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Ruokasali ja arkihuone / työhuone Artur Faltinin kuvaamina vuonna 
1914.  Kuvat Rainer Frigren. 
 

 
 
 
 
Tähän selvitykseen on koottu vuosien 2011–13 palorestauroinnin 
aikana talon rakennusvaiheista kertynyt keskeisin tieto.  Restaurointi 
on selostettu lyhkäisesti olennaisilta osiltaan.  Varsinainen rakennus-
historiaselvitys Klostretista on edelleen tekemättä. 
 
Kalliossa 21.8.2013 
Juulia Mikkola 
Arkkitehtitoimisto Livady 
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VILLA GAHMBERGA eli KLOSTRET 

 – lyhyt selvitys rakennusvaiheista ja vuosien 2011–13 palorestauroinnista 

 
 
 
Huvila, koulu- ja asuinrakennus 
 
Kavallintie 14:ssä sijaitseva Villa Gahmberga rakennettiin vuosien 1907 ja 1909 välillä 
yksityishuvilaksi leskirouva Sofie Gahmbergille ja hänen kahdelle naimattomalle tyttärelleen, 
Thyralle ja Märthalle.  Sofie Gahmbergin kuoltua vuonna 1914 Märtha Gahmberg rakennutti 
itselleen Kavallintie 18:aan pienemmän huvilan, Lill-Gahmbergan, joka valmistui vuonna 1919. 

Vuonna 1917 Villa Gahmberga myytiin Kauniaisten yhteiskoululle (Grankulla 
samskola), joka oli joitakin vuosia etsinyt rakennusta uudelle opintolinjalleen, sisäoppilaitokseen 
yhdistetylle tyttöjen jatkoluokalle.  Tarkoituksena oli tarjota kodinomaisessa ympäristössä 
opetusta tytöille, jotka eivät tavoitelleet ylioppilastutkintoa vaan valmistautuivat kotirouvan 
elämäntehtävään.  Tämä ”käytännöllinen linja tytöille” (den praktiska linjen för flickor) siirtyi 
remontoituun Villa Gahmbergaan.  Sisäoppilaitoksen ankarien sääntöjen takia oppilaita alettiin 
kutsua nunniksi ja taloa Klostretiksi (ruots. luostari).  Samassa pihapiirissä toimi toinenkin 
koulu:  Klostretin pihaan huvilan koillispuolelle rakennettiin vuonna 1920 pieni punainen talo 
pikkulasten yksityiskoulua varten.   

Vuonna 1941 Klostret otettiin puolustusvoimien käyttöön radiotiedustelun 
tukikohdaksi.  Sodan jälkeen koulutoimintaa ei enää jatkettu, vaan huvila muutettiin opettajien 
asunnoiksi.  Kun peruskoulu alkoi Kauniaisissa vuonna 1977, huvila siirtyi kaupungin 
omistukseen.  Vuodesta 1978 aina vuoden 2011 tulipaloon saakka huvila oli jaettu viideksi 
asunnoksi, joissa asui kaupungin työntekijöitä perheineen.   

Klostret kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, Gallträskin 
huvila-alueeseen. Vuonna 1994 Klostret suojeltiin asemakaavassa merkinnällä: "Suojeltava 
rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa 
eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja 
vesikattojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa." 
 
 
 
Villa Gahmberga 
 
Villa Gahmbergan suunnitteli arkkitehti Bertel Jung (1872-1946), joka tunnetaan ennen kaikkea 
kaupunkisuunnittelijana, ei niinkään taloarkkitehtina.  Jung nimitettiin valtakunnan 
ensimmäiseksi asemakaava-arkkitehdiksi vuonna 1908 Helsinkiin, missä hänen kädenjälkensä 
näkyy mm. Eiran asemakaavassa.  Vuodesta 1916 Jung työskenteli Kulosaaren huvilakaupungin 
asemakaava-arkkitehtina.  Jung oli myös poikkeuksellisen ahkera kirjoittaja ja Arkkitehti-lehden 
ensimmäinen päätoimittaja vuosina 1903-04.  Jungin suunnittelemia rakennuksia on vain 
kourallinen, mm. Kulosaaren kirkko ja Serlachiuksen pääkonttori Mäntässä.   

Villa Gahmbergan piirustukset on päivätty 7.10.1907.  Tilaohjelma vastaa pitkälti 
toteutunutta, vaikka sekä pohjapiirustus että julkisivut toteutettiin monelta osin toisin.  
Pääjulkisivusta tehtiin luonnoksen tapaan koko lailla symmetrinen, mutta mansardikaton 
täyskorkeat poikkipäädyt käännettiin luonnoksesta poiketen pääjulkisivun puolelle.  Toiselle 
sivulle rakennettiin luonnoksen mukaisesti pyöreä lasikuisti ja pihan puolelle palvelusväen siipi.  
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Julkisivut jäsenneltiin vaakasuuntaisella keilavuorauksella ja pystysuuntaisella 
peiterimalaudoituksella.  Päätyjen yläosat vuorattiin paanuilla ja pyöreäsärmäisellä paneelilla ja 
koristeltiin konsolilistoituksella.  Kattomuotoihin tehtiin piirustuksista poiketen paljon jugendin 
suosimia kaaria.  Pääsisäänkäynnin yllä oleva, kattolappeen läpi työntyvä lyhtyikkuna sai 
koristeekseen Napoleonin hatun muotoisen  katoksen, sisäänkäyntikatos aumattiin laakean 
kellon muotoon ja räystäät tehtiin ulospäin kaartuviksi.  Pyöreän lasikuistin kattopinta oli myös 
leikkausmuodoltaan kaareva, eli katto oli pallopintainen. 

 
 

 
 

 
 
Villa Gahmbergan piirustukset vuodelta 1907.  Kuva Kauniaisten rakennusvalvonta. 
 
 

Sisäänkäynti, arkihuone ja ruokasali sijoitettiin jokseenkin samoin kuin piirustuksessa, 
kuten myös yläkertaan johtava pääporras ja sen vieressä oleva takkanurkkaus, mutta pyöreän 
lasiverannan ja ruokasalin yhdistävä galleriakäytävä jätettiin pois.  Huonejärjestyksestä tuli 
kaiken kaikkiaan selvästi monimuotoisempi.  Pihasiipeen tehtiin keittiö, ilmeisesti 
tiskaushuoneineen ja ruokakomeroineen, sekä kapea, yläkertaan johtava palvelusväen porras.    

Ensimmäisen kerroksen kaakkoissivulle oli kaavailtu pyöreää parveketta, jolle pääsi 
molemmista alakerran makuuhuoneista pienen välikön kautta.  Makuuhuoneille rakennettiin 
kuitenkin omat parvekkeet: alakerran pyöreä parveke tehtiin talon nurkkaan ja julkisivun 
keskelle rakennettiin nelikulmainen parveke.  Yläkertaan tehtiin salin päälle, pihan puolelle 
sisäänvedetty parveke ja lasiverannan päälle päätyyn pyöreä parveke.  Pyykinkuivausullakko ja 
palvelijattaren huone vaihtoivat paikkaa: palvelijattaren huone tuli sijaitsemaan pihasiivessä 
keittiön yläpuolella.  
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Villa Gahmbergan toteutunut pohjapiirustus.  Epävarmuudet esitetty katkoviivalla.  Kuva 
Livady. 
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Villa Gahmberga vuonna 1909.  Huvila on vielä hirsipinnalla, mutta julkisivut on kuitenkin 
osaksi jäsennelty listoituksin.  Katteena on tiilikaton aluskatteeksi tarkoitettu tervahuopa, 
poikkipäätyjen jiireissä on pellitys.  Savupiippujen yläosat on ilmeisesti rapattu, vaikka alaosat 
ovat puhtaaksimuuratut.  Sekä pää- että sivujulkisivussa on kattolappeessa vain yksi lyhtyikkuna, 
kun nykyään niitä on molemmin puolin kolme.  Kuva Espoon kaupunginmuseo. 
 

