulasia sekä jäkälää.
Katto oli alareunoistaan aluslaudoitusta myöten pahoin
vaurioitunut ja huonokuntoinen, osin tuhoutunut. Suuri mänty oli
suojannut voimakkaammin auringon puolella olevaa länsilapetta,
mutta osin katon päälläkin oleva mänty oli muilla tavoin rasittanut
länsilapetta niin, että se oli huomattavasti itälapetta
huonokuntoisempi. Aluslaudoitus oli alareunoja lukuun ottamatta
hyväkuntoinen. Myös vuoliaiset ja ruoteet olivat hyvässä kunnossa.
Naulat olivat ruostuneet.
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ja rispaantuneet. Erityisesti etelälape oli koivurisun ja koivun
kukinnan peitossa. Pohjoislappeella kasvoi myös jäkälää.
Pohjoislappeella piilossa olleet päreen yläpäät olivat etupäässä
hyvässä kunnossa. Kokonaisuudessaan etelälappeen päreet olivat
huonokuntoisia ja pehmeitä. Katon huonokuntoisin osa oli
etelälappeella koivun oksiston alapuolella.

Ruostumisesta huolimatta molempien kattojen naulat olivat
pitäneet. Aluslaudoitus oli etelälappeella kauttaaltaan ja
pohjoislappeella osin huonossa kunnossa. Harjalaudat ja
peitelaudat olivat pehmeät ja huonokuntoiset. Räystäslauta oli
hieman paremmassa kunnossa, mutta sekin yläsyrjältään pehmeä.

limitys oli 2-3 cm. Naulauskorkeus vaihteli 20 cm:n molemmin
puolin riippuen aluslaudoituksesta. Sivusuunnassa naulauskohta oli
noin 1,5 cm päreen reunasta. Aluslaudoitus koostui epäsäännöllisin
välein naulatuista, sekalaisista 100/120/150x20 mm:n laudoista.

Harja oli rakennettu siten, että päreet ja harjalaudat jättivät
vastaavan, noin 6 mm leveän raon kuin suupieliladossa.
Pohjoislappeen harjalauta oli tehty kahdesta 100x20 mm:n laudasta.
Etelälappeella 120x20 mm:n harjalauta oli yhtenäinen.
Lammasnavetassa oli myös peitelaudat (75x20 mm) ja
räystäslaudat (100x20 mm).
KUNTO

Lammasnavetan pärekatossa ei ollut täysin rapistuneita, mutta se
oli tasaisen kärsinyt. Näkyviltä osilta päreet olivat harmaantuneet

Lammasnavetan vanha harja- ja peitelauta. Koivun oksien, kukinnan sekä jäkälän peittämää, purettavaa mäntypärekattoa.
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Valinnat ja esityöt
HAAPA PÄREPUUNA

Hyvin käytettynä ja valittuna haapa on osoittautunut kestäväksi ja
hyväksi materiaaliksi vaativissa olosuhteissa, kuten katolla. Haavan
kieroutumis- ja kupruilutaipumuksien vuoksi parhaisiin tuloksiin
haavalla pärekatoissa päästään havupuupäreitä lyhyemmillä,
kapeammilla ja paksummilla päreillä, jolloin ne eivät käpristy
(haavasta enemmän liitesivuilla 71-87).

Luhanka on haapa-aluetta. Hyvää haapaa on lähiseudulla
saatavilla, ja siitä on tehty muun muassa juuri pärekattoja. 1990-
luvulta lähtien lähes kaikki mäkitupalaismuseon pärekatot on
uusittaessa muutettu haapapärekatoiksi. Museoalueella

haapapärekatot on yleensä tehty noin 45 cm pitkästä päreestä
alareunasta nelinkertaiseksi ja muuten kolminkertaiseksi. Siksi myös
korjausleirillä oli luontevaa käyttää haapapäreitä.

Korjausleirillä haapapäreet tehtiin osin koemielessä vielä
paremman kestävyyden toivossa museon muiden kattojen
haapapäreitä pienemmiksi, vain 25 cm pitkiksi.
PURKUTYÖ JA ESIVALMISTELUT

Vanhat pärekatot purettiin poistamalla harjalaudat ja vanhat päreet
käsin repimällä sekä vasaran, sorkkaraudan, haravan ja lapion avulla.
Lammasnavetasta poistettiin purkuvaiheessa myös peitelaudat,
mutta ei vielä räystäslautoja.

Telineiden pystyttämistä. Työssä Moon Brader ja Anna-Mikaela Kaila.
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Vanhat päreet poistettiin ja naulat nypittiin irti. Mari Jaakonaho purkaa suupieliladon pärekattoa.

Moon Brader purkaa pärekattoa.
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Purkutyön jälkeen suupielinavetasta vaihdettiin alimmat
aluslaudat, jotka olivat osin mustuneet ja tuhoutuneet.  Muutamaan
kohtaan lisättiin lauta tihentämään aluslaudoitusta uusien,
lyhyempien päreiden latomistyön helpottamiseksi.
Lammasnavetasta vaihdettiin etelälappeelta lähes puolet
aluslaudoituksesta. Kohtuullisessa kunnossa olevat laudanpätkät
siirrettiin alhaaltapäin näkyville osille katon reunoille, ja uutta lautaa
pantiin lappeen keskiosaan. Myös lammasnavetan pohjoislappeen
aluslaudoituksesta jouduttiin vaihtamaan vajaa kolmasosa.

Suupieliladon viereisestä männystä katkaistiin katon päälle
tuleva oksa, ja lammasnavetan vieressä oleva suuri koivu kaadettiin

uuden katon rasituksien vähentämiseksi ja uusimistyön
helpottamiseksi.

Perinteisesti museolla on käytetty apuna päreiden latomisessa
hammaslautaa. Suupielinavetan päreiden ladontaa varten tehtiin
kuitenkin linjalauta eli ”riija” ja leirille osallistuneen Mari Jaakonahon
ideoimat naulalaudat. Naulalaudat, joissa oli 100 mm:n naulat 75
mm:n välein, kiinnitettiin puristimilla räystäiden alapuolelle
ohjaamaan linjalautaa ja sen nousua. Lammasnavetassa 75 mm:n
välein olevat naulat  hakattiin suoraan räystäslautaan kiinni ja
linjalautaan asetettiin puukorokkeet laskemaan lauta katon pinnan
tasoon.

Marko Huttunen kaatamassa lammasnavetan vieressä kasvanutta koivua.



1717171717

Suupieliladon linja- ja naulalauta. Puristin pitää linjalautaa paikallaan. Lammasnavetan linjalauta tukeutuu räystäslautaan lyötyihin naulohin.

Mari Jaakonaho tihentää aluslaudoitusta suupieliladossa. Moon Brader, Johanna Backas ja Hiromichi Sato vaihtavat lammasnavetan aluslautoja.
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Päretarve oli noin 8000 pärettä eli 2,5 kuutiota eli ”mottia”
suupielilatoon sekä noin 6500 pärettä eli 2 kuutiota
lammasnavettaan. Päreet valmistettiin UPM:n lahjoittamista,
kevättalvella kaadetuista haapatukeista, jotka kuorittiin
kuorimaraudoilla. Oksakohtia käsiteltiin myös kirveellä. Kuoritut
tukit katkottiin moottorisahalla noin 25 cm pitkiksi pölleiksi, minkä
jälkeen ne maalattiin merkkausvärillä puun latvapuolesta punaisiksi.
Maalaus helpotti ja nopeutti sekä höyläystä että latomista katolla.

Höyläys suoritettiin Marko Järvisen itse suunnittelemalla ja

Marko Järvinen höylää päreitä, Masahide Nakane ja Netta Böök esikarsivat. Värjätyt pölkyt, joiden ydin jää polttopuuksi.

Päreiden valmistus
rakentamalla pärehöylällä, joka höylää noin 8 pärettä 10 sekunnissa.
Pölkyistä höylättiin noin 2,5 mm:n vahvuisia päreitä tyvipuolesta
latvapuoleen. Pölkyt höylättiin 5-6 sivulta, jolloin päreistä tuli
kapeampia kuin esimerkiksi neljältä sivulta höylätessä.

Päreiden keskimääräinen leveys oli noin 10 cm, mutta
joukossa oli jopa lähes 20 cm leveitä päreitä. Puusta noin neljäsosa
osa päätyi katolle päreiksi. Päreenä huono sydänpuu jäi
polttopuuksi, oksaiset, lylyiset, repaleiset, kierteiset ja lahot päreet,
joita sanottiinn mahonkisiksi, hylättiin.
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Moon Brader kuorii haapatukkia. Uuden päreen viat: oksaisuus, laho, lylyisyys.

Uusi päre sekä suupieliladon ja lammasnavetan vanhat mäntypäreet.
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Kauttaaltaan kolminkertaisen pärekaton teko aloitettiin puolikkailla,
vierekkäin ladotuilla päreillä. Ne ladottiin päreen pitkittäissuunnan
suhteen väärinpäin eli kupera puoli alaspäin  nostamaan ja
ryhdittämään alareunaa. Toinen kerros tehtiin ¾-pituisista päreistä
vastakarvaan vallitsevaa etelätuulta vasten.  Kolmas eli
ensimmäinen näkyvä kerros ladottiin myötäkarvaan vallitsevan
tuulensuunnan suhteen, jolloin tuuli ei pääse nostamaan kattoa,
mikä oli erityisen tärkeää räystäslaudattomassa suupieliladossa.
Päreet ladottiin noin 2 cm aluslaudoituksen alareunan yli ja
suupieliladossa myös sivureunoilta noin 1 cm aluslaudoituksen
äärilinjojen yli., sukapuoli päällepäin, suat alaspäin.

Naulaamiseen käytettiin sekä tavallista vasaraa että

Masahide Nakane ja Jonathan Montandon naulaavat ensimmäisiä pärekertoja.

pärevasaraa, jossa on tavallista vasaraa lyhyempi kärkiosa. Jokaiseen
päreeseen tuli yksi oma naula, joka lävisti myös viereisen ja alemman
päreen. Näin jokainen päre tuli parhaimmillaan neljän naulan
lävistämäksi. Reunimmaiset päreet naulattiin kahdella omalla
naulalla. Sivusuunnassa naula sijoitettiin noin 1,5 cm etäisyyteen
reunasta, pystysuuntainen korkeus vaihteli aluslaudoituksen mukaan
ollen kuitenkin aina vähintään 8 cm, jotta naulan kanta peittyi
seuraavan päreen alle. Naulaamista aivan päreen yläreunaan pyrittiin
välttämään, koska silloin se ei enää osunut edellisen kerroksen
päreisiin.  Päreiden naulaukseen käytetyt sinkitsemättömät naulat
ruostuvat samaa tahtia kuin pärekatto haristuu, mikä tulee
tulevaisuudessa helpottamaan katon purkamista sitä uusittaessa.

Masahide Nakane kiinnittää suupieliladon päreitä injalaudan avulla.

Katon teko
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Valmista pärekattoa.Saori Yoshida, Heli Vauhkonen, Péter Paalanen ja Moon Brader katolla.

Harjapäreiden naulausta oikeaoppisella naulausotteella pärevasaralla.
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Tiedot paikallisista päreentekotavoista ja –perinteestä ovat
peräisin tilan omistajalta Arto Huuskolalta ja Marko Järviseltä.

Harjalla päreitä ei katkottu, toisin kuin puretuissa katteissa.
Pärekerrat tehtiin harjalle asti normaalisti, ja yli menevä osa
taivutettiin harjan yli toiselle lappeelle. Harjalle pantiin lisäksi vielä
yksi oma pärekerta puoliksi kummankin lappeen päälle.

Molempiin rakennuksiin asennettiin 120 mm x 20 mm:n
harjalaudat limittäin ja hieman päällekkäin samaan tapaan kuin
museon muissakin rakennuksissa. Lammasnavetan katolle laitettiin
myös 70 mm x 20 mm:n peitelaudat ja 120 mm x 20 mm:n
räystäslaudat.

Oppilastyöllä kattoa valmistui kahden työntekijän voimin
noin kolme pärekertaa tunnissa. Samaan aikaan työtä saattoi tehdä
kuusikin -kolme molemmilla lappeilla. Sekä suupieliladon että
lammasnavetan kattojen lopputulos vaikutti erittäin hyvältä ja
kunhan päreet harmaantuvat, istuvat katot kauniisti ympäristöönsä.

Periaatekuva vanhasta ja uudesta harjaratkaisusta. Lammasnavetan uudet harja-, peite- ja räystäslaudat.
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Valmiit katot: vasemmalla suupielilato, oikealla lammasnavetta.
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SUUPIELILADON VITSASTUS

Suupieliladon vitsakset oli korvattu aikaisemmin rautalangoilla ja
puupalikoilla. Leirillä puupalikat poistettiin ja rautalangat korvattiin
kuusivitsaksilla.

Kuusivitsakset halkaistiin pitkittäin, ja niitä keitettiin noin 30
minuutin ajan niin, että ne pehmenivät ja niitä oli helpompi käsitellä.

Vanha rakenne: hirsien välissä korotuspaloja, tukipuuparit sidottu rautalangalla. Korjattu rakenne: ei korotuspaloja, tuet on sidottu kuusivitsaksin.

Ladon seinähirret kiilattiin puukiiloilla erilleen puupalikoiden ja
rautalankojen poistamisen ajaksi, ja kuusivitsakset sidottiin
paikoilleen. Kun vitsakset oli sidottu, kiilat poistettiin ja hirret
asettuivat taas paikalleen. Lopuksi vitsaksista vuoltiin ylimääräinen
pää pois.
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Vitsaksia notkistetaan keittämällä putkessa, kuten museolla on ollut tapana.

