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Kanajärven restaurointileirin taustaa
Kanajärven yksityinen talomuseo sijaitsee Kanajärven rannalla noin 30
kilometrin etäisyydellä Kalvolan kirkolta. Kauniisti järveä kohti viettävään
rinteeseen asettuva, vuoraamattomista hirsirakennuksista koostuva kokonaisuus
on hämäläisen talonpoikaiskulttuurin huomattavimpia muistomerkkejä –
siitä huolimatta, että pihapiiristä on hävinnyt rakennuksia ja sinne on tullut
1970-luvulla pyöröhirsinen uudisrakennus.
Arkkitehdit Netta Böök, Marko Huttunen ja Katja Savolainen (Kallion Savoseura) tekivät elokuussa 2008 Sanni Kaislan perikunnan tilauksesta selvityksen
Kanajärven rakennusten ja tilan historiasta ja rakennusten kunnosta sekä
listauksen tulevien korjaustöiden kiireellisyydestä. Tällöin työryhmällä oli vielä
tilaisuus tavata talon vanha emäntä Sanni Kaisla.
Seuraavan vuoden toukokuussa, 19.–29.5.2009, talomuseossa pidettiin
kymmenpäiväinen perinteisten rakenteiden restaurointileiri Teknillisen
korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen Arkkitehtuurin historian ja
Puurakentamisen oppituolien yhteisenä kurssina (Perinteiset rakenteet ja niiden
korjaus A-27.1243, Puurakentamisen intensiivikurssi A-112.2800). Leirin aikana
kunnostettiin Suomen sodan (1808–1809) aikaista mallassaunaa ja tehtiin
puukkopärekate pihapiirin vanhaan karhuporttiin, joka saattaa periytyä jopa
1830- ja 1840-luvun vaihteesta.
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Opiskelijoita malankuorinta- ja hirrenveistotöissä Kanajärven rannassa.

Saarisen ja Jauhijärven työmaata päärakennuksella.

Restaurointisuunnittelusta ja töiden ohjauksesta ja valvonnasta työmaalla vastasivat
Huttunen, Savolainen ja Böök. Perinnetaitajana leirillä toimi ristiinalainen Urho
Harmonen, joka opasti vitsasten vääntämisessä ja sitomisessa. Järjestelyistä
paikalla vastasi Sanni Kaislan perikunnan edustajana Kari Kaisla.

muonituskuluihin Kalvolan kunnalta. Puutavaran leirille toimittivat Evon
metsäopisto ja kalvolalainen perheyritys Kaarac. Erikseen on kiitettävä Sepän
talossa asunutta Seija-rouvaa, joka Kari Kaislan ohella ystävällisesti huolehti
ruokailujen sujuvuudesta.

Restaurointisuunnittelu, leirijärjestelyt sekä loppuraportti rahoitettiin
Hämeen maakuntarahaston ja Valtion rakennustaidetoimikunnan apurahoilla.
Loppuraporttiin saatiin tukea myös Hämeen ympäristökeskukselta. Sanni
Kaislan perikunta sai esitutkimuskuluihin ja restaurointitöihin tukea
Hämeen ympäristökeskukselta ja Museovirastolta ja leiriläisten majoitus- ja

Samanaikaisesti restaurointileirin kanssa oli käynnissä Kanajärven päärakennuksen
oikaisu ja kengittäminen, josta vastasivat restaurointiasiantuntija Lauri Saarinen
Livady Oy:stä ja restaurointikirvesmies Simo Jauhijärvi Kunnonpuu Oy:stä.
Työmaalta saatiin apua myös restaurointileirille.
Tässä raportissa esitellään lyhyesti Kanajärven rakennushistoria sekä leirillä tehdyt
tutkimus-, restaurointi- ja dokumentointityöt.
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Majoitusrakennuksen pääkerroksessa oli leirin ruokailu- ja luentotila, suihku, wc:t ja makuuhuoneita, kellariin
perustettiin leirin työkaluvarasto.