 

 
 
Sofie Gahmberg Villa Gahmbergan salissa vuonna 1909.  Hirsirungon laskeutuminen on saanut 
seinäpahvit rypistymään voimakkaasti.  Muutaman vuoden kuluttua ne pingotettiin uudestaan ja 
tapetoitiin (ks. s. 8).  Kuva Espoon kaupunginmuseo. 
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Lasikuisti nostoikkunoineen ja pyöreine 
parvekkeineen Artur Faltinin kuvaamana 
vuonna 1914.  Parveke on sittemmin 
purettu.  Kuva Kauniaisten pha. 

 
 
Artur Faltinin vuonna 1914 kuvaama 
pihasiiven porraserkkeri, jonka kautta 
palvelusväen portaasta pääsee suoraan 
pihalle.  Kuva Kauniaisten pha. 
 

 

 
 
Alakerran parvekkeet Artur Faltinin kuvaamina vuonna 1914.  Molemmissa parvekkeissa on 
umpinaiset kaiteet (nykyään pyöreässä parvekkeessa on pinnakaide).  Suorakulmaista parveketta 
on sitten vuoden 1909 laajennettu (vrt. viereisen sivun kuvaan).  Kuva Kauniaisten pha. 
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Huvilan alkuperäiseen pääportaaseen antoi valoa kaari-ikkuna ja kirjastonurkkaukseen matala ja 
leveä ikkuna.  Porras on sittemmin purettu, porrashalli jaettu välipohjalla kahdeksi eri tilaksi, 
kaari-ikkuna laitettu umpeen ja kirjastonurkkauksen ikkuna muutettu kapeammaksi ja 
korkeammaksi.  Kuva Rainer Frigren. 
 
 

 
 
Sali Artur Faltinin kuvaamana luultavasti vuonna 1914.  Kuva Rainer Frigren.
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Huvilasta koulurakennukseksi 
 
Villa Gahmberga siirtyi Grankulla samskolanin omistukseen vuonna 1917.  Kun yksityishuvila 
muutettiin kouluksi, siinä oli tehtävä huomattavia tilamuutoksia.  Internaatissa tarvittiin 
opetustilojen lisäksi myös asuinhuoneita. 

Uusi pääporras rakennettiin sisääntulohallista nousevaksi.  Sille saatiin luonnonvaloa 
väliseinään sijoitettujen ikkunoiden kautta.  Alkuperäinen pääporras purettiin pois ja entiseen 
porrashalliin tehtiin välipohja, jolloin yläkertaan syntyi uusi kulmahuone.  Sali ja 
kirjastonurkkaus erotettiin toisistaan väliseinällä, ja julkisivuihin tehtiin uuden tilajaon mukaisia 
ikkunamuutoksia.  Portaan pyörökaarinen ikkuna hävisi talosta ilmeisesti kokonaan tässä 
vaiheessa, mutta kirjastonurkkauksen ikkunat saatettiin käyttää uudelleen esimerkiksi yläkerran 
uusissa huoneissa.  

Toisessa kerroksessa kuivausullakko ja muita aputiloja muutettiin asuinhuoneiksi, ja 
koillis- ja kaakkoissivuille puhkaistiin yhteensä neljä uutta lyhtyikkunaa.  Keittiön taakse 
pihasiiven jatkoksi rakennettiin yksikerroksinen laajennusosa, jonne pihasiiven sisäänkäynti 
siirrettiin.  Näin saatiin avattua suuri opetuskeittiö, jonne mahtui kerralla isompi joukko 
oppilaita.   

Muutokset tehtiin pääosin rankaseininä, mutta siellä täällä vanhoja aukotuksia paikattiin 
hirsillä.  Näin tehtiin muun muassa keittiössä, jossa vanha, pieni ruokakomeron ikkuna 
korvattiin suurella, koko keittiötä valaisevalla ikkunalla.  Suuri ikkuna saatiin luultavasti talon 
hirsiseltä päätyseinältä, joka purettiin alakerran osalta kokonaan pois laajennuksen tieltä. 

Taloon asennettiin myös keskuslämmitysjärjestelmä, jota varten talon alle rakennettiin 
pannuhuone.  Ikkunoiden alle ilmestyivät aikakaudelle tyypilliset valurautapatterit.  

 
 
 

 
 
Yläkerran halli opetuskäytössä.  Alkuperäiset, uritetut ovilistat olivat ilmeisesti tallella vielä 
ennen tulipaloa, mutta ne katosivat purkutöiden aikana.  Parvekkeen alkuperäinen ovi ja tiilestä 
muurattu nurkkauuni olivat hävinneet jo aiemmin.  Kauniaisten koulumuseo. 
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Villa Gahmberga kouluksi muutettuna.  Epävarmuudet esitetty katkoviivalla.  Kuva Livady. 
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Uusi, laajennettu keittiö opetuskäytössä vuonna 1924.  Kuva Kauniaisten koulumuseo. 
 
 

 
 
Oppilaita pihasiiven päässä portailla keittiöaskareissa.  Kuva Kauniaisten koulumuseo. 
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”Nunnien” asuinhuone Klostretin yläkerrassa talon eteläkulmassa 1930-luvulla.  Kuva 
Kauniaisten koulumuseo. 
 
 

 
 
Iso luokkahuone eli entinen huvilan sali Fred Runebergin kuvaamana vuonna 1937.  Kuva 
Kauniaisten koulumuseo. 
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Pääjulkisivu Artur Faltinin kuvaamana vuonna 1914.  Listoitukset erottuvat vielä muuta 
julkisivua tummempina, ja osa yläkerrasta on ikkunatonta ullakkoa.  Kuva Kauniaisten pha. 
 
 
 

 
 
Pääjulkisivu 1930-luvulla.  Yläkertaan on puhkaistu uusia ikkunoita, ja listoitukset erottuvat 
muuta julkisivua vaaleampina.  Kuva Kauniaisten koulumuseo. 
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Pohjapiirustukset vuodelta 1945.  Kun koulu muutettiin opettajien asunnoiksi, osa kakluuneista 
korvattiin puuliesillä, jotta asuntoihin saatiin keittiöt.  Kuvat Kauniaisten rakennusvalvonta.
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Koulusta asunnoiksi 
 
Koulurakennus muutettiin opettajien asunnoiksi ilmeisesti vuonna 1945.  Asuntoja oli 
piirustusten mukaan viisi.  Koillissivulla 1. kerroksessa oleva suorakulmainen parveke 
muutettiin sisäänkäynniksi luultavasti tässä yhteydessä – koulun aikaisissa kuvissa se näkyy 
lyhyenä parvekkeena, mutta vuonna 1957 sisäänkäyntinä.  Talon suuret huoneet säilyivät tässä 
vaiheessa vielä kokonaisena, mutta vuodelta 1955 on säilynyt piirustus, jossa monet alakerran 
isot huoneet on jaettu pienemmiksi ja monet pienemmät tilat muutettu vessoiksi, 
kylpyhuoneiksi ja komeroiksi.   
 
 
 
Klostret vuonna 1957.  
Kuva kirjasta Grankulla 
Samskola 1907–57. 