Ladon hirsiä kiilataan vitsasten sitomisen ajaksi. Valmis sidos.
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ISONTUVAN JA MURJUN IKKUNOIDEN
KORJAUS

Mäkitupalaismuseon rakennusten ikkunoista valittiin opiskelijoiden
kunnostettaviksi isontuvan ja murjun ikkunoiden puitteet, jotka
arvioitiin huonokuntoisimmiksi. Puitteet olivat kolmiruutuisia, ja
ne oli maalattu ulkopuolelta keltaokralla sävyllä ja sisäpuolelta
tumman punaisenruskealla. Leirin rajallisena aikana ei ollut
mahdollista kajota ikkunoiden karmeihin ja vuorilautoihin.  Karmit
kuitenkin kaipaavat pikaista, konservaattorin ohjeiden mukaan
tehtävää kunnostusta.

Puitteet ovat olleet köyhässä mökissä arvokkaita
rakennusosia, joten niitä on kannattanut kierrättää ja kääntää.
Mäkitupalaismuseossa puite, jonka alasarja oli lahonnut, oli ensin
korjattu ja sitten käännetty ylösalaisin niin, että alasarjasta oli tullut
yläsarja. Muutama puite oli vaihdettu profiililtaan jykevämpään,
toisesta rakennuksesta saatuun puitteeseen.

Kittaus oli monin paikoin hävinnyt kokonaan, ja
lasituslankoja oli korvattu pienillä nauloilla. Ruutujen paksuus oli
2 mm.

Isontuvan ja murjun sijainti museoalueella.

ISOTUPA

MURJU

P
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Leirillä korjatut puitteet on merkitty Pentti Hammarbergin pohjapiirrokseen kirjaimin A-F. Museovirasto.

MAITO-
HUONE

MURJU

A
B

CD EF

ISONTUVAN
PORSTUA

PORSTUA KAMARITUPATUPA

ISOTUPA
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Ikkuna sisältäpäin
puite B     puite A

Tuvan päätyikkuna, puitteet A ja B

Leikkaus A-A
Ikkuna ulkoa päin
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Leikkaus B-B

A

BB

A

120 785 120

20 40 10 8 42 15

3030

42 8

29 50

365

15

10 40

1
2

0
4

0
2

0

1
0

0
1

1
0

75 880 70

2
5

5

8
5

1
0

1
0

4
0

7
7

8
7

4
5

1
0

3
5

1
5

8
1

2
1

0
1

0
1

0
1

2
1

0
3

5
1

0

9
1

8

uudempi
ikkuna

B

A

lasi rikki kokonaan
lahonnut
puitteen nurkka

aiempi
hirsipaikkaus

A

B

vesi valuu
seinärakenteeseen,
vaurion syy korjaamatta

lasi



2929292929

Uusitut osat on merkitty rasterilla.

Tuvan päätyikkunan puite A on
todennäköisesti kierrätyspuite
-se on uudempi ja profiililtaan
erilainen kuin muut. Puitteen
alimman ruudun lasi oli rikki.
Puitteesta B puuttui vasen
alakulma. Ikkunan alapuoleinen
hirsi oli paikattu jo aiemmin
rakenteisiin valuneen veden
aiheuttaman lahovaurion vuoksi.

Korjauksen jälkeen.Ennen korjausta.

kokonaan
lahonnut
puitteen nurkka

uudempi
ikkuna

lasi rikki

lasi
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Tuvan sivuikkunan puitteet C ja D
oli jossain vaiheessa käännetty
ylösalaisin. C-puitteen tällöin
yläsarjaksi muuttunut, lahonnut
alasarja oli vaihdettu entisestä
poikkeavan malliseen, valkoiseksi
maalattuun sarjaan. D-puitteen
yläsarja oli pahoin vaurioitunut.
Puite C oli myöhemmin saranoitu.

Tuvan ikkuna, puitteet C ja D

Korjauksen jälkeen.Ennen korjausta.
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Murjun ikkunanpuitteet E ja F ovat
hieman muita pienemmät, ja
ikkunan kehykset poikkeavat
muista. Puitteiden yläsarjan ja
karmin välissä oli iso rako, josta vesi
ja lumi pääsivät sisään. Puite E oli
myöhemmin saranoitu.

Murjun ikkuna, puitteet E ja F

Ennen korjausta. Korjauksen jälkeen.
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Puitteiden korjaus
Isontuvan ja murjun ikkunanpuitteet nostettiin paikoiltaan, ja
ikkuna-aukko suojattiin puukehikkoon kiinnitetyllä pressulla.
Korjausta vaatineiden puitteiden tapitus avattiin, ja puitteiden osat
numeroitiin. Korjattavista ikkunoista piirrettiin kaaviomaiset kuvat,
joihin merkittiin puitteiden mitat ja osien numerot. Kaikki puitteet
olivat hieman erikokoisia ja –muotoisia, joten kaaviokuvat toimivat

Korjausta odottavat puitteet.

apuna, kun puitteet kunnostuksen jälkeen kasattiin. Puitteita, joissa
riitti kittauksen uusiminen, ei purettu.

Kaikista puitteista poistettiin kitti, lasituslangat ja satunnaiset
lasituksessa käytetyt naulat. Ikkunalasit irrotettiin ja numeroitiin, ja
niistä otettiin paitsi pää-, myös diagonaalimitat. Lisäksi laseihin
merkittiin, miten päin ne olivat ikkunoissa.

Korjattavista ikkunoista piirrettiin kaaviomaiset kuvat,
joihin merkittiin puitteiden mitat ja osien numerot.
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Puitteen alasarjan tapitus ja laho alasarja on irrotettu. Kitti poistettiin varovasti puukolla.
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Paikkaaminen
Tehtäessä puitteisiin puupaikkaukisa pyrittiin säästämään niin paljon
vanhaa puumateriaalia kuin mahdollista. Paikkauksia suunniteltaessa
pyrittiin  siihen, etteivät paikat näkyisi tummasävyisessä interiöörissä.

Työmaalle oli tilattu vanhan puiteprofiilin muotoja
noudattavat, ensiluokkaisesta mäntypuusta tehdyt aihiot. Niitä
työstettiin lopulliseen muotoon taltalla, käsihöylillä, käsiporalla ja
japaninsahalla. Puitteet koottiin jälleen puutapein tapittamalla,

Alasarjan uusiminen.



3535353535

mahdollisuuksien mukaan alkuperäisin tapein. Nurkkaliitoksia ei
liimattu, jotta ne olisi tarvittaessa helppo jälleen purkaa. Sen sijaan
paikkapalat kiinnitettiin tappien lisäksi liimalla, jotta paikkauksesta
saatiin mahdollisimman luja.

Péter Paalanen tutkii korjattavaa ikkunaa.

Pohjakittaus
Ennen pohjakitin levittämistä kittiura maalattiin öljymaalilla, joka
estää kitin öljyn imeytymisen puitteeseen ja sen seurauksena kitin
liiallisen kuivumisen. Pohjakittinä käytettiin valmista pellavaöljykittiä,
joka paineltiin makkarana paikoilleen.

Kyntteen paikkapala kiinnitettiin puutapeilla sekä liimalla.Hiromichi Sato pohjakittaa.
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Lasitus
Lasit painettiin varovasti paikoilleen pohjakitin päälle. Kitin paksuus
tarkistettiin välillä alapuolelta viiltämällä; tavoitteena oli noin
millimetrin vahvuinen, tasaisen paksu kittikerros. Pohjakitti leikattiin
puitteen linjaan. Lasit kiinnitettiin puitteisiin lasituslangoin, jotka
naputettiin varovasti vasaralla lasin pintaa pitkin. Lasituslangasta
jätettiin näkyviin sen pituinen pätkä, että se peittyisi lasituskitin alle.

Willem-Anne van Bolderen ja Alberto Quiñones asentavat lasituslankoja.

Lasin leikkaaminen
Lasitettaessa muutama vanha lasiruutu meni rikki. Särkyneiden
lasien tilalle saatiin uudet vanhoista kierrätysikkunoista. Lasit
leikattiin oikean kokoisiksi  lasiveitsellä siten, että tasolla lepäävän
lasin pintaan tehtiin veitsellä napakka viilto, minkä jälkeen lasia
nakutettiin varovasti alapinnalta. Lopuksi viiltolinja asetettiin
pöydän reunan myötäisesti, päälle pantiin teräsviivain tukemaan
ruudun reunaa, ja ylimääräinen lasi napsautettiin irti.

Ensimmäinen kierrätyslasi oli
haastava, ensikertalaiselle lähes
mahdoton, sillä lasi oli hyvin
haurasta ja mitoiltaan vain vähän
tarvittua lasia suurempaa. Tämä
vaikeutti lasin “napsauttamista”,
koska lasista ei saanut kunnon
otetta. Myöhemmin saatiin lasia,
joka oli helpommin leikattavaa
ja kesti hyvin myös kittauksen.
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Lasituskittaus
Lasituskittaus tehtiin pellavaöljykitillä. Tiedettiin, että kostean sään
vuoksi kitti ei ehtisi leirin aikana kuivua riittävästi eikä sitä voisi
maalata. Siksi purkillinen pellavaöljykittiä värjättiin noin kahdella
teelusikallisella ikkunanpuitteisiin käytettyä keltaokrapigmenttiä,
millä tähdättiin siihen, ettei kitti hohtaisi valkoisena eikä
museorakennuksen ikkuna näyttäisi kovin keskeneräiseltä. Kittiä

sekoitettiin tasaisin väliajoin, ja sitä säilytettiin viileässä, sillä
lämmetessään kitti muuttui löysäksi ja tahmeaksi.

Lasituskitti levitettiin ja siistittiin kittausveitsellä ja nurkat
jiirattiin. Lasituskitin reuna jätettiin noin 2 millimetriä aluskitin
reunaa alemmas maalausvaraksi. Murjun ikkunan valmiiseen
kittipintaan töpötettiin valkopippuria siinä toivossa, ettei se
maustettuna kelpaisi linnuille.

Willem-Anne van Bolderen huolittelee lasituskittiä kittausveitsellä.
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Maalaus
Sää oli leirin aikana sateinen ja viileä, mikä hidasti kitin kuivumista
ja kovettumista ja näin esti sen maalaamisen. Kittauksen jälkeen
puitteiden ulkopuoliset puuosat maalattiin keltaokralla sävytetyllä,
työmaalla sekoitetulla pellavaöljymaalilla (ks. kuvateksti). Koska
myös maali kuivui kostealla säällä verkkaan, päästiin
ikkunanpuitteisiin tekemään ainoastaan pohjamaalaus. Vanha,
liituuntunut maalipinta hiottiin kevyesti hiekkapaperilla ja harjattiin,
jolloin pintastruktuuri saatiin säilymään. Öljymaali hierottiin
pensselillä tiukaksi, ohueksi kerrokseksi puupintaan. Maali hiottiin
kosteana kevyesti hiekkapaperilla, jotta uusi maali sitoutuisi
paremmin vanhaan pohjaan, ja pöly poistettiin.

Maalaamisesta oli ennen leiriä haastateltu ikkunankunnostuksen
ammattilaisia; erityinen kiitos maalarimestari Elina Wirkkalalle. Lopullinen ratkaisu
valittiin mäkitupalaismuseon henkeä noudatellen - kestävämpi tulos olisi saatu
pellavaöljymaalilla.

Puitteiden pohjamaalaukseen käytettiin itse sekoitettua,
koostumukseltaan pastamaista pellavaöljymaalia, joka ei kertamaalauksella
muodostaisi peittävää maalikalvoa vaan jäisi läpikuultavaksi ja mataksi. Sopivin
pigmentti valittiin värikokeilujen perusteella. Keltaokran, kultaokran, luonnon
terran, vihreän umbran, vaalean umbran ja poltetun umbran joukosta päädyttiin
puhtaaseen keltaokraan, koska se oli lähimpänä puitteiden alkuperäistä värisävyä.

Keltaokra pigmenttijauheesta hierrettiin pienen sinolilorauksen kanssa
“hammastahnaa paksumpi” pasta. Se sekoitettiin vernissaan eli keitettyyn
pellavaöljyyn siten, että vernissaa oli suhteessa hieman enemmän. Maalin tähteet
ja maalin valmistustarvikkeita jätettiin mäkitupalaismuseolle. (SEOS 2 on 5:3.)
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Jatkotoimenpiteet
Koska maalausta ei voitu saattaa loppuun leirin aikana, puitteiden
ulkopinnat tuli kittausten ja pohjamaalin kuivuttua maalata kerran
kittirajan yli. Maalauksen toteuttamisesta keskusteltiin alustavasti
Arto Huuskolan kanssa, ja siitä jätettiin ohjeistus Keski-Suomen
museolle.

Pintamaalaukseen suositeltiin pastamaista tai ohuempaa
öljymaalia. Valinta riippuu halutusta lopputuloksesta: hiertomaalaus
pastamaisella öljymaalilla tuottaa vähemmän kalvomaisen pinnan,
ja maalikerroksia voidaan tehdä useita.

Vuorilautojen ja ikkunoiden sisäpintojen maali oli kauniisti
patinoitunutta, minkä vuoksi niihin ei tahdottu koskea. Sen sijaan
alakarmit ikkunapenkkeineen vaativat pikaista kunnostusta ja
konservaattorin ohjeita, sillä niissä vesi kulkeutuu rakenteen sisään.
Oma haasteensa on sisäpuolisen museotilan ja patinan
huomioiminen.