Leirin arjesta

Leiri oli tavallista raskaampi, sillä mallassaunan purkutöissä ilmeni odotettua
suurempia lahovaurioita, jotka edellyttivät mm. useiden hirsien vaihtamista.
Työmaa toimi pääosin lihasvoimalla, mutta aikaisemmista leireistä poiketen
uusien hirsien työstöön käytettiin aikataulussa pysymiseksi moottorisahoja.
Näkyviin jäävät pinnat viimeisteltiin kuitenkin käsityökaluin. Käytännön töiden
ohella opetusohjelmaan kuuluivat englanninkieliset iltaluennot Kanajärven
rakennushistoriasta ja suomalaisesta malkakatosta.

Teroituskoulussa kukin vuorollaan opetteli tahkon ja käsihiomakivien käyttöä. Kirveet, taltat, puukot ja
kuorimaraudat pidettiin huolellisesti hyvässä terässä. Työkalut olivat kovassa käytössä ja jatkuva terottaminen
oli myös työskentelymukavuutta ja tietenkin turvallisuutta lisäävä tekijä. Teroittamassa Mathias Wahlberg.

Opiskelijat saivat leirillä oppia koivuvitsasten vääntämistä ristiinalaisen perinnetaitaja Urho Harmosen
johdolla. Hän ohjasi myös katajatappien veistossa. Oppiminen suoraan vanhan perinteen taitajalta on tärkeä
osa opetusta: seuraamalla perinnemestarin työtä ja pyrkimällä samaan voi oppia yllättävällä tavalla. Urhon
opissa John O’Loughlin.
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Opiskelijat yöpyivät pihapiirin vanhan Punaisen talon yläkerrassa, Rantasaunalla
ja vuonna 1972 valmistuneessa majoitusrakennuksessa, jossa nautittiin myös
ateriat aamiaisesta päivälliseen. Opettajat pitivät majaa Punaisen talon alakerrassa,
Saarinen ja Jauhijärvi Veturin alakerrassa. Iltarutiineihin kuului saunominen
Rantasaunassa ja telttasaunassa, joka pystytettiin saunarantaan leirin ensimmäisenä
päivänä. Uimaan mentiin yhteiseltä laiturilta, jolta jouduttiin häätämään lokin pesä.
Leirille osallistui 19 suomalaista ja ulkolaista arkkitehtiopiskelijaa: Mark Auvray
(Iso-Britannia), Ting-Ting Dong (Iso-Britannia), Robin Landsdorff, Véronique
Leloup (Ranska), Lars Mattila, John O’Loughlin (Iso-Britannia), Laura Orelma,
Meri Pankakoski, Henna Partanen, Rafael Passarelli (Brasilia), Pekka Pohjola,
Pauliina Saarinen, Reeta Sakki, Atsushi Takano (Japani), Pekka Toikkanen,
Inari Virkkala, Mathias Wahlberg, Kento Yamada (Japani) ja Ondřej Zavřel
(Tšekinmaa).
11

Kalvolan pitäjän johtomiehenä tunnettu
kirjallisuudenkeräilijä ja maanviljelijä
Emanuel Kanajärvi (1801–1868) oppi
lukemaan oman äitinsä opastuksella.
Samalla hänessä syttyi myös kiinnostus
kirjoihin. Varhaisin tunnettu
kirjahankinta, jossa on hänen omakätinen
nimikirjoituksensa, on vuodelta 1819.
Kymmenessä vuodessa olikin kertynyt
merkittävä kokoelma kirjoja, jotka
olivat eri tavoin hankittu kaupungeista.
Kyseessä ei ollut pelkästään
uskonnollinen kirjallisuus, joka tuolloin
oli pääsääntöisesti kotien kirjallisuutta,
vaan mukaan mahtui maallisiakin kirjoja,
historiaa jne. Aluksi kirjoja hankittiin
luettavaksi, mutta myöhemmin kirjojen
hankkimisesta muodostui itsetarkoitus
ja keräily. Tätä kautta hän tutustui
Kirja-Mattiin eli Matti Pohtoon, jolla
oli oma kammari Kanajärven talossa.
Kanajärvelle Pohto kuljetti omat
arvokkaat kirjansa pakoon Krimin sotaa.