         
 
 
 

 
 
Piirustus rehtorin asunnosta vuodelta 1955.  Lasikuistilta on piirretty porras myös pihan 
puolelle, mutta sitä ei koskaan toteutettu.  Kuva Kauniaisten rakennusvalvonta. 
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Kun rakennus ikääntyi, siinä ilmeni myös korjaustarpeita, jotka toivat oman osansa jo 

muutenkin runsaaseen muutoshistoriaan.  Tiilikate säilyi 1950-luvun lopulle, mikä jälkeen se 
vaihdettiin paanulevykatteeksi eli asbestisementtilevyksi.  1970-luvun puolimaissa 
pääsisäänkäyntikatos oli tuettu paikalleen pylväillä, porraserkkerin alusta oli rakennettu 
jonkinlaiseksi puutarhavajaksi ja pihasiiven laajennusosan ylle oli ilmestynyt parveke.  Vesikatto 
uusittiin jälleen 2000-luvulla.  Tällä kertaa materiaaliksi tuli konesaumatulta pelliltä näyttävä, 
muovipinnoitettu kasettipeltikatto.  Vuonna 2011 julkisivujen ja ikkunoiden kunnostus oli 
kesken, kun talossa syttyi tulipalo. 

Lukuisista muutostöistä huolimatta huvila oli ennen tulipaloa hyvin säilynyt.  
Lastulevypintojen alla oli tallella alkuperäisiä säkkikankaita ja pinkopahveja sekä 4–6 kerrosta 
tapetteja huoneesta riippuen.  Alakerran vanhan salin, kirjastonurkkauksen ja ruokasalin paikalla 
oli muovimattojen alla jäljellä noin 100 neliön verran alkuperäistä tammiparkettia, ja useissa 
huoneissa oli lattianpäällysteenä kerros tai kaksi vanhaa linoleumia.  Pihan puolen porras oli 
luultavasti alkuperäinen, pääporras ja ullakonporras olivat koulun ajalta.  Muun muassa 
porrashallissa oli jäljellä alkuperäisiä, uritettuja karmilistoja, ja monissa tiloissa alakaton 
yläpuolella oli jäljellä alkuperäisiä tai koulunaikaisia kattolistoja.  Alkuperäisiä tai koulun aikaisia 
olivat myös useimmat ikkunat ja ovet listoituksineen, samoin kuin osa lattialistoista ja 
ikkunapenkeistä. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Pihan puoli Ilari Järvisen kuvaamana vuonna 2001.  Pihaportaan alla on puutarhavaja ja 
pihasiiven päässä 1-kerroksinen laajennusosa, jonka päällä on parveke.  Katteena on paanulevy.  
Kuva Kauniaisten pha. 
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Sivusisäänkäynti vuonna 2001 Ilari Järvisen kuvaamana vuonna 2001.  Kuva Kauniaisten pha. 
 
 
 
 

 
 

Klostretin pääjulkisivu vuonna 2001 Matti Huuhkan kuvaamana.  Sisäänkäyntikatos on saanut 
tuekseen siskopaneelilla päällystetyt, kulmikkaat pylväät.  Vesikatto on osaksi jo vaihdettu 
peltiseksi, mutta alalappeet ovat vielä asbestisementtilevyllä katetut.  Kuva Kauniaisten pha. 
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Klostretin mittauspiirustukset vuodelta 2004.  Talossa oli tuolloin viisi asuntoa.  Monet alkujaan 
isot huoneet oli jaettu pienemmiksi.  Ullakolle päästiin yhden yläkerran asunnon kautta.  Kuva 
Geo-Juva (muokattu Livadyssä). 
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Tulipalo 
 
Klostret vaurioitui tulipalossa 14. elokuuta 2011.  Sen seurauksena rakennuksen antikvaarisesta 
arvosta katosi huomattava osa.  Alkuperäiset kattorakenteet ja ullakko tuhoutuivat kokonaan, 
yläkerta tuhoutui osaksi ja alakerta kärsi pahoja vesi- ja savuvahinkoja.  Lähes kaikki sisäpintojen 
vanhat kerrokset menetettiin (kaikki vanhat tapetit ja pinkopahvit, miltei kaikki vanhat 
listoitukset ja paneloinnit, kaikki vanhat lattialaudat, linoleumikerrokset ja sauvaparketit sekä 
miltei kaikki ikkunalaudat ja kukkalaudat kannattimineen).  Kaksi yläkerran kaakeliuunia 
rikkoutui, toinen niin pahasti, että se jouduttiin purkamaan pois.  Kaksi yläkerran ikkunaa ja 
ovea paloi korjauskelvottomaksi samoin kuin joukko ullakolle nostettuja väliovia ja vanhoja 
ikkunanpuitteita.  
 Sammutusvesi kasteli talon niin pahasti, että ala-, väli- ja yläpohjan täytteet oli pakko 
purkaa pois.  Kun suunnittelijat kutsuttiin paikalle, sisäpinnatkin oli pääosin purettu pois niitä 
sen kummemmin tutkimatta.  Melko hyvin säilynyt alakerta oli jätetty Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseon nimenomaisesta ohjeesta huolimatta inventoimatta, eikä huonetiloja ollut edes 
kattavasti valokuvattu ennen purkutöitä saati niiden aikana.  Jotta rakennuksesta saataisiin 
selville kaikki mahdollinen, suojakatoksella katettua rauniota tutkittiin ja valokuvattiin 
purkutöiden jatkuessa Livadyn toimesta ahkerasti.   

Satunnaisista jäänteistä paljastui, että 1970-ja 1980-lukujen lastulevypintojen takana oli 
ollut tallella käytännössä koko talon historia.  Uusiksi sisäpinnoiksi ei jäänteistä olisi ollut, sillä 
miltei kaikki tilat olivat kastuneet niin pahasti, että kaikki irtoava oli purettava pois, jotta 
hirsirunko saatiin kuivumaan. 
 
  
 
 
 

 
 
Tulipalossa pahimmin kärsinyt pohjoisnurkka.  Savupiiput jäivät pystyyn tulipalossa, mutta ne 
katkaistiin purkutöiden aikana.  Kuva Procofin. 



20 

 

 

 
 
Kun suunnittelijat pääsivät paikalle palon jälkeen, suurin osa pintarakenteista oli jo purettu pois. 
keittiö K1 oli niitä harvoja tiloja, joilla vanhaa, koulun aikaista kattopanelointia voitiin säilyttää 
(ks. huonenumerointi s.32).  Kuva Livady. 
 

 

 
 
Huoneen 24 hirsiseinät lienevät jossain vaiheessa olleet paljaina, sillä ne oli maalattu (ks. 
huonenumerointi s.32).  Kuva Livady.
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Purkutöissä tapahtui valitettavasti ylilyöntejä, joista suurin lienee savupiippujen 

katkaiseminen yläpohjan yläpuolelta – piiput jouduttiin sitten muuraamaan uudestaan.  
Työmaalta myös katosi vielä sekä purku- että rakennusvaiheen aikana monenlaista säilytettäväksi 
määrättyä, kuten pääportaan koulun aikaiset käsijohteet, pihaportaan alkuperäinen väliovi, 
kuparinen soittokello talon ulkoseinästä sekä alkuperäisiä ovilistoja, joita oli säilynyt muun  
muassa porrashallissa.  Koko talossa säilyi vahingoittumattomana vain yksi ainoa tila: 
pihaportaan kylmä alajuoksu, joka on hirsirungon ulkopuolella porraserkkerissä.  Pyöreä 
lasikuisti selvisi myös vähäisin korjauksin, sillä siellä uusittiin vain hirsirungon vastaisen seinän 
panelointi ja muutama pontistaan ulos turvonnut kattopaneeli.   