Värjätty kitti ja kerran maalatut paikkaukset;
valmiiksimaalaus jäi kotiseutuyhdistyksen tehtäväksi.
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ISONTUVAN PORSTUAN KORJAUS

Lähtötilanne
Isotupa koostuu Peltolan suurimmasta tuvasta, porstuasta ja
porstuan perälle rakennetusta maitohuoneesta. Kaikki peltolalaiset
ovat leiponeet isossatuvassa, sillä siellä sijaitsee Peltolan ainut
leivinuuni. Murju taas on pienen pieni paritupa, joka koostuu
kahdesta nokikkain asetetusta entisestä aittarakennuksesta. Toinen
aitoista on eräänlainen tupa ja toinen toimii kamarina. Aittojen
väliin jäävä tila toimii murjun porstuana. Murju ja isotupa on
rakennettu samaan riviin, ja ne näyttävät ulospäin yhdeltä
rakennukselta.

Isontuvan kehikko on pitkänurkkainen, ja kaikki työstö on
museoaikaisia korjauksia lukuun ottamatta tehty kirveellä. Kehikko
on salvottu melko kookkaista hirsistä, joiden paksuus vaihtelee
viidestä kahdeksaan tuumaan. Suurimmaksi osaksi hirret on
palhottu, mutta joukossa on myös pyöreäksi jätettyjä hirren osia.
Kehikon hirret jatkuvat salvoksen ohi puoleenväliin porstuaa. Tämä
lienee ollut yleinen tapa - mitäs niitä pätkimään, kun rakennusta
jossain vaiheessa kuitenkin laajennetaan siihen suuntaan.

Isontuvan hirsiseinässä on ainakin neljät merkinnät uudelleen
pystytystä varten. Arto Huuskola osasikin kertoa, että Peltolassa
ei ollut tapana nostaa rakennuksia kengityksen ajaksi vaan rakennus
purettiin kokonaan ja pystytettiin uudestaan uusittujen alahirsien
päälle. Huuskolan mukaan isotupa oli viimeisen kerran kengitetty
purkamalla 1950-luvulla.

Rakennus on osittain kengitetty kymmenisen vuotta sitten,
missä yhteydessä on länsipäädyn ikkunan alle tehty hirsipaikkaus.
Pohjoisjulkisivu on tapittamattomana lähtenyt pullistumaan, ja
kotiseutuyhdistys on asentanut seinää tukemaan följarin. Pääosin
kehikko on hyväkuntoinen. Leirillä keskityttiin korjaamaan
rakenteita isontuvan porstuan liepeillä.

Porstuan vanha kynnys ja lautaseinää ennen korjauksia.
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Kynnyshirren korjaus
Porstuan etelänpuoleisen seinän kynnyshirsi jatkuu yhtenäisenä tuvan
puolelta kynnyksen alle muttei kuitenkaan murjun seinään asti. 1960-
luvun alun valokuvissa hirsi oli vielä reilusti irti maasta ja muuten
hyväkuntoisen näköinen mutta murtunut kynnyksen alta. Sittemmin
hirsi oli lahonnut aiheuttaen koko seinän notkahtamisen.

Notkahtanutta räystäslinjaa oli korjattu kiilaamalla ylimpien hirsien
välejä auki. Tämä toimenpide ei kuitenkaan vaikuttanut oven
käymiseen – kynnyksen vajotessa ovi otti kiinni
permantolankkuihin. Kotiseutuyhdistys oli korvannut tuvan
puolelle ulottunutta lahoa hirttä noin metrin matkalta uudella puulla.

Moon Brader asentaa följariin kierretankoa. Laho hirsi on poistettu ja kehikko nostettu följareiden ja tunkkien avulla.
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Ennen pinnan veistoa lohkottiin tukki pelkaksi. Työssä Fredrik Svedbrant.

Leirillä maanpinta porstuan edustalla madallettiin 1960-
luvun valokuvissa näkyvään tasoon. Porstuan hirsiseinä oikaistiin
puristamalla se följarien väliin. Följarit muotoiltiin tarkasti hirsien
muotoja seuraaviksi, jolloin vältettiin haristuneisiin seinähirsiin
puristuksesta aiheutuvia vaurioita. Koska muotoilu heikensi
följareita, ne tuettiin seinää vasten kierretankojen lisäksi parilla
jykevällä puristimella.

Kehikkoa nostettiin följariparin alle asennetuilla hydraulisilla
tunkeilla vuoron perään ulko- ja sisäpuolelta. Tunkeille oli tehty
peti tasaamalla maa nostokohdan alla ja asettamalla maahan
50x200x200 mm3:n vanerilevy, jonka päälle tuli 10x150x150
mm3:n teräslevy. Viiden tonnin hydraulinen tunkki asennettiin
teräslevyn päälle, ja tunkin ja följarin väliin asennettiin vielä
10x100x100 m3:n teräsprikka. Kehikon noston jälkeen
tarpeettomiksi käyneet korotuskiilat poistettiin hirsien välistä.
Lahonnut hirsi ja lyhyt korjauspätkä poistettiin.
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Kynnyksen alus “höylättiin” suoraksi.Heli Vauhkonen ja Fredrik Svedbrant merkitsevät kynnystä hirteen.

Uuden kynnyshirren raaka-aineeksi Arto Huuskola toimitti
metsästään työmaalle mäntytukin. Tukki oli latvapäästä
halkaisijaltaan reilut 30 cm. Tukin päihin piirrettiin vatupassia apuna
käyttäen hirren muoto, ja päiden merkintöjen avulla räpsäistiin
runkoon kalkkiviivat.

Tukki työstettiin hirreksi yksinomaan kirveillä. Ensin
hakattiin rungon kylkeen kalkkiviivojen osoittamaan syvyyteen
lovia säännöllisin välein. Sitten lovien välinen puuaines lohkottiin
kirveellä pois, ja lopuksi hirren pinta veistettiin sileäksi vanhojen
hirsien veistopintaa mukaillen.
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Kivisokkelin teossa oli apuna “napsu” eli puuleka.Hirsi valmiina asennettavaksi.

Näin saatuun säännölliseen pelkkaan veistettiin nurkkasalvos
ja tehtiin tappiliitos jatkoksen kohdalle sekä sovitus kynnyksen alla
olevaan kiveen. Koska puu oli aivan tuoretta, otettiin mitoissa
huomioon puun kutistuminen. Lopuksi hirsi sovitettiin yläpuoliseen
hirteen ja tapitettiin kiinni 38 mm:n (puolitoista tuumaa)

mäntyvaarnalla. Tapin reiän kairaamiseksi jouduttiin seinän alle
kaivamaan potero – muutoin kaira ei olisi mahtunut. Hirsien väliin
asetettiin tilkkeeksi sammalta, kuten kehikossa vanhastaankin oli.
Lopuksi följarit poistettiin.
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Porstuan lautaseinän ja kynnyksen korjaus
Porstuan julkisivulaudoituksesta oli uusittu noin kolmannes 1960-
luvulla – loput olivat alkuperäisiä, kierrätettyjä katelautoja. Laudat
oli naulattu karmin kamana- ja kynnyspuuhun, ja ne nojasivat
alapäästään maahan. Julkisivulaudat toimivat karmin kamanapuuta
kannattelevana rakenteena.

Laudat numeroitiin, irrotettiin varovasti ja varastoitiin
murjuun odottamaan takaisinnaulausta. Vanha kynnyspuu
varastoitiin isontuvan vintille. Uusi kynnyspuu tehtiin heinälatoon
varastoidusta, ulkokuivasta mäntyhirrestä. Kynnys muotoiltiin
kirveellä ja kiinnitettiin kynnyshirteen kahdella 28 mm:n puutapilla.
Kynnykseen tehtiin kolo oven saranaa varten.

Porstuan vanha laudoitus numeroitiin ja irroitettiin varovasti. Työssä Saori Yoshida.



4646464646

Vanha kamanapuu kiinnitettiin yläpuoliseen hirteen
kookkaalla takonaulalla. Murjun puolella kamanapuu oli ollut kiinni
vain julkisivulaudoituksessa. Murjun hirsien päissä oli nauloja ja
naulanreikiä, jotka antavat olettaa, että karmirakenteeseen olisi
joskus kuulunut myös toinen pystypuu.  Tämä puuttuva pystypuu

päätettiin nyt lisätä rakenteeseen. Se liitettiin tappi-hahloliitoksilla
kynnyspuuhun, kamanapuuhun ja murjun raavelihirren
tippanokkaan. Pystypuuhun kaiverrettiin tekijöiden puumerkki, ja
julkisivulaudat ja ovi asennettiin takaisin paikoilleen.

Hiromichi Sato talttaa uutta pystypuuta.Alajuoksun ja pystypuun tappiliitos.
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Uuden pystypuun liitoskohtaa merkitään uuteen kynnyspuuhun. Tom Morgan ja Hiromichi Sato sovittavat karmin kamanapuuta.

Kynnyspuu vaarnattiin kiinni alimpaan hirteen.
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Porstuan permanto
Porstuan maanvaraiset permantolankut ovat sekalaisia, kierrätettyjä
permantolankkuja ja kymmenisen vuotta sitten uusittuja
haapalankkuja. Permantolankut numeroitiin ja siirrettiin
isoontupaan, samoin kuin porstuassa olleet museoesineet. Vaaksan

verran eloperäistä maa-ainesta ja hienoa hiekkaa poistettiin porstuan
maapohjan päältä. Poistetun maa-aineksen alta paljastui kiveys,
joka dokumentoitiin valokuvaamalla ennen sorapatjan ja lankkujen
asennusta.

Willem-Anne van Bolderen asettaa numeroituja permantolautoja paikoilleen.Porstuan permantolautojen alta paljastui kiveys.
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Tekijöiden puumerkki porstuan lautaseinän pystypuussa.Saori Yoshida asettaa vanhoja lautoja takaisin paikoilleen.

Porstuan kynnys valmiina.
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Tuvan porstuanpuoleisen sivun alahirsi
Tuvan porstuan puolen alimman hirren alapuoli oli täysin laho.
Yläpuoli, joka ulottui porstuan permantolankkujen yläpuolelle ja
pääsi näin ollen tuulettumaan, oli sen sijaan hyvässä kunnossa.

Koko hirren vaihtaminen ei olisi mahtunut leirin ohjelmaan,
ja sen hyvin säilynyttä salvosta rakennuksen pääjulkisivussa olisi
muutenkin ollut sääli uusia. Koska hirrellä ei ole rakenteellista
merkitystä, voitiin sen lahonnut alaosa korvata yksinkertaisesti
korottamalla sokkelia. Kehikon noston ajaksi hirsi ruuvattiin laudan

Maitohuoneen hirsiseinä
Porstuan maitohuoneen varhopatsasrakenteesta oli kadonnut yksi
hirrenpätkä. Puuttuva osa veistettiin heinälatoon varastoidusta
ulkokuivasta hirrestä ja tilkittiin sammaleella.

välityksellä seinän yläosaan kiinni ja tuettiin paikoilleen kiilaamalla
sokkelin päältä.

Tuvan porstuanpuoleisen sivun alin hirsi oli pahoin vaurioitunut. Lahonnutta alaosaa korvattiin korottamalla sokkelia.
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Isontuvan porstuan valmiit korjaukset.
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SEINÄN PAIKKAAMINEN PÄREILLÄ

Kaksi tai useampikin erillinen ja erikokoinen hirsikehikko on
perinteisen tavan mukaan saatettu käytännön syistä yhdistää
yhteisellä vesikatolla ja kevytrakenteisilla väliseinillä. Kun saatavilla
on ollut niukasti hyvää materiaalia, ovat pärekaton teossa ylijääneet
päreet toimineet halpana ja helppona keinona paikata ja suojata
kevytrakenteisia välitiloja säältä ja lumelta. Luhangan
mäkitupalaismuseon isotupa ja murju on tällainen kolmesta
yhdistetystä osasta koostuva rakennus, jonka välitiloja on peitetty
päreillä.

Isontuvan maitohuone
Isontuvan porstuan perällä oleva maitohuone on ympäröiviä
kehikoita matalampi, minkä johdosta maitohuoneen seinän ja
vesikaton väliin on jäänyt aukko. Maitohuoneen yläpuolelle jäävä
tila on jäljellä repsottavien päreiden, naulanjälkien ja Museoviraston
kuvien perusteella ollut päreillä ja laudoilla suojattu. Maitohuoneen
yläpuolinen tila suojattiin samoja heinälatoon varastoituja
mäntypäreitä käyttäen kuin murjun porstua.

Isontuvan maitohuoneen seinää suojanneet päreet olivat jo vuonna 1958
kadonneet melkein kokonaan. Museovirasto, 1958. Isontuvan maitohuoneen uudet päreet.
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Murjun porstua
Murjun porstuan etuseinän oven yläpuolinen osa on
Museoviraston vanhojen kuvien perusteella ollut päreillä peitetty.
Seinässä olivat jäljellä päreiden tukirakenteiden naulat.  Etuseinän
yläosa paikattiin Museoviraston kuvan mukaiseksi. Työhön
käytettiin heinälatoon varastoituja, 50 cm pitkiä, 3-5 mm paksuja
ja 6-15 cm leveitä mäntypäreitä, jotka ovat todennäköisesti peräisin

Murjun porstuan uudet päreet.Murjun porstua, Museovirasto, 1958.