Kanajärven talon vaiheista
Kirjasen Vanhan kaupungin kujilta ja Kanajärven tanhuvilta mukaan Kanajärven
yksinäistila mainitaan ensimmäistä kertaa vuoden 1620 maakirjassa. Tila autioitui
vuonna 1690 suurten nälkävuosien aikaan, mutta sama suku asutti sen sittemmin
uudelleen. Suvun vanhin tunnettu edustaja oli vuonna 1690 kuollut Bertil Olsson
(Kanajärven talomuseo).
Perimätiedon mukaan Kanajärvelle asetuttiin pysyvämmin Suomen sodan
vuosina 1808–1809, jolloin järven rantaan pystytettiin ensimmäiseksi asumukseksi
”piilopirtti, sauna” (Laine 1941, 21). Sitä lienee pian seurannut mm. savutupa.
Talon tytär ja perijä oli Maria Kristiina (1776–1826), joka meni vuonna 1792
naimisiin tilalle naapurikylästä rengiksi tulleen torpparinpojan Matti Jaakonpojan
(1759–1832) kanssa. Matista tuli sittemmin tilan isäntä. Perheeseen syntyi viisi
lasta. Maria Kristiinan kuoltua esikoinen Emanuel (1801–1868) ryhtyi isänsä
toiveesta talon isännäksi vuonna 1828. Hän avioitui torpantytär Eeva-Stiina
Rimminpään kanssa vuonna 1831. Myös Emanuelin parikymmentä vuotta
nuorempi, seppänä toiminut veli Heikki jäi asumaan tilalle.

Emanuel Kanajärvi Raamattuineen päärakennuksen
yläkerran salissa. Kuva kirjasta Emanuel Kanajärvi –
kirjamies ja korvenraivaaja.

Emanuel Kanajärvi osallistui kotipitäjänsä
yhteiskunnalliseen toimintaan. Hän toimi
pitäjänkokouksessa sen arvostettuna
osanottajana sekä kuudennusmiehenä
oman alueensa piiritarkastajana.
Köyhäinhoitolautakunta ja
lainamakasiinin hoitokunta saivat nauttia
hänen asiantuntevasta läsnäolostaan.

Emanuelin aloittaessa isäntänä tila ei ollut häävi. Se oli kooltaan noin 200 ha, josta
peltoa oli 2½ ha. Talon niukka toimeentulo olikin perustunut pitkälti kalastukseen.
(Appelqvist 1964, 34).

(lainaus Wikipediasta)
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Emanuel Kanajärvi tilan uudistajana

Emanuel ryhtyi uudistamaan sekä rakennuksia että peltoja. Nuoruuden
sairaalloisuudestaan huolimatta hän oli riuska ja harvinaisen lukenut ja valistunut
maatalon isäntä. Uudet rakennukset Emanuel suunnitteli itse, ja ne toteutettiin
vuosien 1820–1855 välisenä aikana Hämeessä tyypillisen kaksipihaisen umpipihan
muotoon. Neliömäisen pihan kulmissa oli jykevät, karhuporteiksi kutsutut portit,
jotka umpinaisten hirsiaitojen ohella pitivät pedot pihapiirin ulkopuolella.
Emanuel oli jo vuonna 1826 viimeistellyt Punaiseksi taloksi ja Vanhusten taloksi
kutsutun kapearunkoisen kaksikerroksisen asuinrakennuksen, jossa on sekä
ylhäällä että alhaalla kaksi huonetta ja porrashuone. Punaiseen taloon käytettiin
yksinomaan kierrätyshirsiä. Talon porstuanpuoleiseen päätyyn sijoitettiin Kustaarengin aitaksi mainittu luhtiaitta, jonka Punaisen talon päätyä vasten olevaan
luhtiin tehtiin käynti Punaisen talon portaasta.
Punainen talo oli tarkoitettu vanhan isännän Matin ja emännän Maria Kristiinan
kodiksi, joskaan jälkimmäinen ei ehtinyt sinne asettua. Myös Emanuel lienee
asunut Punaisessa talossa uuden päärakennuksen valmistumiseen saakka.