Tulipalosta ja sammutus-, purku- ja rakennustöistä selvisi onneksi kuitenkin talon 
tunnelman kannalta merkittäviä rakennusosia, kuten suurin osa vanhoista ikkunoista, noin kaksi 
kolmannesta ovista (joista osa oli kierrätysovia), kaksi lasitettua ja kaksi lasittamatonta kakluunia 
sekä suurin osa pääportaan, pihaportaan ja ullakon portaan askelmista.  
 Rakennustöiden aikana julkisivuista paljastui maalikerroksia kahdesta aiemmasta 
vaiheesta.  Yhden sähkörasian alta paljastui selvästi punaisempaa keltaokraa, joka lienee ollut 
edellinen ulkoväri. Pihasiiven porraserkkerin alta paljastui tummempaa harmaata erkkerin 
konsoleista ja ulkovuorauksesta ja vaaleampaa harmaata vesilaudasta ja -listasta.  Harmaata väriä 
tuli esiin myös muualta, mm. lasiverannan vieressä olevan, vuoden 1945 jälkeen puhkaistun 
ikkunan vuorilistojen alta ulkovuorauksesta.  Talo lieneekin ollut ennen sotaa kauttaaltaan 
harmaaksi maalattu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pihasiipi purkutöiden aikana ullakon lattian tasosta kuvattuna.  Yläpohjan eristeet on purettu 
pois ja savupiippu katkaistu.  Talon ylle ollaan rakentamassa suojakatosta. Kuva Livady. 
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Inventointipohjapiirustukset tulipalon jälkeisestä tilanteesta.  Korkomerkinnät on saatu Geo-
Juvan mittauspiirustuksista.  Kuva Livady.
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Palorestauroinnin periaatteista 
 
Klostret oli kaikeksi onneksi vakuutettu täydestä arvostaan.  Ennen kuin voitiin laatia 
suunnitelmia palorestauroinnista, oli kuitenkin sovittava vakuutusyhtiön kanssa 
jälleenrakennuksen pääperiaatteista.  Talon kunnostaminen sille ominaisella tavalla oli helppo 
päätös, mutta se mihin laatutasoon ja millä periaatteilla työ tehtäisiin, vaati enemmän pohdintaa.  
Rakennushistoriallisen arvon korvaaminen vakuutuksesta oli seikka, jolle ei ollut olemassa 
selvää ennakkotapausta.  Tavoitteena oli ratkaisu, joka kohtelisi oikeudenmukaisesti sekä 
vakuutusyhtiötä että rakennuksen omistajaa.   

Rakennusta ei voitu tavanomaiseen tapaan vain palauttaa paloa edeltävään tilaan, koska 
tällöin rakennushistoriallisen arvon menetys olisi jäänyt kokonaan korvaamatta.  Sisätilojen 
näkyvinä pintoina oli näet ennen paloa ollut lähinnä maalattua lastulevyä, joiden alla 
rakennushistoriallisesti arvokkaat mutta monilta osin tilamuutosten rikkomat kerrokset olivat.    
Rakennuksen ulkoasussa puolestaan oli tapahtunut jo ennen paloa erinäisiä huononnuksia, 
joiden palauttaminen olisi ollut suojelukaavan vastaista.  Muutoksia seurasi myös siitä, että 
talossa oli ennen paloa ollut viisi asuntoa, mutta kaava salli nyt vain neljän rakentamisen.   

Koska kaavassa oli suojeltu nimenomaan talon julkisivut ja kattomaailma, päätettiin 
tehdä ulkopuolella entisöiviä ratkaisuja ja alentaa vastaavasti sisätilojen laatutasoa.  Tämän 
kompensoinnin määrää arvioitiin mm. laskemalla hinta menetetyille sisäpuolen kerroksille 
uudelleen tehtynä.  Koska sisätiloja ei ollut edes kattavasti valokuvattu saati sitten inventoitu, 
olivat laskelmat vain suuntaa-antavia.  Laskelmissa koetettiin huomioida myös ne säästöt, jotka 
syntyivät asuntojen vähenemisen takia, kun vessoja ja keittiöitä tehtiin aiempaa vähemmän.   

Tiilikaton palauttamista pohdittiin, mutta sitä pidettiin kohtuuttoman kalliina 
vakuutuksesta korvattavaksi.  Tiilikaton sijaan päätettiin tehdä oikea konesaumattu peltikatto 
alkuperäisen tiilikaton kaarevia muotoja noudattaen (ne oli menetetty jo silloin, kun tiilikate oli 
muutettu paanulevykatteeksi).  Kaarevien muotojen kustannusvaikutus saatiin selville 
pyytämällä tarjouksia myös kantikkaaksi tehdystä peltikatosta.    

Palorestauroinnin yhteydessä tehtiin jonkin verran myös sellaisia korjauksia, jotka eivät 
johtuneet lainkaan tulipalosta.  Kaupungin kustannuksella kunnostettiin mm. hirsirungon 
lahovaurioita vanhan kylpyhuoneen väli- ja ulkoseinässä ja yläkerrassa kattojiirien kohdalla.  
Tulipalossa ehjänä säilyneiden kakluunien sisäosien kunnostus katsottiin samoin kaupungille 
kuuluvaksi, kuten myös pihasisäänkäynnin kiviportaan korjaaminen talosta poispäin kaatavaksi. 
 

 
 

 
 
Kylpyhuoneen vanhaa kaakelointia, jota ei 
valitettavasti voitu säilyttää.  Kuva Livady. 

 
 
Koulun aikaisia sabluunamaalauksen 
jäänteitä keittiön seinässä.  Kuva Livady.
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Rakenteet 
  
Klostret on luonnonkivisokkelille perustettu kaksikerroksinen hirsitalo, jossa hirsikehikon 
yläpuolelle jää kattorakenteiden muodostama ullakko.  Ylemmän kerroksen ulkoseinät on 
muualla kuin päädyissä piilotettu mansardikaton alalappeiden taakse siten, että hirsirunko 
nousee kaikkialla yläpohjaan asti.  Yläkerta on alakertaa matalampi; useimmissa yläkerran 
huoneissa on osaksi vino laipio.   

Hirsirunko on alkuaankin ollut korttitalomaisesti rakennettu: vain muutama väliseinä 
nousee alakerran lattiasta toisen kerroksen kattoon, ja suuri osa yläkerran hirsirakenteisista 
väliseinistä on kannatettu alla olevilla poikittaisilla hirsiseinillä.  Alakerran suuren salin katon 
kannatuksessa on käytetty apuna myös teräksistä I-palkkia, johon välipohjavuoliaiset on 
ripustettu henkseliraudoilla.  I-palkkia on käytetty myös yläkerran tulisijojen perustuksissa.  

Koska hirsirunkoa oli tilamuutosten takia useassa vaiheessa sumeilematta heikennetty 
monesta kohdin, otettiin suunnittelun lähtökohdaksi jäljellä olevan kehikon säilyttäminen 
mahdollisimman ehjänä.  Hirsityönä korjattiin palossa tuhoutuneet hirsiseinät sekä muutama 
lahovaurio; uudet väliseinät tehtiin talon vanhaan tapaan kevyinä rankaseininä.  Muutamasta 
kohdasta runkoa jouduttiin vahvistamaan uusilla kantavilla, rankarakenteisilla väliseinillä, joille 
tehtiin omat perustukset talon alle.  Sammutusveden kastelemat hirsiseinät olivat monesta 
kohdin homeessa, minkä vuoksi koko hirsirunko käsiteltiin hapettavalla puhdistusaineella. 