1980-luvulta. Päreet naulattiin pärenauloilla, ja niitä tukemaan
asetettiin Museoviraston kuvien mukaisesti kaksi lautaa. Myös
porstuan pohjoispuoleisella sisäseinällä oli käytetty päreitä, mutta
ulkoa rakenne oli peitetty laudoilla. Murjun porstuan takaseinän
päreet olivat säilyneet hyvin.
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JALKA-AITAN JALAT

Alueella on kaksi jalka-aittaa, joista toisen jalat on poistettu. Tämä
aitta seisoo suoraan sammakkohirsien ja hiirilautojen päällä.
Museoviraston valokuvassa vuodelta 1964 aitan jalat ovat vielä
paikoillaan. Aittaan tehtiin sen sisältä löytyneen alkuperäisen
hyväkuntoisen jalan mallin mukaan kaksi uutta jalkaa. Uusia jalkoja
varten Huuskoloiden ladosta tuotiin sinne varastoituina olleita,
1800-luvun lopulla puretun navetan mäntypalkkeja. Puun laskettiin
olleen kaadettaessa noin 400 vuotta vanhaa. Jalat työstettiin
sahaamalla ja kirveellä veistämällä. Jalka irrotettiin pöllistä  vasta
lähes valmiina. Viimeistely tehtiin taltalla ja puukolla. Leirin aikana
toinen, vain osittain säilynyt jalka löytyi aitan alta. Uudet ja vanhat
jalat  varastoitiin kyseiseen aittaan.

Jalka-aitta, Museovirasto, 1964.

JALKA-AITTA

P
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Mari Jaakonaho tekemässä aitan jalkaa. Säilynyttä jalkaa käytettiin mallina uusia tehtäessä.
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Jokamiehen aidasta museoesineeksi
Särentäaidalla tarkoitetaan aitaa, jossa seiväsparit kannattelevat lähes
vaakasuuntaisia aidaksia. Aidakset eli haljakset ladotaan seipäiden
väliin ja sidotaan niihin kiinni vitsaksilla. Tämä on ollut Suomen
yleisimpiä aitatyyppejä.

Särentäaitoja on rakennettu aktiivisesti 1900-luvun puoliväliin
asti lähes kaikkialla maassa, etupäässä maanviljelysalueilla ja pienissä
kylissä. Riukuaita on ollut helppo ja nopea pystyttää, korjata ja
purkaa, minkä johdosta sitä on käytetty hyvin erilaisiin tarkoituksiin
aina peltojen, metsien, pihojen ja puutarhojen suojaamisesta porojen
tai muun karjan aitaamiseen sekä väliaikaisiksi aidoiksi.

Aitojen rakentamisen tieto ja taito ovat perinteisesti siirtyneet
isältä pojalle ja levinneet osaajien myötä kyläyhteisöistä lähiseuduille.
Näin on syntynyt alueellisia perinteitä ja ominaispiirteitä, jotka
kuitenkin ovat sekoittuneet paikkakunnalta toiselle kulkeneiden tai
muuttaneiden aidantekijöiden myötä.

 Särentäaidat voidaan jakaa muutamiin päätyyppeihin, joista
tärkeimpiä ovat lyhyt- ja pitkäjuoksuinen aita sekä niiden variaatiot.
Edellisessä aidakset ovat melko pystyssä, kun taas jälkimmäisessä
ne lähestyvät vaakatasoa. Eroja on myös tukiseipäiden ja sidosten
käytön suhteen, ja materiaalivalinnat vaihtelevat paitsi paikkakunnan,
myös henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Aitoja näkee Suomessa yhä monin paikoin, mutta niitä ei
juurikaan rakenneta muualla kuin museokohteissa. Myös
aidanpanoperinne on katoamassa sen myötä, kun viimeiset
varsinaiset osaajat häviävät, minkä jälkeen taidon siirtäminen on
museoiden ja oppilaitosten varassa.

SÄRENTÄAITA

UUDELLEEN-
RAKENNETTU AITA

NOSTETTU
AITA

P
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PAIKALLISET ERITYISPIIRTEET LUHANGAN SEUDULLA

Luhangan kunta, joka sijoittuu nykyisten Itä- ja Länsi-Suomen
läänien rajalle, kuuluu Keski-Suomeen. Alueen rakennusperintöä
leimaavat eri suunnista tulleet vaikutteet, jotka näkyvät myös
aidantekotavoissa ja niihin liittyvissä perinteissä. Arkistomateriaalin
ja säilyneiden esimerkkien perusteella seudulla on tehty aitoja
lukuisin erilaisin tekniikoin. Nykyisin tavallisin aita on pitkä- ja
lyhytjuoksuisen aidan välimuoto, jossa on vinot tukiseipäät, mutta
arkistoista löytyy esimerkkejä myös sellaisista vanhemmista aidoista,
joissa ei ole käytetty vinotukia lainkaan. Myös eri puulajien käyttö
lienee vaihdellut vuosikymmenten kuluessa.

Perinteen jatkuminen on varsinkin nyttemmin ollut
muutaman vanhanpolven osaajan varassa, minkä johdosta myös
paikalliset tavat ovat vähitellen muovautuneet pitkälti näiden
tottumusten mukaisiksi: Luhangan seudun vanhoista aidantekijöistä
voidaan mainita erityisesti Arvi Mönkölä, joka opasti leirillä
aidanpanossa. Mönkölä on vuosikymmenten ajan ollut mukana
aidankorjaustalkoissa ja välittänyt osaamistaan nuoremmille. Hän
on ollut mukana joka kerta, kun Peltolan mäkitupalaismuseon
aitaa on korjattu. Mönkölä on seudun viimeisiä linkkejä elävään
perinteeseen: hän edustaa sukupolvea, joka on oppinut aidanteon

Peltolan mäkitupalaismuseo 1970-luvulla, Museovirasto.Peltolan mäkitupalaismuseo 1970-luvulla, Museovirasto.

kotonaan ja joka yhä käyttää siihen liittyviä sanontoja osana arkikieltä.
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Peltolan mäkitupalaiskylä ja sitä ympäröivät pellot ovat
todennäköisesti aina olleet särentäaidan ympäröimiä. Kylää on
suojattu kutsumattomilta vierailta sekä talojen ollessa asuttuina että
niiden muututtua museoksi. Pihapiiri on erotettu aidoin etelän-,
lännen- ja pohjoisenpuoleisista peltoalueista, kun taas idässä piha
on rajautunut metsään ja tiehen. Museon nykyinen aita vastaa
suurelta osin 1960-luvun alun tilannetta ja vaikuttaa melko
yhtenäiseltä, vaikka tosiasiassa se koostuu useassa eri vaiheessa
tehdyistä osista, joita on päällisin puolin mahdotonta erottaa
toisistaan. Museoaikaa edeltäneestä ”alkuperäisestä” aidasta ei liene
mitään jäljellä, sillä aitaa on uusittu ja korjattu vähä vähältä aina
tarpeen mukaan, viimeksi vuonna 2004.

Korjausten myötä aitojen sijoittelu, ulkoasu ja rakenne ovat
muuttuneet jonkin verran. Vielä 1960-luvun alussa on muun

muassa käytetty aitaa, jossa vinotuet on sijoitettu aidan molemmin
puolin seiväsparien väliin ja asetettu aidaksien välistä ristiin. Maantie
on kulkenut kauempana pihapiirin eteläpuolella, ja välissä olleen
pellon sivuitse on kulkenut pitkä aitakujanne, joka on johtanut
kulun tieltä pihapiirin läpi pohjois-eteläsuunnassa. Myös pihan
itäpuolella sijaitsevien aittojen ja asuinrakennuksen välissä on ollut
kapeampi kuja, joka on johtanut itäpuolella kulkevalle tielle. Lisäksi
pihapiirin sisäpuolella on saattanut olla aitarakenteita. Arkistokuvissa
näkyy jälkiä ainakin pihan läpi kulkenutta tietä reunustaneesta
aidasta. 1900-luvun puoliväliä edeltäneestä tilanteesta ei ole
dokumentoitua tietoa: aitaa on aina pidetty toisarvoisena
rakenteena, minkä vuoksi monet sen osat ja tekotavat ovat
saattaneet kadota tyystin ilman, että niistä on tehty minkäänlaisia
merkintöjä.

Peltolan mäkitupalaismuseon aidat

Museovirasto, 1950-luku.



5959595959

Seipäät parittaiset pystytuet, joiden väliin riu’ut lasketaan
Haljas (aidas, aijas, riuku, halas) puolikkaasta puunrungosta tehty vaaka- tai vinopuu
Vinotuki (seivästuki, seiväspönkkä) tukiseiväs, joka estää aitaa kaatumasta sivusuunnassa.
Tuet sijoitellaan usein pareittain tai vuorotellen aidan molemmin puolin joka toisen
tai kolmannen seiväsparin kohdalle tai niiden väliin, kohtisuoraan tai vinoon aitaan
nähden.
Vihta (vitsas, vitas) taivutettu notkea nuori puuntaimi, joka sitoo seipäät yhteen, ja
jonka varaan aidas lasketaan.
Riija lauta, joka laitetaan aidan teon alkaessa maahan seiväsparien linjaukseksi

Koottu Arvi Mönkölän ja Museoviraston Puutietokannan pohjalta.

Aidan rakenne
Rakenteeltaan ja tekotavoiltaan aita on pysynyt suurin piirtein
samanlaisena vuosisatojen ajan. Väistämätön muuntuminen ja
kehitys ovat tapahtuneet vähitellen, eikä uutta aitaa voi tässä
mielessä erottaa vanhasta. Aita koostuu maahan upotetuista
seiväspareista ja niiden väliin vitsaksilla sidotuista haljaksista eli
puolitetuista puunrungoista.

Seiväsparit on perinteisesti sijoitettu noin askeleen mitan
päähän toisistaan ja tuettu joko seiväsparien kohdalta tai välistä
molemmilta puolilta vinotuin, jotta aita ei pääse kallistumaan
sivusuunnassa.

Tekotavat
MATERIAALIT

Aidan eri osissa suositaan tiettyjä puulajeja niiden ominaisuuksien
vuoksi. Seipäät on perinteisesti tehty joko katajasta tai kuusesta,
koska ne ovat tiheitä ja kestäviä. Toisaalta Arvi Mönkölän mukaan
joskus on käytetty myös raitaa tai tuomea. Puutietokannan mukaan
aidaksiin on yleensä käytetty haapaa, kuusta tai mäntyä. Vitsakset
puolestaan taipuvat parhaiten kuusesta, mutta myös Luhangassa
katajaa ja pajua on Mönkölän mukaan käytetty paljon. Aitapuut
kaadetaan syksyn lopulla tai alkutalvesta puiden jäädyttyä, jolloin
rungot ovat helposti kuljetettavissa pois metsästä. Varsinainen aidan
teko on kuitenkin tapahtunut keväällä tai alkukesästä, jolloin ilma
on lämpimimmillään, puunsyyt sitkeimmillään ja työstö helpointa.
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AIDAKSET

Runko asetetaan halkaisua varten aluspuiden varaan, jotta se
saadaan irti maasta ja pysymään paikoillaan. Halkaisu aloitetaan
iskemällä rungon tyvipäähän keskelle lovi. Tarvittaessa kirves
voidaan takoa rungon sisään puista kurikkaa tai nuijaa apuna
käyttäen.

Halkaisutyöhön tarvitaan kaksi tekijää kirveineen.
Alkuloveuksen jälkeen halkaisua jatketaan iskemällä kirves
halkeaman juureen, jolloin puu halkeaa keskeltä 10-20 cm eteenpäin.
Ensimmäisenä kulkevan kirves hoitaa varsinaisen halkaisutyön
toisen kirveen pitäessä halkeamaa auki. Tämän vuoksi

halkaisukirveen tulisi olla ohutteräinen, kun taas jäljessä tulevalle
sopii paksulapaisempi kirves. Toinen kirvesmies seuraa perästä
iskien kirveensä syntyneeseen halkeamaan, jotta ensimmäisenä
kulkeva saa omansa irrotettua. Lisäksi jäljessä tulevan tehtävänä
on varmistaa, että kaikki suonet eli ehjät, rungon puolikkaita
toisissaan kiinni pitävät syyt tulevat katkaistuiksi. Näin kirveet
isketään vuoron perään puuhun; työn sujuessa jouhevasti kirveet
osuvat halkeamaan tasaisessa rytmissä ja runko saadaan parhaassa
tapauksessa halkaistua parissa minuutissa. Työn sujuvuus riippuu
kuitenkin suuresti puun laadusta, oksaisuudesta sekä erityisesti syiden
tiheydestä ja kierteisyydestä.

Ketterimmin aidasten halkaisu sujuu kahdella kirveellä. Tässä vasemmanpuoleinen
kirves tekee varsinaisen halkaisutyön oikeanpuoleisen pitäessä halkeamaa auki. Puuhun jää usein katkeamattomia suonia, jotka on helpoin katkoa kääntämällä runko .
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SEIPÄÄT

Seipäitä varten haetaan metsästä katajia.  Rungoista karsitaan oksat,
ja ne teroitetaan tyvipäästä vähintään 10 cm:n matkalta, jotta ne
saadaan iskettyä tarpeeksi syvälle maahan. Terän tulisi olla lopulta
vähintään kuusikulmainen ja kärjestä hyvin terävä. Mikäli puu on
käyrä, se teroitetaan koveralta puolelta, jotta lopputulos saadaan
mahdollisimman suoraksi. Lopuksi kärki saatetaan hiiltää
polttamalla, jotta se ei lahoa yhtä herkästi - korjausleirillä tämä
vaihe jätettiin kuitenkin väliin.
VITSAKSET

Vitsakset (luhankalaisittain vihdat eli vihdakset) tehdään tuoreesta ja
sitkeästä puusta, useimmiten nuorista kuusista tai katajista. Puusta

karsitaan latvaa lukuun ottamatta kaikki oksat, ja oksantyngät
katkaistaan puukolla rungon pintaa myöten. Halkaisu aloitetaan
latvasta, ja sitä jatketaan taivuttamalla aina paksumpaa puolikasta
alaspäin, kunnes koko puu on saatu halkaistua. Tarvittaessa
halkaisua voidaan avittaa puukolla oksankohtien kohdalla.