Eristeenä oli vanhastaan käytetty lähinnä sahanpurua, paikoin myös olkea.  Kaikki 
vanhat eristeet purettiin pois ja korvattiin selluvillalla, jota käytettiin sekä irtotavarana että 
levyinä. 

 
 
 

 
 

 
 
Hallin H21 ja tuulikaapin TK2 sekalaisia rakenteita purkuvaiheessa (ks. huonenumerointi s.33).  
Katon poikki kulkevat hirret ovat vanhan ulkoseinän kohdalla; sisäänkäynnin paikalla oli alun 
perin sisäänvedetty parveke.  Kuva Livady. 
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Suunnitelmaleikkaus.  Kuva Livady. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Hirsikorjaukset tehtiin uunikuivatusta 
parrusta.  Kuva Livady. 

 
 
Ullakon uudet rakenteet sopivat kauniisti 
vanhaan taloon.  Kuva Livady.
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Materiaalit 
 
Materiaalipaletiksi otettiin perinteinen ja hengittävä: puuta, selluvillaa, huokoista puukuitulevyä 
ja muovitonta paperitapettia. Uusia tiiviitä materiaaleja käytettiin vain märkätiloissa 
(vedeneristeenä Ardex 8 + 9, seinien yläosassa Tikkurilan Luja-maali) ja porrashuoneen 
askelmissa, joihin haluttiin muita lattioita suurempaa kulutuksenkestävyyttä (Tikkurilan Permo-
alkydimaali).  Kattomaaliksi konesaumatulle pellille määriteltiin RK-peltikattomaali.  Palo-
osastoinnit edellyttivät kipsi- ja sementtilevyn käyttöä ja välipohjan ääneneristyksen 
parantaminen kovan kivivillan käyttöä (akustoiva selluvilla tuli myyntiin vasta rakennustöiden 
aikana). 

Ulkopuolella pellavaöljymaalin käyttö oli suojelumääräyksen vuoksi itsestään selvää, 
mutta sisäpuolellakin päädyttiin käyttämään pääsääntöisesti pellavaöljy- ja temperamaaleja.  
Sisäpuolella jätettiin kompensointina pois erikoisosaamista vaativa pinkopahvitus ja tyydyttiin 
tapetoituun huokolevyyn, joka toimi samalla maltillisena lisäeristyksenä.  Myös alkuperäisen 
kaltainen tammiparketti jätettiin kokonaan pois.  Linoleumiakin käytettiin vain kovimmalle 
kulutukselle joutuvissa tiloissa, kuten eteisissä, keittiöissä, vessoissa ja porrashuoneessa; muualla 
tyydyttiin pellavaöljymaalilla maalattuun lautalattiaan.    

Sisäkatot tehtiin alakerrassa pääasiassa vanhaan tapaan sileinä, mutta pinkopahvin sijasta 
materiaaliksi tuli tasoitettu ja maalattu kipsilevy, joka toimi samalla kerrososastointina.  
Osastoivia olivat myös kipsilevykattoihin asennetut kipsirosetit.  Muutamissa tiloissa 
alkuperäinen panelointi säilytettiin paikallaan, ja tällöin osastoiva kipsilevytys tai sementtilevytys 
asennettiin paneloinnin päälle välipohjavasojen väliin.  Yläkerrassa sisäkatot tehtiin pääosin 
paneloituina. 

Kylpyhuoneiden lattiat kaakeloitiin vanhaan tapaan 45 asteen kulmaan shakki-
ruudutettuina, vanhassa kylpyhuoneessa alkuperäistä väritystä noudattaen sini–valkoisena, 
muissa puna–valkoisena.  Tapettien ja värien valinnassa pyrittiin palauttamaan taloon jotakin 
siitä runsaudesta, värikylläisyydestä ja ihanuudesta, joka talossa joskus oli ollut. 

Rakennustöissä tapahtui yksi ikävä materiaalionnettomuus: kylpyhuoneiden seinien 
yläosiin tuli voimakaskuvioinen lasikuitutapetti, jota sinne ei ollut lainkaan suunniteltu sen 
paremmin konstruktöörin kuin arkkitehdinkaan toimesta.  Tilaaja piti esteettistä haittaa 
mitättömänä, eikä kuviota tasoitettu yli. 
 

 
 

 
 
Kolme eri tapettikerrosta pihan puolen portaasta 1:2.  Kuva Livady. 
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Ilmanvaihto 
 
Klostretissa painovoimaisen ilmanvaihdon säilyttäminen oli suunnittelijoille itsestään selvää; 
näin voitiin olla varmoja siitä, että rakennuksen kosteusfysikaalinen toiminta ei muutu.    
Poistohormeina hyödynnettiin vanhat piiput, ja tarvittavat lisähormit rakennettiin kevyinä 
peltihormeina.  Niiden veto varmistettiin jonneilla (pyörivillä tuulihatuilla). 

Savupiiput muurattiin ennalleen valokuvien ja mittauspiirustusten avulla alkuperäisiä 
kruunun muotoja huolellisesti jäljitellen.  Piipuissa työmäärää kasvatti hormien tyhjentäminen 
purkujätteestä, jota oli pahimmillaan parin metrin mittaisina tukoksina.  Kun piippujen uudet 
yläosat oli muurattu valmiiksi, alaosiin tehtiin tarvittavat muurauskorjaukset (hormien 
väliseinistä puuttui paikoin kiviä), ja hormit massattiin. 

Vakuutusyhtiön kanssa sovittiin, että keittiöt varustetaan liesituulettimilla, joissa on 
aktiivihiilisuodattimet.  Kaupunki päätti kuitenkin omalla kustannuksellaan lisätä tarvittavan 
määrän kevythormeja, jotta liesituulettimet voitiin asentaa hormiin poistaviksi. 
 
 
 
Ikkunoiden ja ovien kunnostus 
 
Ikkunat ja ovet karmeineen kuljetettiin ikkunaurakoitsijan verstaalle ja kunnostettiin 
perinteiseen tapaan pellavaöljymaalia ja -kittiä käyttäen.  Palossa tuhoutuneiden kahden ikkunan 
tilalle teetettiin profiileiltaan, puitejaoltaan ja heloitukseltaan vanhan kaltaiset ikkunat.  Ovia oli 
menetetty paljon enemmän kuin ikkunoita, mutta uusia ovia valmistettiin kuitenkin vain 
muutama talon alkuperäisen mallin mukaan (KH2:n ovi ja pihaportaan väliovi), koska ei 
tiedetty, kuinka paljon alkuperäisiä ovia oli jäljellä ennen paloa – talossa kun oli jo 
vanhastaankin käytetty kierrätysovia.  Loput tarvittavat ovet, joita oli parikymmentä kappaletta, 
saatiin ostamalla Metsänkylän navetasta vanhoja, keskenään erilaisia peiliovia, jotka 
kunnostettiin samaan tapaan kuin palossa säilyneet ovet.    
 Ikkuna- ja oviheloituksissa pyrittiin käyttämään kaikki vanhat käyttökelpoiset helat.  
Uusiksi heloiksi valittiin rakennuksessa aiemmin käytettyjä tai niitä mahdollisimman paljon 
muistuttavia malleja.   

Vanhan ilmeen säilyttämiseksi ikkunoiden lasitukseen käytettiin puolalaista konelasia. 
 