Halkaistut puolikkaat sidotaan yleensä tuoreeltaan, mutta
ne saatetaan myös kuumentaa paljaalla nuotiolla tai keittämällä,
jotta puu saadaan sitkeäksi ja helposti työstettäväksi. Näin se ei
murru taivuttaessa. Mikäli vitsaksia ei käytetä samana päivänä, ne
on hyvä pitää vedessä aina siihen asti, kun ne viedään aidalle
sidottavaksi. Myös kuumentamattomien vitsasten käytössä on
pidettävä huolta siitä, ettei puu ehdi kuivahtaa ennen sitomista.

Aidaksia. Katajantaimesta saadaan halkaisemalla kaksi vitsasta.Seipäät teroitetaan kirveellä.
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AIDAN PYSTYTYS

Aita on helpointa pystyttää lämpimällä ja kuivalla säällä, jolloin
puun työstö on helpointa ja maa on sula. Ensimmäiseksi
pystytetään seiväsparit, joiden linjaamiseksi maahan laitetaan ns.
riija. Seiväsparit sijoitetaan noin askeleen päähän toisistaan, mihin
tehdään rautakangella reiät seipäitä varten riian molemmille puolille.
Seipäät isketään maahan hiukan vinoon siten, että ne kallistuvat
yläosasta ulospäin, jotta ne on jälkeenpäin helppo kiristää. Seipäät
mitoitetaan lyhyemmiksi siltä puolelta, jolta haljakset on tarkoitus
pujottaa seipäiden väliin. Haljaksia varten jätetään seipäiden väliin

noin 15 cm:n levyinen tila. Seiväsparien linja pyritään pitämään
mahdollisimman tasaisena maastosta välittämättä. Esimerkiksi
niissä paikoissa, missä kivi estää reiän teon maahan, seiväs pannaan
kiven päälle ja ripustetaan muun aidan varaan.

Ensimmäiseen seiväspariin sidotaan alin vitsas noin 20 cm:n
korkeudelle, ja sen päälle lasketaan alimmainen haljas siten, että
paksumpi tyvipää tulee vitsaksen päälle ja haljas kapenee alaspäin.

Ensimmäisen haljaksen pituus määrittää muiden haljasten
suuntakulman ja näin ollen myös lopullisen aidan ulkoasun, joten
se on valittava huolella. Haljaksen asettamisen jälkeen ensimmäinen
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Oikealla: Vitsaksen sitominen aloitetaan
kietomalla latva rungon ympärille, minkä
jälkeen vitsas kieputetaan kahdeksikon
muotoon seiväsparin ympärille.
Viimeisenä taivutetaan tyvipää lukoksi
sidoksen päälle. Tämän jälkeen sidos
tiivistetään hakkaamalla se kirveen
hamaralla tiukaksi paketiksi. Arvi
Mönkölän tyylinäyte.

Vasemmalla: Seipäitä varten tehdään
maahan rautakangella reiät, ja seipäät
isketään niihin lekan avulla.
Työntekopuolelle valikoidaan lyhyempiä
seipäitä, jotta haljasten pano käy
helpommin. Arto Huuskola ja Arvi
Mönkölä näyttävät mallia, Marko
Huttunen, Katja Savolainen ja Anna
Scheinin seuraavat.

ja osa muista seiväspareista sidotaan sen yläpuolelta, ja näiden
sidosten päälle lasketaan seuraava haljas. Näin edetään haljas
haljakselta. Vitsakset sidotaan ensimmäiseen seiväspariin 15-20
cm:n välein ja haljakset lasketaan niiden varaan, kun taas muihin
seiväspareihin vihdat laitetaan väljemmin, 30-50 cm:n etäisyydelle
toisistaan. Tällöin kuhunkin seiväspariin tulee lopulta kolme vitsasta.

Vitsaksen sitominen aloitetaan kietomalla vitsaksen latva
seipään ympärille alkulukoksi, minkä jälkeen vitsas kieputetaan
kahdeksikon muotoon seiväsparin ympärille halkaisupinta runkoa
vasten. Viimeisenä taivutetaan tyvipää lukoksi sidoksen päälle.

Tämän jälkeen sidos tiivistetään hakkaamalla se kirveen hamaralla
tiukaksi paketiksi.

Aidan tueksi pystytetään vinotuet, jotka estävät aitaa
kaatumasta sivusuuntaan. Perinteisesti sivutukina on käytetty
katajaseipäitä, joissa on ylimpänä luonnostaan oksanhaarukka. Se
ei kuitenkaan ole välttämätön, sillä tukiseipäät sidotaan tiukasti
yhteen seiväsparien tai haljasten kanssa vitsasten avulla. Ne asetellaan
useimmiten aitaan nähden vinoon, jottei aita pääse kallistumaan
myöskään pituussuunnassa alamäkeen.
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ympäröivältä kasvillisuudelta, jottei se pääse lahottamaan
aidanseipäitä. Joskus puista voi kuitenkin olla hyötyä, sillä ne voivat
muodostaa tukimuurin, joka estää aitaa kaatumasta, vaikka se
hieman lahoaisikin.

Särentäaidan kunnossapito
SÄILYMINEN JA VAURIOT

Tavallisesti aita kestää kaatumatta tai hajoamatta 20-30 vuotta,
parhaiten niissä paikoissa, joissa maa on kuivempaa eikä routa
pääse talvisin nostamaan aitaa ylös. Aitaa on suojeltava

Kaatunutta aitaa. Marko Huttunen ja Arvi Mönkölä nostavat kaatuneen aidan kokonaisena pystyyn.
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SÄRENTÄAIDAN KORJAAMINEN

Särentäaita on kiitollinen ja helppo rakenne korjattavaksi, sillä sitä
voidaan paikata ja uusia osissa. Yksittäisten seipäiden tai haljasten
lahoaminen tai rikkoutuminen ei aiheuta suurtakaan haittaa, mutta
tarvittaessa ne voidaan vaihtaa vaikkapa yksitellen. Useimmiten

Seipäitä tuetaan kivillä. Uusi seiväs vanhassa aidassa.

aita ehti  kuitenkin kaatua tai lahota kokonaisuudessaan
hajoamispisteeseen, ennen kuin sitä aletaan korjata.

Kaatunut aita voidaan nostaa kokonaisena rakenteena
pystyyn ja tukea uudestaan ylimääräisillä vinotuilla ja uusilla seipäillä.
Tuet sidotaan seipäisiin vitsaksin, ja aita tuetaan varmuuden vuoksi
vielä maan tasosta isojen kivien avulla.
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Aidan teko harjoitustyönä
Luhangan korjausleirillä rakennettiin Arvi Mönkölän opastuksella
uusi 20 metriä pitkä aidanpätkä museon sisäänkäynnin yhteyteen.
Metsästä oli haettu haljaksia ja seipäitä varten kuusta ja katajaa, ja
niiden työstämiseen käytettiin useampi päivä. Erityisesti puiden
halkaisu vaati opettelua ja harjoittelua. Työ osoittautui alkuun
haastavaksi kokeneemmallekin kirveenkäyttäjälle, mutta tulos parani
runko rungolta muistuttaen lopulta vanhojen tekijöiden
kädenjälkeä. Aidan pystytys sujui huomattavasti nopeammin:
yhdessä päivässä saatiin tehtyä vihdakset, teroitettua seipäät ja
pystytettyä koko aita.
HALKAISUTEKNIIKOISTA

Runkojen halkaisua kokeiltiin sekä perinteisellä kahden kirveen
tekniikalla että kiiloja apuna käyttäen. Kahdella kirveellä työ kävi
nopeammin ja tulos oli useimmiten myös suorempi. Joissakin
tapauksissa syiden sitkeys vaati kiilojen käyttö. Niiden avulla rako
oli helpompi pitää kunnolla auki, ja runko halkesi väliin kuin
itsestään. Kiilat osoittautuivat paitsi varmemmaksi myös
turvallisemmaksi välineeksi – kahta kirvestä käytettäessä vaarassa
olivat välillä niin kirvesmiehet kuin kirveet, sillä vastakkain lyötäessä
kirveet kalahtivat helposti yhteen, minkä seurauksena terät tylsyivät.
Kiiloja käytettäessä taas säröjä saivat ainoastaan itse kiilat.

Haastavimmaksi osoittautui halkeaman saaminen alkuun.
Kirveen oli osuttava täsmälleen rungon keskelle, minkä
onnistumiseksi se oli useimmiten taottava rungon sisään lekaa tai
toista kirvestä apuna käyttäen. Tämän jälkeen halkominen edistyi
kuitenkin helpommin – olemassa olevaan halkeamaan oli
huomattavasti helpompi osua. Useimmiten ensimmäisenä kulkeva
sai lyötyä rungon halki, minkä jälkeen perässä tulevan tehtäväksi
jäi ainoastaan pitää halkeama avoinna omalla kirveellään. Joskus
syyt olivat kuitenkin niin tiheässä, että edellä kulkeva sai kirveen
vain osin läpi, ja halkaisu oli viimeisteltävä toisella kirveellä. Lisäksi
rungon alaosaan jäi usein halkaisemattomia syitä, jotka oli
katkottava erikseen.

Eniten ongelmia aiheutti syiden kierteisyys. Joissakin
tapauksissa syyt kiertyivät rungon mitalla jopa 360 asteen verran,
mikä hidasti ja vaikeutti halkaisua huomattavasti. Lisäksi kierteisissä
rungoissa halkeama lähti kulkemaan helposti vinoon, jolloin toinen
haljaksista murtui keskeltä muuttuen käyttökelvottomaksi. Mikäli
halkeama lähti kääntymään vinoon, se oli pyrittävä suoristamaan
ja pakotettava keskelle runkoa lyömällä uusi halkeaman aihe rungon
keskelle vinoon menneen viereen ja jatkamalla siitä.
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Ensikertalaisella saattaa olla osumisen kanssa vaikeuksia.Kiila halkaisuapuna.
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VIHDASTEN TEKO JA AIDAN PYSTYTYS

Kaikki halukkaat opiskelijat pääsivät kokeilemaan aidanteon eri
vaiheita seipäiden pystytyksestä vihdasten sitomiseen ja aidasten

laittoon. Vihdakset halkaistiin yhdessä katajantaimista, keitettiin
työmaalla rautaputkessa ja kiidätettiin aidalle sitä mukaa, kun sen
pystytys edistyi. Aita valmistui yhteistyön ansiosta ripeästi.

Vitsastalkoissa Arto Huuskola, Marko Huttunen, Jonathan
Montandon, Arvi Mönkölä, Anna-Mikaela Kaila ja Anna Scheinin.Arto Huuskola notkistaa vitsaksia kuumassa vedessä.
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Valmista aitaa.
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Kookas haapa halkesi aitatyömaalla kirveen
ja kiilojen avulla helposti kahdeksaksi aidakseksi.

LIITTEET
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Keskustelin eri alojen puuasiantuntijoiden kanssa heidän
käsityksistään haavasta rakennusmateriaalina keväällä 2006.
Keskustelu käytiin pääasiassa puhelimessa, jolloin vastaukset piti
antaa kylmiltään - mahdollisista virheistä alla olevassa tekstissä
voi syyttää yksinomaan allekirjoittanutta.

Pohdiskeluun osallistuivat dosentti Kurt Fagerstedt (Helsingin
yliopisto), filosofian tohtori Riitta Mahlberg (VTT), arkkitehti
Harri Metsälä (Ikaalisten käsi- ja taideteollisuus oppilaitos), tekniikan
lisensiaatti Antti Pihkala (Lapin ympäristökeskus),
näyttötutkintomestari Aki Sulonen (Rakennusrestaurointi A.
Sulonen) ja tekniikan tohtori Pertti Viitaniemi (Teknillinen
korkeakoulu)

1.
Haapa pitää ennen käyttöä kuivata kuusta ja mäntyä
huolellisemmin. Jos kuivaaminen onnistuu ilman, että haavassa
pääsee haitallinen mikrobitoiminta käyntiin, eivät lahottajat pääse
vaurioittamaan puuta niin herkästi myöhemminkään.
Samasta syystä puutavaraksi kaadettavassa haavassa ei saa olla
valmiiksi lahovaurioita - rihmastot pitävät puun kosteana
kuivausvaiheessa.

2.
Haapa kestää hyvin rakenteissa, jotka pääsevät välillä kuivumaan
ja saavat paljon valoa. Jatkuvasti kostea haapa lahoaa nopeasti, ja
jatkuvasti varjossa oleva haapa mustuu mikrobitoiminnan takia.

3.
Haapa kestää hyvin auringonvalon ja sateen haristavaa vaikutusta.
Tätä ominaisuutta on hyödynnetty perinteisesti varsinkin
vesikatoissa.
a. Haapapuun pinta muuttuu uv-säteilyn ja veden vaikutuksesta
hopeisen heijastavaksi, jolloin uv-säteilyn haristava vaikutus ei pääse
tunkeutumaan syvälle puuhun. Väri johtuu kellertävän ligniinin
huuhtoutumisesta pois haavan pinnalta, jolloin haavan vaaleat
kuidut ja mahdollisesti haavassa oleva pii tulevat esiin
hopeanharmaana pintana*.
b. Haavan soluseinämä on poikkeuksellisen sitkeä - haapa ei säleydy
vaan nukkaantuu. Myös nukkaantuminen estää uv-säteilyä
tunkeutumasta puuhun.