 

 
 
Vanhaa tapettia ja kattopanelointia listoineen.  Kuva Livady. 
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Listoitukset ja paneloinnit 
 
Tavoitteena oli rakentaa uudelleen samantapainen lista- ja paneelimaailma, kuin talossa oli ollut 
huvilan ja koulun aikana.  Ennen paloa näitä vanhoja listoja oli edelleen runsaasti jäljellä, joskin 
monet niistä oli katkaistu uusien väliseinien kohdalta ja koteloitu piiloon.  Koska suurin osa 
listoista oli kuitenkin ehditty purkaa, ennen kuin arkkitehti ehti paikalle, oli selvää, että 
listoitukset tehdään käytännöllisesti katsoen kokonaan uudestaan. 

Vakuutusyhtiön kanssa sovittiin, että alkuperäisen kaltaisia höylänteriä ei teetetä mutta 
teränasetusmaksut hyväksytään kahden kattolistaprofiilin ja yhden ovilistaprofiilin osalta.  
Muuten käytettiin eri höyläämöiden varastomalleja.  Poikkeuksen muodostivat uritetut, 
määrämittaiset ovikarmilistat, joita teetettiin alkuperäisen mallisina täsmälleen se määrä, jonka 
tiedettiin olleen jäljellä ennen paloa, sekä talon alkuperäisen paneelin STP-profiili, jota 
teetettiin sekä julkisivua että sisätiloja varten. 
 Pyöreä lasikuisti ja pihaportaan erkkeri säilyivät palossa ja restauroinnissa miltei 
kokonaan vanhassa asussaan, vaikkakin maalipinnat olivat molemmissa tiloissa uudehkot.  
Verannan säilyneet paneelit ja listat saattavat hyvinkin olla huvilan ajalta (palon jälkeen uusittiin 
hirsiseinää vasten oleva seinäpanelointi listoituksineen sekä osa suoran kattopinnan 
paneloinnista).  Porraserkkeri on ilmeisesti muuten huvilanaikaisessa asussa, mutta seinän 
paikkaus keittiöstä portaaseen avautuvan ikkunan kohdalla on tehty luultavasti 1940-luvulla, 
jolloin talo muutettiin asunnoiksi.  

Muualla alkuperäisiä, huvilanaikaisia kattopanelointeja kattolistoineen onnistuttiin 
säilyttämään vain kahdessa tilassa: pääsisäänkäynnin tuulikaapissa TK1 ja ikkuna-alkovissa H02.  
Koulun aikaista kattopanelointia säilyi pääportaan alimman juoksun katossa sekä asunto 1:n 
keittiössä K1.  Pääportaassa säilytettiin myös muutama pätkä vanhaa bagettilistaa. 
 
 
 
Ikkunapenkit 
 
Ikkunat  varustettiin pääosin talon vanhaan tapaan kiinteillä ikkunapenkeillä ja kukkalaudoilla.  
Urakoitsija sai vastoin arkkitehdin ohjetta, urakkakuvista poiketen, luvan asentaa ikkunapenkit 
ilman ponttausta vanhoihin karmeissa oleviin uriin.  Tämän vuoksi ikkunapenkkien ja karmien 
väleihin tulee ajan myötä vääjäämättä syntymään raot.  Yläkerrassa käytetyt tehdasvalmisteiset 
metalliset ikkunapenkkien kannakkeet jätettiin myös tilaajan siunauksella, vastoin arkkitehdin 
ohjetta, maalaamatta tapetin väriin. 
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Muutoksia ulkoasussa 
 
Pihasiiven ja porraserkkerin rikkoutuneet kaiteet korvattiin alkuperäisen kaltaisilla 
koristeellisilla pinnakaiteilla, mutta pyöreän lasikuistin palossa säilynyt uudempi kaide sai 
kelvata sellaisenaan.  Pihasiiven laajennusosan päällä oleva parveke rakennettiin aiempaa 
pienempänä maakuntamuseon toiveesta.  Koska se oli myöhempi rakennusosa, tuli siihen 
pelkistetty kaide ilman koristeellisia välipienoja.  Pääsisäänkäyntiin myöhemmin lisätyt pylväät 
jätettiin pois, ja uusi katos tehtiin alkuperäiseen tapaan seinästä tuettuna ulokkeena.  
Sivusisäänkäynnin otsapintaan palautettiin siitä jossakin vaiheessa hävinnyt pystylauta.   

Pyöreän parvekkeen palauttamista lasikuistin katolle harkittiin ja sille ehdittiin saada 
rakennuslupakin, mutta parveke päätettiin lopulta kuitenkin jättää rakentamatta.  Sen ovien 
malli ei ollut tiedossa, ja muutoksen seurauksena yksi palossa säilynyt vanha ikkuna olisi jäänyt 
käyttämättä. 
 
 
 
Vesikatto 
 
Vesikatto rakennettiin pääosin – vaikkakaan ei aivan yksityiskohdiltaan – suunnitelmien 
mukaan.  Räystäskourut ja syöksytorvet päätettiin tehdä tehdasvalmisteisina, kun alkuperäisen 
kaltaista profiilia oli saatavilla.  Tämä osoittautui kuitenkin virheeksi.  Uusi kouru oli selvästi 
heppoisempaa kuin vanhat tuplakourut eikä kestänyt mansardikaton taitteilta putoavan lumen 
painoa.  Koko vesikatto jouduttiin tämän vuoksi varustamaan lumiesteillä (paloa edeltävässä 
kasettipeltikatossa ei ollut ainuttakaan lumiestettä). 
 
 
 
 

 
 
Vesikattoon palautettiin alkuperäisen kaltaisia pyöreitä muotoja.  Kuva Livady.
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Ulkoväritys 
 
Talon ulkovärityksen muuttamisesta tai värityshistorian tutkimisesta ei missään vaiheessa edes 
keskusteltu; kaikille osapuolille oli selvää, että väritys säilyy ennallaan – olihan edellinen 
julkisivukunnostus vastikään valmistunut, ja julkisivut olivat suurimmaksi osaksi säilyneet 
palossa.  Ainoat muutokset julkisivuvärityksessä olivat valkoisen ja keltaisen maalirajaukseen 
paikoin tehdyt täsmennykset sekä porraserkkerin alta paljastuneet vanhat harmaat väripinnat, 
jotka päätettiin konsolien ja portaan alapinnan osalta jättää näkyviin. 
 Julkisivukorjausten aikana paljastui kaksi vanhempaa värikerrosta: selvästi punertavampi 
keltaokra ja edellä mainittu harmaa.  Punertavaa okraa paljastui julkisivusta poistettavan 
sähkörasian alta.  Harmaata väriä löytyi mm. keittiön K1 luultavasti 1940-luvulla puhkaistun 
pikkuikkunan karmilistojen alta sekä porraserkkerin alta, missä voitiin nähdä suurempi 
harmaaksi maalattu pinta ja hiukan sitä vaaleampi vesilista ja sokkelilauta.  Talo lieneekin ollut 
koulun aikana kokonaan harmaaksi maalattu siten, että listoitus on ollut muuta seinää 
vaaleampaa.  Harmaa väri on muodostanut kauniin vastakohdan katossa olleelle punatiilelle.   

Vanhimmassa, vuoden 1909 valokuvassa (s. 6) listoitus erottuu kuitenkin hirsiseinää 
tummempana, mikä saattaa johtua maalin pohjustuksena käytetystä pellavaöljystä, ei siis 
välttämättä maalista.  Vuoden 1914 valokuvissa (s. 7) ulkovuorauksessa voidaan vielä erottaa 
selvästi puun syykuvioita ja oksia, joten jos vuoraus on tuolloin ollut maalattu, on maalaus ollut 
läpikuultavan ohut.  Ulko-ovikin näkyy tummana vielä 1920-luvun alussa otetuissa valokuvissa, 
mutta myöhemmissä koulun aikaisissa kuvissa listoitukset ja ulko-ovi erottuvat selvästi muuta 
seinää vaaleampina. 