4.
Haapa kestää hyvin kulutusta. Haavan kuidut ovat lujasti puussa
kiinni - puuaines mieluummin pehmeästi nukkaantuu kuin
tikkuuntuu. Tätä sitkeyttä on hyödynnetty permannoissa ja mm.
haapioissa.

Marko Huttunen

HAAPA RAKENNUSPUUNA

*Tässä kohtaa keskusteltiin myös muista mahdollisista tekijöistä, jotka
aiheuttavat haavan hopeanharmaan värin - näistä vallitsee kuitenkin vahva
erimielisyys:
- hopeisuus johtuu haapakuidun optisista ominaisuuksista - kuitu suuntaa
valon sisäänsä, jolloin uv-säteily syö ainoastaan pintakuituja.
- hopeisuuden aiheuttaa vain haavalle ominainen mikrobi, joka mahdollisesti
lisäksi vie tilan lahottajilta.
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Tutkielma haavasta ja sen käytöstä on tehty Teknillisen
korkeakoulun Perinteisten rakenteiden kurssin harjoitustyönä.
Työn tavoitteena ei ole ollut uuden tiedon luominen tai päätelmien
teko vaan haapatietoon, erilaisiin käsityksiin ja perinnetietoon
tutustuminen sekä niiden kerääminen ja rinnastaminen. Ellei toisin
mainita, luku Haavan käyttö eri rakenteissa perustuu Museoviraston
ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran puutietokannan osin
ristiriitaisiinkin käsityksiin, kun taas luvut Yleistä haavasta sekä Haavan
käytön näkymiä lähdeluettelossa mainittuun tietokirjallisuuteen.
Tärkein lähdeaineisto on Museoviraston puutietokanta.

YLEISTÄ HAAVASTA
MAINEESTA JA USKOMUKSISTA

Haapa on Suomen rakennuspuista kolmanneksi suosituin, mutta
sen käyttö on aina ollut huomattavasti vähäisempää kuin kuusen
ja männyn. Teknisten ominaisuuksien lisäksi syinä tähän lienevät
olleet haavan ominaisuuksien ja käytön tuntemuksen puute,
haapametsien vähäisyys sekä osin perusteetoon huono maine, joka
on osaltaan  estänyt tiedon ja taidon syntymistä ja leviämistä.

Myös kansanperinteistä löytyy syitä haavan huonoon
maineeseen. Vanhoissa uskomuksissa puut on usein jaettu hyviin
ja pahoihin. Haapa on useimmiten kuulunut pahoihin, paholaisen
tekemiin puihin. Kansantarinoissa haapaa rasittaa jonkinlainen
syyllisyys. Haapa on milloin kavaltanut jonkun, milloin tarjonnut
suojaa petturille. Haapaa on myös pidetty puuna, jonka latvaan
Juudas hirttäytyi. Erään selityksen mukaan Jeesuksen risti on ollut
haapapuusta.

On myös tarina siitä, kuinka Jumala ja piru jakoivat aikojen
alussa puita keskenään. Jumala ei olisi halunnut luovuttaa yhtään
puuta pirulle, joka kuitenkin intti olevansa oikeutettu saamaan
oman osansa. Viimein Jumala ehdotti, että piru ärjyisi niin
karmivasti kuin pystyy ja saisi sitten pitää ne puut, jotka tätä
pelästyisivät. Haapa oli ainut puu, joka pelästyi ja vielä niin
perusteellisesti, etteivät haavan lehdet ole vieläkään lakanneet
värisemästä.

Kansanperinteestä löytyy joitankin positiivisiakin kuvia
haavasta. Haapa esiintyy esimerkiksi Kalevalassa ja Topeliuksen
runoissa. Jean Sibelius on jopa tehnyt oman sävellyksen haavalle.

“Ne virran partaalla vihannoivat,
ne soittoniekkoina tuulten soivat,
ne siunas tuulen, kun tulles’ ehtoon
se uupui nukkuen metsän kehtoon,
ja kun se nous kera auringon,
soi huomenvirsi taas haaviston”

Katkelma Topeliuksen runosta Haapani, 1878

HAAVAN PERINTEINEN KÄYTTÖ
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BIOLOGISIA OMINAISUUKSIA

Poppelin sukuun kuuluvista 30 puulajista ainoastaan haapa esiintyy
luonnonvaraisena Suomessa. Se on tullut Suomen alueelle jo 9000
vuotta sitten, jolloin sitä esiintyi runsaasti. Ilmaston muuttuessa
karummaksi haapa on hiljalleen väistynyt havupuiden tieltä. Haapaa
esiintyy edelleen koko maassa, mutta yksittäiset haavikot ovat
harvinaisia. Haapavaltaisia metsiä on Suomen pinta-alasta noin
0,3 %.

Haapa tarvitsee paljon valoa, mutta ei ole muuten
kasvupaikan suhteen kovin vaativa. Se suosii tuoreita kangasmetsiä
ja lehtoja eli multavia ja ravinteikkaita alueita, joissa ei ole seisovaa
vettä. Haapa kestää hyvin hallaa ja pakkasia.  Haapapuun laatu
riippuu paljon kasvuolosuhteista. Hyvällä paikalla kasvanut haapa
on yleensä sileärunkoinen ja terve ydintä myöten, huonolla paikalla
hitaasti kasvanut usein lahovikainen tai pensasmainen.

Haapa voi saavuttaa tukkipuun mitat jo 30-40 vuoden iässä.
Parhaimmillaan se voi kasvaa yli 30-metriseksi, mutta elää vain
harvoin yli 100-vuotiaaksi. Vanha puu lahoaa erityisen helposti,
mutta nuorempikin haapa on altis laholle, erityisesti jos runko
vioittuu.

Haavan runko on vihertävä ja sileä, “silkinpehmeä”.
Vanhemmissa puissa kaarna on harmaa. Puu on vaaleaa, joustavaa
ja tiivistä sekä pitkä- ja suorasyistä. Haavassa pinta- ja sydänpuu
eivät samanvärisinä erotu selvästi. Myös vuosilustojen erottaminen
on hankalaa.

Haavan lehtiruoti on suhteellisen pitkä ja sivuilta litistynyt,
mikä aiheuttaa haavanlehtien tunnusomaisen havinan jo pienessäkin

tuulenvireessä. Latinaksi haapa on populus tremula, ranskaksi
pelkästään tremble. Latinan tremula ja ranskan tremble tarkoittavat
värinää, tutinaa, hytinää.
HAAPA TUKKIPUUNA

Laadukas haapatukki on rinnan korkeudelta vähintään 25 cm
paksu, ja oksat ovat karsiutuneet ainakin kolmeen metriin asti.
Haapa kasvaa pääasiallisesti sekametsänä kuusen kanssa, jolloin
se karsiutuu luonnostaan melko hyvin ja tuottaa oksatonta
tukkipuuta. Hyvän tukkipuun rungon on oltava suora, eikä siinä
saa olla halkeamia tai lahoja.

Haapa tummuu herkästi pinnasta, mutta sen vaaleus säilyy
sisemmissä kerroksissa. Rakennuspuuna haapa saa patinoituessaan
hienon harmaan sävyn, jonka alla puuaines on vuosikymmenienkin
kuluttua aivan kirkasta ja eheää.

Rakennuskäyttöön tulevaa haapaa kaadetaan myös
loppukesästä, jolloin se halkeilee ja vääntyy vähemmän, mutta on
hieman harmaampaa. Rasiin kaadettuna puiden annetaan kuivua
karsimattomina metsässä, jolloin lehdet haihduttavat vettä
kokonaisvaltaisesti ja tasaisesti eikä halkeilua aiheuttavaa epätasaista
pintakuivumista juuri tapahdu.
TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA

Teknisiltä ominaisuuksiltaan haapa on hyvin lähellä kuusta. Se on
keveää, kohtalaisen lujaa, joustavaa, taipuisaa ja sitkeää puuta.
Haavan taivutuslujuus on 84 N/mm2, kun kuusella se on 66 N/
mm2 ja männyllä 107 N/mm2. Tämä tekee taivuttamisen helpoksi.
Joustavuuden vuoksi puu puolestaan pyrkii palautumaan
alkuperäiseen tilaansa  taivutusvoiman vaikutuksen loppuessa.
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Haavan puristus-, isku- ja vetolujuudet ovat suhteellisen
heikkoja. Haavan puristuslujuus on 42 Mpa, kuusen 44 Mpa ja
männyn 53 MPa. Vetolujuus on haavalla 1,8 Mpa, kuusella 3,3
Mpa ja männyllä 7,5 Mpa. Haavan ja kuusen kimmomoduli on
sama 10500 N/mm2, männyn 11800 N/mm2.

Lämpöominaisuuksiltaan haapa on sekä kylmässä että
lämpimässä ihanteellinen. Huonon lämmönjohtokyvyn ansiosta
kylmä pinta lämpenee kosketuksissa ihoon hetkessä, eikä se polta
kuumassa saunassa.

Tuoreena haapa on pehmeää ja helposti lahoavaa, mutta
kuivuttuaan kunnolla todella kovaa. Ilmakuivan sahatavaran paino
on noin 490 kg/m3, kun kuusella se on noin 440 kg/m3 ja
männyllä 480 kg/m3. Kuivauksessa haapa kutistuu ja vääntyilee
helposti. Tangentin suuntainen tilavuuskutistuminen on samaa
luokkaa kuin kuusella ja männyllä, 4,5%, mutta säteen suuntaan
haapa kutistuu havupuita enemmän, mikä merkitsee että
rakennushirtenä se myös painuu hieman perinteisiä hirsipuita
enemmän. Haapa kutistuu säteen suuntaan 8,5%, kuusi 7,8% ja
mänty 5,3%.

Haavalle tyypillisiä käyttöä hankaloittavia tekijöitä ovat
sydänpuussa esiintyvän vesisilon eli sydänpuun vettyneisyyden
aiheuttama epätasainen kosteuden jakautuminen, vetopuu, jota
muodostuu kallistuneiden runkojen ja oksien yläpinnan puolelle,
sekä lylyisyys, jota puolestaan muodostuu kallistuneiden runkojen
ja oksien alapuolelle. Kutistumiseroista johtuvien jännitysten vuoksi
haapa kieroutuu ja vääntyilee helposti, mikä hankaloittaa sen

käyttöä ja työstöä. Kuivaus tulisi aloittaa varovasti, ja kuivausajan
tulisi olla pitkä.

Haapaa pidetään yleisesti helposti työstettävänä, joskin
vääntyilemisen ohella esimerkiksi pehmeys hankaloittaa haavan
sorvausta ja nukkaisuus pintakäsittelyjä. Haavan piipitoisuus taas
tylsyttää työkalujen terät lähes kolme kertaa nopeammin kuin
kuusta ja mäntyä käsitellessä. Haavan käsittely tylsillä työkaluilla
taas ei onnistu, sillä se alkaa repeillä ja halkeilla.

Erityisesti  kosteudenkestävyysominaisuuksiltaan haapa on
ehdottomasti ristiriitaisin kolmesta käytetyimmästä puulajistamme,
mikä tulee puutietokannassa esille etenkin kattopäreissä, saunoissa
ja aitarakenteissa. Enimmäkseen haapaa pidetään hyvin
säänkestävänä. Siihen ei sen kunnolla kuivuttua imeydy vettä, eikä
se helposti lahoa pinnalleen muodostamansa, auringon uv-säteilyä
vastaan suojaavan “nöyhdän” ansiosta, jonka alla puu säilyy
kirkkaana. Haavan kestävyydestä kosteutta sisältävissä paikoissa
löytyy paljon kehuja.

Puutietokannasta löytyy myös käsityksiä, joiden mukaan
haapa vielä vanhanakin kostuisi ja lahoaisi sään vaikutuksesta, mistä
syystä se soveltuisi ainoastaan kuiviin paikkoihin. “Haapapuut
vahvimpia kestämään ilmaa vastaan kuivassa tilassa, vaan ei
märässä ja vetisessä”1, “haapa vetää kosteutta vielä vanhanakin”.2

Yhteisymmärrys löytyy sentään siitä, ettei haapa kestä kosketuksissa
maahan, vaan lahoaa. Todennäköisesti haapa kestää hyvin
vaihtelevia ja vaativiakin olosuhteita, mutta ei juuri lainkaan jatkuvaa
kosteutta.

1 SKS:KRA/E7 -1888 Joroinen 2 MV:K24/422 -1977 Pyhäranta
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HAAVAN KÄYTTÖ ERI RAKENTEISSA
YLEISTÄ

Haapaa pidettiin viime vuosisadan alussa enimmäkseen
roskapuuna. Kuten eräs merijärveläinen, vuonna 1906 syntynyt
mies totesi: “Hyvä rakennus näyttää haavastakin tulevan vaan kansa
ei vaan ole ottanut haapaa tavakseen rakennuspuuksi”.3 Joihinkin
rakenteisiin haapa kuitenkin kelpasi, jopa muita lajeja paremmin.
Museoviraston puutietokannan mukaan suosituinta ja laajimmassa
käytössä haapa on ollut katemateriaalina, mutta myös aidoissa
haapaa on käytetty paljon. Lisäksi haavan käyttöä tavataan
saunoissa, seinä- ja lattiarakenteissa sekä hieman sisustuksessa ja
esineissä.

KATTORAKENTEET

Pärekattoja on tehty jo 1830-luvulta lähtien puun hinnan nousun,
tuohi-malkakattoihin tarvittavien koivumetsien vähenemisen ja
edullisten naulojen saatavuuden paranemisen myötä. Pärekaton
viimeinen suuri käyttökausi on ollut sodanjälkeinen
jälleenrakennusaika, jolloin muita materiaaleja oli vaikea saada.
Pärekatto ei sen jälkeen muun muassa palonarkuutensa vuoksi
ole saavuttanut suurta suosiota, ja 1960-luvulla kattohuopa syrjäytti
lopullisesti pärekaton.

3 MV:K24/262 -1978 Merijärvi

Pärekaton lape
Tekstit: riija, kastit, harjalauta, tuulilauta, otsalauta
MV:K8/636 -1940 Vammala
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Pärekaton poikkileikkaus
Tekstit reispuut, aluslauta, 4”, 16”

MV:K8/618 -1944 Viipuri

Pärekaton poikkileikkaus

MV:K8/356 -1920 Vahviala

Pärekaton rakentaminen
Tekstit: siivu, jokka, kattotuolit,
lehterit, riija, kannatuspäreet
MV:K8/636 -1940 Vammala
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Puulaji
Haavan käytön taitajat pitivät sitä kuusta ja mäntyäkin

parempana päreaineksena. Haapapuun kehuttiin “honkautuvan”
katossa ajan myötä yhtä hyväksi kuin paraskin mäntypuu.  Silti
monet käyttivät haapaa “paremman puutteessa”, ja kelpuuttivat
sitä ainoastaan ulkorakennuksien katteeksi tai
kokeilutarkoitukseen.

Haavan käyttöä rajoitti myös niukka saatavuus. “Haapaa
käytettiin jos oli haapametsää” , “Kattopäreiksi erittäin hyvä puu
oli haapa, mutta kun sitä on näillä seuduin ollut niukasti käytettävänä,
on käytetty mäntyä”.4 “On myös uskomus, että haapa olisi
kestävintä kattopäreenä, sitä vaan on vaikea saada niin paljon,
että sillä olisi ollut käytännössä merkitystä.”5

Ominaisuudet
Pärekattojen raaka-aineena haapa on jakanut mielipiteitä.

Haavan käpristely on tuottanut ongelmia, mutta hyvin tehtynä
haapapärekattoa on pidetty pitkäkestoisimpana. Haapapäreitä on
käytetty mielummin ulkorakennuksiin kuin päärakennuksiin, sillä
käpristelemättömät havupuupäreet ovat olleet haapaa siistimpiä.

Haapaa kehutaan kattopäreenä erityisesti sen
säänkestävyydestä sekä sileydestä, sitkeydestä, keveydestä ja
pihkattomuudesta. Jotkut haapapuun suosijat ovat pitäneet haapaa
erityisen kestävänä sellaisessa paikassa, jossa se joutui välillä
kastumaan ja taas välillä kuivumaan. Haapapärettä pidettiin jopa
kaikista kestävimpänä haristumista vastaan. Haavan katsottiin myös

olevan havupuita paremmin höylättävä eli “juoksevan”
helpommin.

Syitä haavan vierastamiseen ovat olleet muun muassa sen
taipumus kouristella ja käpristellä erityisesti vanhassa rakenteessa
kesän kuivina aikoina, jolloin se myös oli altis tuulen aiheuttamille
vaurioille. Auringon kuivattaessa päreiden päät nousivat pystyyn,
ja kastuessaan ne sitten painuivat takaisin. Parhaana ja kestävimpänä
kattopäreaineksena pidettiin täysikasvuista haapaa, sillä juuri
nuoremman haavan uskottiin kupruilevan ja lahoavan.

Myös haavan kestävyydestä on oltu montaa mieltä. Monet
ovat uskoneet haavan kestävän vain 5-10 vuotta petäjän kestäessä
20-30 vuotta. Satakunnassa puolestaan on päästy haapapäreen
kestävyydessä 50 vuoden paremmalle puolelle. Useimmiten
haavan on katsottu kestävän saman kuin pihkapuutkin. “... navetta...
katettu haapapäreillä... kesti korjaamatta 25 vuotta...”. 6 Sekä
haavan laatu, olosuhteet että tekijöiden ammattitaito ovat
vaikuttaneet lopputulokseen.
Valintakriteerit

Pärekattoon käytettävät haapapuut tuli mielellään kaataa
pehmeältä, kosteapohjaiselta maalta. Kuivassa maaperässä
kasvanut puu oli pahempi murtumaan, koska se oli kovempaa.
Puun tuli olla tiheäsyistä, hidaskasvuista, mielellään jopa
kitukasvuista puuta. Päinvastoin kuin havupuissa, nykyään
nopeakasvuista haapaa pidetään parempilaatuisena kuin
hidaskasvuista. Parhaana  pidettiin solakkarunkoista 5-8":n puuta.

4 MV:K24/287 -1989 Ylämaa
5 MV:K24/111 -1932 Orivesi 6 MV:K24/546 -1975 Palkjärvi
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Puun käyttökelpoinen osa oli tyvestä ensimmäisiin tuoreisiin
latvaoksiin saakka; latva joutui usein polttopuuksi. Suorasyisyys,
oksattomuus, sileys ja suoruus olivat tärkeitä, samoin
tasakoosteisuus ja tasarakenteisuus, vaikka haavan mutkaisuutta
pidettiinkin vähemmän vaarallisena kuin havupuiden.
Kaato

Vaikka jotkut puutietokannassa totesivat, ettei haavan
kaatoajoilla ollut yhtä suurta merkitystä kuin havupuiden,
noudattivat monet silti samoja periaatteita kuin muihinkin puihin.
“Kaatoaikaan pätee samat säännöt kuin muidenkin
rakennuspuiden”.7 Kaato suoritettiin yleensä talvella tai viimeistään
kevättalvella. Keväällä kaadetuista puista tehdyt päreet saattoivat
sinistyä. Jotkut kaatoivat ja höyläsivät puun vasta kattamisvaiheessa,
jopa kesäkuussa, mutta useimpien mukaan parhaimmat ja
kestävimmät edellyttivät talvikaatoa. Kesäkaadosta oli se hyöty,
että puu oli höylättäessä tuoretta eivätkä päreet vaatineet liotusta.
Sahaus

Kaadetut puut saivat tavallisesti seisoa kuorineen eli hautua
ja olla sateessa kevään lämpenemiseen ja puun sulamiseen tai jopa
alkukesään asti, jolloin ne kuorittiin, katkottiin ja höylättiin.
Katkomispituus vaihtelee välillä 16"-22", mutta yleisin mitta  viime
vuosisadan alussa tuntuu olleen noin 17"-21" ja käsihöylien
väistyessä ja koneiden yleistyessä 16"-18".

Päreen koon uskottiin vaikuttavan kestävyyteen erityisesti
haavassa. Yleisesti parhaina pidettiin pitkiä ja kapeita päreitä, mutta
haavan kestävyyden uskottiin paranevan huomattavasti, mikäli siitä

tehtiin paksumpia, kapeampia ja lyhyempiä päreitä kuin havupuista.
Ohuet haapapäreet käyristyivät helposti, ja katto alkoi vuotaa.
Keski-Suomen Kuhmoisista kerrottiin 3":n levyisen 2 mm:n
vahvuisen ja vain 10":n pituisen haapapäreen kestävän jopa 20
vuotta havupuupäreitä pidempään. “Päreet 17” pituisia jos suomu
tehtiin 4" mittaiseksi. Päreet 21" pituisia jos suomu tehtiin 5"
mittaiseksi” 13.

Päreen leveys liikkui 5":n molemmin puolin. “Mitä
soukempia päreet olivat, sen vahvempi katto tuli”.8 Jotkut uskoivat
auringon polttavan 4"-5":n haapapäreenkin kieroon, niin ettei se
pysynyt katossa. Yleisesti ei ollut mitään vakioleveyttä, vaan
pölkystä otettiin se leveys, mikä siitä luontevasti tuli.
Liotus

Toisinaan, mikäli puut olivat päässeet kuivumaan liikaa tai
höyläysajankohta oli myöhäinen, pärepuupöllejä jouduttiin
liottamaan, jotta ne eivät kuivuisi ja halkeaisi ennen päreiksi
höyläystä. Puut saatettiin esimerkiksi viedä nipuissa rantaveteen,
järveen tai lampeen kostumaan. Toiset puolestaan uskoivat
pölkkyjen liottamisen vähentävän päreitten kestävyyttä. Pölkkyjä
haudottiin myös saunoissa tai riihissä, mutta konehöylien yleistyessä
tapa ilmeisesti jäi.

Valmiit päreet oli usein tapana panna laittaa esimerkiksi
vesilätäkköön tai ojaan sitkistymään tai kastaa kuumassa vedessä,
jolloin ne saatiin katettaessa taipumaan paikoilleen. Myös valmiit
vanhat päreet tuli liottaa ennen naulaamista.

7 MV:K24/511 -1978 Leivonmäki 8 MV:K8/356 -1920 Vahviala
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9 MV:K24/835 -1950 Vähäkyrö
10 MV:K24/375 -1978 Äetsä

Höyläys
Höyläys suoritettiin keväällä ilmojen lämmittyä, mutta ennen

heinäaikaa, kun puu oli sulanut ja sitkistynyt kevätauringossa,
mieluiten heti kuorimisen jälkeen. Pölkyt höylättiin vanhaan aikaan
käsihöylällä, myöhemmin konehöylällä halutun vahvuisiksi. Haavan
suosio ehkä hieman nousi käsityöhöyläyksen väistyessä, sillä haavan
terää tylsyttävä ominaisuus, piipitoisuus, häiritsi vähemmän
konehöylässä. Aivan höyläystuoreita päreitä ei mielellään otettu
suoraan katolle, sillä kuivuessaan ne “kitistyivät ja halkeilivat kiinni
naulattaessa”. Päretyöt sujuivat parhaiten, kun höyläyksen jälkeen
päreet saivat kuivua vielä muutamia päiviä.
Asennus

Katto tehtiin usein kylvötöiden jälkeen kesällä. Katon teko
aloitettiin alhaalta räystäältä, mistä noustiin kerros kerrokselta
suuntaa vaihtaen katon harjaa kohti. Päreet ladottiin niin, että
päreen reuna tuli noin tuuman verran edellisen päälle. Päreet
aseteltiin katolle taipunut puoli alaspäin, sukapuoli ylöspäin, katon
alareunaa kohden myötäkarvaan eli suat alaspäin, ettei vesi pääsisi
päreen sisään.

Tuoretta pärettä oli parempi naulata, mutta se halkeili
pahemmin kuivuessaan. Kuiva päre puolestaan halkesi helposti
naulaamisvaiheessa. Paras oli naulata päreet kiinni ohuilla
pärekattonauloilla, jotka eivät halkaisseet päreitä. Pärettä ei
periaatteessa saanut naulata molemmilta sivuilta. Jotkut pitivät
juuri haapapäreiden, erityisesti leveiden, kanssa perusteltuna myös
naulata päreet keskeltäkin, jotta ne eivät olisi päässeet
kupruilemaan. Työhön tarvittiin mieluisasti vähintään kaksi: toinen
asetti päreet, toinen naulasi kiinni.

Koko pärekaton tekoprosessia kuvaa hyvin seuraava:
“Talvella pärepuut kaadettiin ja tuotiin kotiin sekä ladottiin hyvälle
kasalle, etteivät kovin kuivuisi. Kun kylvötyöt olivat saatu

päätökseen, alettiin pärepuita sahaamaan pölkyiksi. Päremyllyt eli
höylät olivat ennen vesimyllyjen kupeessa ja piti siellä käydä
tilaamassa ajan, koska voi tuoda pölkyt höylättäväksi. ... vietiin ne
likoamaan, etteivät halkeilisi pilalle. Pölkyt kuorittiin sahauksen
yhteydessä”.9

Toisinaan päretöissä käytettiin myös punamultaa
helpottamaan työtä. Ennen höyläystä pölkkyjen toinen pää
kastettiin punamultaliuokseen, jolloin höylättäessä ja katettaessa
oli helpompi tunnistaa, kumpi pää päreistä tulee ylöspäin.
Punamultaa käytettiin myös komistamaan lopputulosta.
Haapa muissa kattorakenteissa

Haapaa käytettiin myös vähäisessä määrin “hätävarapuuna”
muissa kattorakenteissa, kattotuoleissa sekä katon alusrakenteissa,
lähinnä palkkeina ja esimerkiksi pärekaton aluslaudoituksessa.
Haapa kelpasi tuohi-malkakaton sekä turvekaton ruoteiksi.
Turvekatoissa saatettiin käyttää aluspuuna tuoreita, pyöreitä, noin
3"-5":n vahvuisia, kuorimattomia haapamalkoja. Malat asetettiin
melko tiheästi poikittain kattoon vierekkäin ja peitettiin paksulti
lyhderuisoljilla, etteivät turve ja maakerros vuotaisi läpi. Haapatukit
kestivät paksun maakerroksen alla lahoamista “niin kuin nykyään
kyllästetty puu”.10 Joidenkin kokemusten mukaan tällaisella katteella
varustetusta maakellarista tuli hyvin pitävä ja pitkäkestoinen.