Jos julkisivuille joudutaan joskus tekemään perusteellisempi remontti, on talosta ensin 
syytä tehdä kattava väritutkimus.   
 
 
 
 
 

  
Vanhaa ulkoväritystä.  Kuva Livady. 

 
 
Korjattua paanutusta.  Kuva Livady. 
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Suunnitelmapiirustukset, joissa molemmissa kerroksissa on kaksi asuntoa.  Kuva Livady. 
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Asunnot 
 
Asuntoja rakennettiin kaavan sallimat 4 kappaletta (ennen tulipaloa niitä oli viisi).  Kaikkiin 
asuntoihin tehtiin isompi ikkunallinen kylpyhuone sekä pikkuvessa.  Huoneita on talon luonteen 
mukaisesti vähän suhteessa asuntojen pinta-alaan.  Asunnot on pyritty kuitenkin saamaan 
joustaviksi siten, että niissä on mahdollisimman paljon makuuhuoneeksi sopivia huoneita 
(sellaisia, joiden läpi ei ole välttämätöntä kulkea).  Näin huoneiden käyttötarkoitusta voidaan 
helposti vaihtaa muuttuvan perhetilanteen mukaan. 
 Kaikkiin asuntoihin syntyi luontevasti vaatehuoneita ja / tai komeroita.  Ne 
rakennettiin siten, että seinäpinnat ja hyllyt tehtiin ponttilaudasta ja katto stp-paneelista.  
Komeroissa ja vaatehuoneissa kaikki puupinnat lattiaa lukuun ottamatta jätettiin perinteiseen 
tapaan pintakäsittelemättä. 

Asuntojen käytössä on yhteinen kylmä ullakko, jonne päästään porrashuoneesta, sekä 
yhteinen nk. hillokellari (lähinnä pyöräkellariksi sopiva tila), jonne päästään talon takapuolelta 
sokkelista.  Pihassa on myös yhteiskäytössä oleva maakellari.  Porrashuoneessa on 
siivouskomero, jonka palvelee myös asukkaiden kuraeteisenä. 
 
 
 
 
 
 

    
Perustuksiin lisättiin muutama kantava pilari.  Kuva Livady. 
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Talotekniikka 
 

Sähköt, puhelinlinjat, vedet ja viemärit sekä lämpökeskus uusittiin kauttaaltaan.  Vain 
pihanpuolen porraserkkeriin jätettiin historialliseksi muistumaksi vanha katkaisija ja 
posliinikantainen valaisin.  Muuten taloon ei jäänyt ainuttakaan vanhaa taloteknistä asennusta, 
jos ei sellaisiksi lasketa vanhoja tiilihormeja ja kakluuneja.   
 Sähköjohdot upotettiin, mutta rasiat tehtiin pinta-asennuksina, jottei hirsirunkoon 
tarvinnut tehdä upotuksia.  Johdot asennettiin huokolevyjen alle ilman suojaputkia siten, että ne 
lähtevät rasioilta aina pysty- tai vaakasuoraan.  Ulkoseinillä, missä huokolevyä tuli kaksi 
kerrosta, johdot tulivat alempaan kerrokseen, eikä hirsiä tarvinnut roilota lainkaan. 
 Vesijohdot tehtiin suojaputkeen asennetuilla muoviputkilla seinäkoolauksiin 
upotettuina.  Viemärit tehtiin palo- ja ääneneristyssyistä valurautaisina.  Lämpöjohdot 
asennettiin näkyville ja maalattiin taustansa väriin.  Alakerrassa putket linjattiin pääosin vanhaan 
tapaan seinien yläosiin.  Ilmanvaihtoventtiileinä käytettiin Rakennusapteekin kierrätysosia ja 
uustuotantoa: vanhoja valurautaisia säleventtiileitä ja uusia peltisiä kippiventtiileitä. 
 Alkujaan oli tarkoitus käyttää kaikki 17 palossa ehjänä säilynyttä valurautapatteria.  Ne 
ehdittiinkin hiekkapuhalluttaa ja maalauttaa, mutta koeponnistuksen jälkeen ne unohtuivat 
pihalle vedellä täytettyinä ja halkesivat pakkasessa.  Niiden tilalle hankittiin sitten vastaavan 
mallisia, uusia, englantilaisia valurautapattereita.  Koska valurautapattereita ei ollut riittävästi, 
niiden lisäksi ostettiin suomalaisia, uritettuja levypattereita.  Kaikki patterit maalautettiin jo 
tehtaalla metallivärillä koulun aikaisten valokuvien mukaisesti. 
 Kakluunimestari Markku Rintala tutki talon kaikkien vanhojen uunien kunnon ja korjasi 
ne tarpeen mukaan.  Alakerran lasitetuissa kaakeliuuneissa jouduttiin korjaamaan uunien 
sisärakennetta purkamalla ja uudelleen muuraamalla.  Yläkerrassa asunnon 4 uuniin Rintala 
valoi kipsistä paikkapalan kruunuun, joka oli rikkoutunut tulipalossa.  Asuntoon 3 Rintala 
muurasi vanhoista kaakeleista kakluunin palossa rikkoutuneen ja puretun uunin tilalle. 
 
 
 

 
 
Pihasiiven porraserkkeriin jätettiin vanhoja 
sähköasennuksia. Kuva Livady. 

 
 
Korvausilmaventtiileinä käytettiin 
perinteisiä kippiventtiileitä.  Kuva Livady
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Alakerran kakluunien sisärakenne oli rikkoutunut ylilämmityksen takia.  Kaupunki päätti 
kunnostuttaa uunit palorestauroinnin yhteydessä.  Kuvat Livady. 
 
 

 
 
Kakluunimestari Markku Rintala kunnosti molemmat alakerran kakluunit.  Ne jouduttiin osaksi 
purkamaan ja muuraamaan uudelleen.  Kuvat Livady. 
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Yläkerran palossa tuhoutuneen kakluunin tilalle Rintala muurasi uuden uunin vanhoista 
ruukkukaakeleista.  Kuvat Livady. 
 
 

 
 
Rikkoutuneeseen yläkerran uuniin Rintala valoi kipsistä puuttuvan kruunun osan, minkä jälkeen 
lasittamaton uuni maalattiin ja lakattiin.  Uunin kyljessä näkyvä harmaa laastipaikka kertoo, että 
uuniin on ollut liitettynä toinen tulisija, luultavasti puuliesi.  Kuvat Livady.
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Paloturvallisuus korjatussa rakennuksessa 
 
Paloturvallisuuden osalta viranomaiset kohtelivat Klostretia kuten vastaavaa uutta rakennusta, 
koska rakennustöiden laajuus oli miltei uudisrakennusta vastaavaa.  Talo jouduttiin siksi 
osastoimaan ja yläkerran asunnot varustamaan määräysten mukaisilla varateillä. 

Rakennus jaettiin palo-osastoihin kerrosten (ryömintätila/kellari, alakerta, yläkerta, 
ullakko tuuletuksineen) ja käyttötavan mukaan (hillokellari, lämmönjakohuone, porrashuone ja 
siivouskomero,  4 kpl asuntoja, yhteiskäytössä oleva ullakko).  Lisäksi osastoitiin asuntojen läpi 
menevät putkikotelot sekä yläkerran kattolappeiden läpi työntyvien lyhtyikkunoiden 
ulkosmyygit, joiden läpi palo saattaisi muuten levitä ullakon tuuletustilaan.  Kevyet ilmahormit 
suojattiin ullakolla palovillalla, ja viemärien pystylinjat tehtiin valurautaisina.  Putkiläpiviennit 
tiivistettiin palomassalla. 