Haapaa käytettiin toisinaan myös kourukatoissa kouruina
esimerkiksi heinälatojen tai saunojen katoissa. Haapa oli kiilan ja
kirveen avulla “hyvää halkeamaan kun ensin alulle sai”. 11 Kourut
tehtiin halkaisemalla kirveellä kohtalaisen suurista puista kelleksiä,
jotka kirveellä veistettiin ja ladottiin katolle kovera sydänpuoli
ylöspäin kouruksi ja kupera vastapuoli kuoripinta ylöspäin. Kourut
olivat noin 5 cm paksut ja ne ylettivät räystäältä harjalle asti.
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Pärehöylä
Tekstit: tappi, sarana, terä, pärepölkky,
kiila jolla pärepölkky kiinnitettiin pukkiin, kahvat
MV:K8/618 -1944 Viipuri

Kiikkuhöylä
Tekstit: pölkky, terän varsi, höyläteline, silta, kivet
MV:K8/356 -1920 Vahviala

Käsikäyttöinen höylä, ylhäältä päin
Tekstit: seinä, seinä, tanko, kiinnityskiila, pölkky
MV:K8/356 -1920 Vahviala

Pärekaton tekoa
Tekstit: reijitys, hinkselit, päreen nosto, riijalauta,
tippulauta eli räystäs, harjalle tulee lopuksi tuulilauta
MV:K8/487 -1961 Nilsiä

11 MV:K8/527 -1960 Kuorevesi
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AIDAT

Aidat ovat olleet suomalaisen talonpoikaisen pihapiiriin keskeinen
elementti. Erilaiset riuku- ja lauta-aidat sekä aidatut kujat ovat
ohjanneet ja rajanneet niin karjan kuin ihmistenkin kulkua ja
oleskelua. Myös metsä- ja peltoalueita on rajattu samassa
tarkoituksessa.
Aidaspuu

Haapaa on käytetty erityisesti aidaspuuna, mutta myös
kokonaan haapaisia aitoja on rakennettu. Haapapuu sopi aidakseksi
erityisesti sitkeytensä ja säänkestävyytensä takia. Seiväspuuna haapa
ei ollut yhtä suosittu, sillä sen ei uskottu kestävän hyvin jatkuvassa
kosketuksessa kosteaan maahan.

Aidan eri osiin on yleensä käytetty eri puulajeja. “Katajainen
seiväs, kuusinen vitsas ja haapainen aidas, ne ovat lujinta
maailmassa” ,12 “haapainen aidas ja katajainen seiväs kestävät
miehen iän” 13, “katajainen seiväs ja haapainen aidas, ne kestävät
maailman tappiin” 14. Mäntyä on pidetty yleisesti huonona
aidaspuuna, joskin sitäkin haapapuun puutteessa on käytetty.
Seiväksiä tehtiin myös kuusesta, mutta aidaksiin pidettiin lähes
poikkeuksetta haapaa parhaana. Vitsaksina käytettiin myös pajua
ja katajaa sekä myöhemmin, noin 20-luvun jälkeen, myös
rautalankaa.

Haavan käyttöä vähensi sen paha tapa vääntyillä.
“Saatettiinpa käyttää joutilaita haapariukujakin” 15,
“lyhyempiaikaisiin aitoihin käytettiin leppää, haapaa, koivua ym”.16

Monet taas pitivät haapaa niin hyvänä, ettei sitä mihin tahansa
aitaan tuhlattu, ainoastaan jos haluttiin erityisen kestävää.
Aitatyypit

Yleisin oli aitamalli, joka tehtiin seiväsparien väliin
sijoitetuista aidaksista. Haapa-aidaksia on käytetty lähes kaikissa
erilaisissa aitatyypeissä: riuku-, haasio-, piste-, rivu-, panento-, pysty-
, orsi,- haka-, sorkka-, suo-, särentä-, johde- sekä karjakujan
aidoissa. Aidaspuiden lukumäärä seipäiden välissä ja mittasuhteet
vaihtelivat käyttötarkoituksen mukaisesti. Esimerkiksi lammashaan
tuli olla tiivis, kun taas hevoshaan aidan korkea.
Kaato

Aidakseksi kaadettiin mielellään nuorta haapaa, joka oli
yleensä tyvestään 10-15 cm:n paksuista ja rangaltaan noin 4 metriä

12 MV:K24/439 -1978 Heinävesi
13 MV:K4/471 -1957 Hämeenkyrö

Haasioaita
Tekstit: Kolme aidasta asetettu vaakasuoraan. Seiväsparit pystysuorassa.
Vitsaksessa yksi vitsaspari seiväsparissa. Aidaksen pituus yksi seiväsväli

MV:K4/435 -1939 Kivennapa
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16 MV:K4/128 -1920 Muurame
17 MV:K24/546 -1975 Pälkjärvi

pitkää. Aidaspuita katkottiin 240 cm - 360 cm pituiseksi. Yleensä
aidas oli 1-2 seiväsvälin pituinen.

Haapa-aidakset kaadettiin useimmiten havupuuvaltaisista
sekametsistä syystalvella tai talvella, mielellään pakkasella, ei
kuitenkaan liian kovalla, sillä silloin haapa oli paha “pälähtelemään”
eli lohkeamaan kesken, kun pitäisi haljeta päästä päähän. Aidan
pystytys aloitettiin yleensä keväällä ennen kylvöaikoja heti roudan
sulettua.
Työstö

Puu halkaistiin mieluiten kasvutuoreena, sillä kuivuttuaan
haapa sitkistyi ja halkominen hankaloitui. Jotkut pitivät
ehdottoman tärkeänä, että puu kuorittiin esiin. Haapaa käytettiin
aidaksissa lähinnä halkaistuna, “särjettynä”. Halkaiseminen
suoritettiin kirveellä ensin keskeltä puun sydäntä pitkin, toisin kuin
kuusi ja mänty, joista toinen aloitettiin latvasta ja toinen tyvestä.
Koosta riippuen puu halkaistiin joko kahteen, neljään tai
kahdeksaankin osaan, latvasta sai yhden. Tästäkin esiintyy
puutietokannassa ristiriitaisia näkemyksiä. Jotkut pitivät haapatukkia
vain kerran helposti halkeavana; kellekset tuli hakata kirveellä
ohuemmiksi.

Tunnettu aidantekijä Keuruulta teki jopa 150 metriä aitaa
päivässä, kun aineet olivat paikalla. Ennen rautalangan käyttöä
tarvittiin aidan rakentamiseen vähintään kaksi miestä. Kolmella
työ sujui jo hyvin yhden lyödessä seipäitä ja kahden nivoessa ja
asettaessa aidaksia paikoilleen. Usein aitaa pystytettiin joukolla.

MUUT KÄYTTÖKOHTEET

Sauna
Saunassa haapaa suosittiin monestakin syystä. Haapapinta on
kauneutensa ja vaaleutensa lisäksi pehmeä ja siloinen, eikä siitä saa
tikkuja toisin kuin havupuista. Haapapuu ei myöskään pihkaa kuten
esimerkiksi mänty, jonka pihka kiehuu kuumassa saunassa oksien
kohdalla.

Huonon lämmönjohtokykynsä ansiosta haapa ei tunnu
kuumalta, vaikka sauna olisi tulikuuma. Lisäksi haapa on kosteissa
saunatiloissa kestävää, “vettä hylkivänä” se sopii saunan lattioihin
ja lauteiksi. Useimpien käsitysten mukaan ilma ja kosteus eivät
vaikuttaneet haapaan, eikä se kuivuneena ja kuorittuna vetänyt
vettä.
Seinärakenteet

Hirsirakentamiseen haapa sopii melko hyvin. Sitä ei ole
käytetty laajalti, mutta kokeilijat eivät tunnu pettyneen. Silti yleinen
peruste käyttää haapaa seinärakenteisiin oli “säästää parempi puu
muualle”. Haapaa käytettiin usein toisarvoisiin tiloihin, kuten
latoihin, talleihin ja muihin kylmiin tiloihin hirtenä tai lautana.
“Haapapuusta tuli vahva ja iäkäs lato, se kesti tuulet ja tuiskut,
sateet, poudat ja pakkaset” 27. Vääntyilemis- ja
kieroutumistaipumustensa takia haapaa käytettiin harvemmin
päärakennuksissa. Haapa oli “kova vetelemään -ajanoloon kiskoi
itsensä melkein pois seinästä”. Haapaa päätyi silti toisinaan myös
päärakennuksiin vanhojen hirsien sekaan, kun vanhoista aitoista
ja riihistä tehtiin asuinrakennuksia. Haapapäreen on sanottu
toimivan myös hirsiseinien suojaksi lyötynä verhouksena.

14 MV:K4/154 -1958 Saarijärvi
15 MV:K4/516 -1925 Lempäälä
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Lattiat
Sisätiloissa haapaa on käytetty saunatilojen lisäksi lähinnä

lattioihin. Niihin on käytetty mieluiten hieman paksumpia lankkuja,
sillä ohuena lautana haapa käyristyy ja vääntyilee helposti.
Haapalattiaa on kehuttu mm hyvästä maalattavuudesta,
lämpimyydestä ja miellyttävyydestä, sillä se on huokoinen ja
pehmeä puu. Haapaa on käytetty myös tallin lattioissa, ja on se
kelpuutettu poikivan lehmänkin alle aluslavaksi, “lavittaksi”. Haapa
kestää hyvin eläinsuojan kosteutta ja kulutusta, eikä sitkeästä puusta
irtoa tikkuja tai palasia hevosten kavioiden kulutuksesta.

Myös lattialautoina haapaa käytettiin lähinnä siksi että se oli
“huonoa”. “Sinne se sentään kelpasi”, “siinä sentään voitiin käyttää
haapaakin”. Yleisesti uskottiin, että haapalankut tuli asettaa
sydänpuoli ylöspäin lankkujen laitojen ylöspäin kääntymisen
estämiseksi. Toisaalta haapalattialankkujen asettaminen sydänpuoli
alaspäin oli myös motivoitua, sillä ennen lattioita pestiin veden ja
sannan kanssa, ja jos sydänpuu olisi päässyt imemään vettä, olisi
se mädäntynyt nopeammin.

Esineet ja muut käyttökohteet
Varsinaisen rakennusrungon ulkopuolella haapaa on käytetty

muun muassa laiturien ja siltojen kansissa, kaivon kehä- ja
katerakennelmissa sekä ulkoportaiden askellankuissa ja kaiteissa.
Monesti on katsottu, että sään vaikutuksille alttiit ulkoportaiden
astinlaudat oli paras tehdä haavasta, kun taas muut portaan osat
saattoi tehdä pihkapuustakin. Haavasta saatiin kunnolla
kuivattamalla myös erittäin hyvää puuta ikkunoihin ja oviin. Puut
kuivattiin riihen orsilla, sisällä tuvassa tai saunassa. Ikkuna- ja
ovikäyttöön tuleva haapa sai mieluisasti kuivua puolikin vuotta,
minkä jälkeen sen kosteuseläminen oli uskomusten mukaan hyvin
vähäistä.

Haavasta on tehty muun muassa työkaluja ja työkalunvarsia,
soittimia, leikkikaluja, tulitikkuja, vakkoja, lapioita ja suksia. Koska
haapa ei anna makua, on siitä valmistettu myös ruoka-astioita.
Haapapuun ominaisuus muuttua tietyssä lämpötilassa täysin
muovailtavaksi on tehnyt siitä myös suositun vene- ja haapiopuun.
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HAAVAN KÄYTÖN NÄKYMIÄ
Vanhaa haapaa ei saa nykyään helposti, eikä pärekattoja tai
perinteisiä aitoja juuri tehdä muuten kuin restaurointimielessä. Sen
sijaan haavan käyttö saunoissa on lisääntynyt. On perustettu
haapahirrestä saunoja veistäviä yrityksiä, ja suosio on ollut suuri.
Tällä hetkellä haavalla on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Haapaa
on edelleenkin saatavissa vain “yksi sieltä, toinen täältä”.

Haavan kasvattamista on suositeltu useaan otteeseen aina
viime vuosisadalta asti. Toistaiseksi se ei ole saavuttanut
metsänomistajien suurta suosiota. On syytä toivoa, että tilanne
muuttuu, sillä sen lisäksi että haapa on monessa mielessä hyvä ja
jopa parempi rakennuspuu kuin kuusi tai mänty, se voisi myös
korvata monessa kohteessa nykyään niin suosittuja ulkomaisia
puulajeja. Esimerkiksi ulkomailta tuotu abachi oli jossain vaiheessa
jopa syrjäyttää haavan laudepuuna, mutta muun muassa abachin
hinnan nousun myötä sen käyttö väheni. On myös
huomionarvoista, että hyvä rakennushaapa on nopeasti kasvanutta
ja voisi siten osaltaan olla avuksi, kun hitaasti kasvanutta vanhaa
havupuuta ei enää ole juurikaan saatavilla.

Haavalle on paljon kysyntää myös kuitupuuna
paperiteollisuudessa, mikä onkin nykyään haavan suurin
käyttökohde. Haavalla on paperin valmistuksen hyvät
ominaisuudet, kuten valkeus ja lyhytkuituisuus. Sen erinomainen
kuitulaatu kilpailee eukalyptuksen ja akaasian kanssa.
Nopeakasvuisena puulajina, joka lähtee hakkuun jälkeen
kasvamaan uudestaan juurivesoista, haapa sopisi hyvin myös
bioenergiatuotantoon. Museoviraston puutietokanta.

Beukert, Egbert: Haavan uusi tulevaisuus Suomessa, Metla.
Fagerstedt, Pellinen, Saranpää: Mikä puu mistä puusta, 2004.
Holm, Satu: Haavan käyttö ja kasvatus, 2000.
Metsälä, Harri: Puukirja, 1997.
Siikanen, Unto: Rakennusaineoppi, 2001.
www.puuproffa.fi/arkisto/haapa.php.
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