Osastointien luokka on EI 30, ovien ja läpivientien kohdalla EI 15.  Ovet ovat vanhoja 
peiliovia, joissa peilin ohuin kohta on 19 mm paksu (sähkökaapin uudet ovet poikkeus; niissä 
rakenteena on 40 mm:n paksuinen puinen peilikehä, peileissä palovilla, ulkopinnassa 9 mm:n 
mdf-levy ja sisäpinnassa 12 mm:n kipsilevy).  Osastoivien ovien kyntteisiin ajettiin urat, joihin 
tuli palossa paisuva palomassa (Trader-Koo Oy:n Pyroplex 2,5x10 mm palotiiviste).  Ullakon ja 
lämmönjakohuoneen osastoivat ovet varustettiin ovipumpulla. 

Ryömintätilaa ja ullakkoa ei jaettu palo-osastoihin ala- ja yläkerran osastointien mukaan, 
koska se olisi estänyt tilojen kunnollisen tuulettumisen.  Kylmän lasikuistin vintti jouduttiin 
kuitenkin erottamaan ullakosta räystään kohdalle tehdyllä sementtilevykoteloinnilla – lasikuistin 
katossa oli nimittäin säilynyt sekä alkuperäinen kattopanelointi että alkuperäinen 
ruodelaudoitus, eikä kumpaakaan haluttu purkaa kokonaan.  Koska vanha tuuletusreitti näin 
katkesi, jouduttiin kuistin katolle lisäämään tuuletushormi. 

Lämmönjakohuoneen katto osastoitiin kipsirappauksella, hillokellarin ja sen tuulikaapin 
katto kaksinkertaisella sementtilevytyksellä saumat palomassalla tiivistäen (sementtilevyjen ja 
puuvälipohjan väliin jää tuulettuva tila, joka on seinien yläosan rakojen kautta yhteydessä 
ryömintätilaan). 

Alapohja osastoitiin sisäpuolelta alkavaa paloa vastaan 33 mm paksulla 
lattialaudoituksella, kylpyhuoneiden kohdalla n. 80 mm paksulla betonilaatalla.  Osastoivan 
lattialaudoituksen ja seinien välit tiivistettiin palomassalla. 

Väli- ja yläpohjan osastoinnit tehtiin kaksinkertaisella kipsilevytyksellä, joka asennettiin 
palkistojen alle.  Siellä, missä vanhat kattopaneloinnit jätettiin näkyviin (K1 ja P3), osastoiva 
levytys tehtiin kuitenkin palkistojen väliin paneloinnin yläpuolelle.  Koska pihaporras on kylmä 
rakenne, siellä osastointi tehtiin sementtilevyllä. Levytyksen ja seinien/palkkien välit 
tiivistettiin palomassalla.  

Kattovalaisinten sähkörasioiden osastointi tehtiin muuten palossa paisuvalla 
palovaahdolla mutta sileissä katoissa kipsiroseteilla.  Osastojen välisiin seiniin ja putkikoteloihin 
laitettiin  kaksinkertainen kipsilevytys. 

Yläkerran asunnoista 3 ja 4 järjestettiin varatiet lape- ja talotikkaiden avulla siten, että 
kaikista huoneista, jotka voivat toimia makuuhuoneina, pääsee vähintään kahta reittiä varatien 
kautta ulos. Tämä oli Länsi-Uudenmaan palo- ja pelastuslaitoksen vaatimus – rakennus-
määräykset edellyttävät vain yhtä varatietä asuntoa kohden.   

Varatiet on merkitty pohjapiirustukseen sivulle 28.  Asunnon 3 varatiet ovat huoneessa 
34 oleva ikkuna ja huoneessa 35 oleva ikkuna, joista päästään pyöreän lasikuistin katolle 
lapetikkaille ja sieltä talotikkaita pitkin alas.  Asunnon 4 varatiet ovat huoneessa 44 sijaitseva 
parvekkeen ovi, josta päästään pihasiiven yksikerroksisen osan katolle lapetikkaille ja sieltä 
talotikkaita pitkin alas, ja huoneen H43 ikkuna, josta päästään astumaan ikkunan alla olevalle 
lumiesteelle ja siitä talotikkaita alas. 
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Palorestauroitu Klostret 21. elokuuta 2013.  Peltikatto, räystäskourut ja syöksytorvet ovat vielä 
maalaamatta, mutta jonneissa on jo tiilenpunainen väri. Kuvat Livady. 
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Palorestauroinnin osapuolet 
 
rakennuttaja   Kauniaisten kaupunki 09-50561 
    edustajana Hannu Laakkonen  

050-594 5308, hannu.laakkonen@kauniainen.fi  

vakuutusyhtiö   Pohjola Vahinkovakuutus Oy 
edustajana Jari Riikonen 
0400-417 109, jari.riikonen@pohjola.fi 

museoviranomainen  Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
    Satu Taivaskallio, satu.taivaskallio@hel.fi 
    Jaana Perttilä, jaana.perttila@hel.fi 

rakennuttajakonsultti   Matti Poussa, Procofin Oy 
Olarinluoma 7, 02200 Espoo 

    040-833 0515, matti.poussa@procofin.fi 

pääsuunnittelija   Juulia Mikkola, Arkkitehtitoimisto Livady Oy 
    Hämeentie 4C11, 00530 Helsinki 
    09-348 70 501, juulia@livady.fi 

LVI-suunnittelija    Olavi Lindström, Olavi Lindström Insinööritoimisto Oy 
    Topparoikka 2 D 11, 02400 Kirkkonummi 
    040-556 4850, olli@lindstromoy.com  

sähkösuunnittelija   Marko Runolinna, Sähkötoimisto Runolinna Oy 
    Talvikkitie 40 A 17 01300 Vantaa 
    040-757 4644, marko.runolinna@sahkorunolinna.fi 

rakennesuunnittelija   Antti Haikala, Insinööritoimisto Pentinmikko Oy 
    Gustav Pauligintie 8 B 31, 00990 Helsinki 
    044-590 6559, antti.haikala@pentinmikko.fi 

pääurakoitsija   Larmix Oy, Jouni Pessala 
     Lyhtykuja 6, 00750 Helsinki 
    044-200 9804, jouni.pessala@larmix.fi 

runko- ja kattourakoitsija  Rakennus Oy Paanurakenne, Harri Lindholm 
     Mäkitorpantie 3, 00620 Helsinki 
    040-593 8981, harri.lindholm@paanurakenne.com 

ikkuna- ja oviurakoitsija   Groma Oy, Mika Kosonen 
Kylänportti 4, 02940 Espoo 
0500-709 146, groma@groma.fi 

kakluunimestari   Markku Rintala 
Sampsantie 50, 00610 Helsinki  
0400-770 687, muurarim@welho.com 

sähkötyöt   Sähkö-Wathen Oy, Jukka Jaakkola 
    Vanajantie 13-15 C, 00510 Helsinki 

400-305 414, jukka-jaakkola@elisanet.fi 

lvi-työt    Espoon LVIS-pojat Oy, Heikki Tuominen 
    Vanha Porvoontie 262, 01260 Vantaa 

0400 975 150, elvis-pojat@kolumbus.fi 
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Alakerran porrashallin muuri.  Kuva Livady. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ikkunasyvennys entisessä palvelijanhuoneessa.  Kuva Livady. 
 

 