Ylhäällä valokuvassa vuodelta 1907 näkyvät Rengin tuvan eli Veturin ja Punaisen talon
malkakatot. Kuvan on ottanut A. O. Heikel, jonka käynnin aikaan Kanajärven ja Pohdon
kirjakokoelmat sijaitsivat nuolen osoittamassa tilassa Emanuelin veljen Heikin talossa.
Museoviraston kuva-arkisto / A. O. Heikel.
Alempi kuva: Vuonna 1826 valmistunut Punainen talo ja Rengin tupa kesällä 2008. Appelqvist
kuvailee Rengin tupaa ”aitantapaiseksi” rakennukseksi ja kertoo, että se pystytettiin alun
perin Kustaa-nimiselle rengille. (Appelqvist 1964, 37). Punaisen talon Veturia vasten oleva
pääty ei ole hirttä vaan lautaa.
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Korkea, kapea ja pitkänomainen (noin 6 x 25 m) kaksikerroksinen päärakennus
koostuu hämäläiseen tapaan pirtistä ja pakarista, joiden välissä on porstua
porstuanperäkamareineen. Pakari oli Hämeessä huone, jossa lämmitettiin vettä,
laitettiin ruokaa ja leivottiin, kun taas pirtti oli lämmitetty huone, jossa tehtiin
päivän askareita ja nukuttiin. Pakari on Kanajärven päärakennuksen vanhin osa,
todennäköisesti vuosien 1808–1826 välillä rakennettua savutupa, jonka Emanuel
varusti isommin ikkunoin ja uloslämpiävin uunein. Porstuan eteen tehtiin hirsistä
tasanurkille veistetty umpinainen porrashuone eli rappu. Siinä on kaksi väliseinän
erottamaa sisäänkäyntiä, yksi porstuaan, toinen yläkertaan johtaviin portaisiin.

Päärakennuksen pohjapiirustus vuodelta 1920. Tilat vasemmalta lukien: lammasnavetta, takaporstua,
pakari, porstua ja kamari sekä äärimmäisenä oikealla pirtti. Museovirasto.

Vaikka Lounais-Suomen hämäläiskylissä olivat 1800-luvulla tavallisempia
yksikerroksiset asuinrakennukset, kaksikerroksiset eivät olleet harvinaisia. Niitä
rakennettiin kylissä kukaties tonttien ahtauden vuoksi. (Laine 1941, 24)
Kanajärven uudet rakennukset toteutettiin muutenkin kunnianhimoisesti.
Emanuel lienee omaksunut tyylivaikutteita paitsi kirjoista ja sanomalehdistä,
myös Hämeenlinnan 1700- ja 1800-lukujen vaihteen uudesta arkkitehtuurista.
Päärakennuksen yksityiskohdissa, kuten siniharmaiksi maalatuissa, rihlatuissa
ovissa ja niiden koristeleikkauksissa, ikkunoiden vuorilaudoissa, porrasaukkojen
balusterimaisissa kaiteissa sekä rästimien eli räystästä kannattelevien hirsien
koristeellisissa välituissa eli piin’alaisissa tai kiinalaisissa näkyy vaikutteita 1700-luvun
arkkitehtuurityyleistä, rokokoosta ja kustavilaisuudesta, sekä 1800-luvun alun
empirestä. Erikoisin koriste ovat päärakennuksen ulko-ovien ihmispääveistokset.
On mahdollista, että hienoimmista puusepäntöistä vastasi tilalla renkinä toiminut
puuseppä Henrik Johannes Telin. (Appelqvist 1964, 36; Laine 1941, 24).

Päärakennus joulukuussa 2008.
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Päärakennuksen sisätilojen näyttävyyttä selittää, että Emanuelilla lienee
alusta alkaen ollut mielessä arvovaltaisten kutsuvieraiden majoittaminen,
ja päärakennuksen koko toinen kerros sisustettiinkin pääasiassa kesäaikaan
käytettäviksi vierashuoneiksi. Porstuanyliskamarissa asui pohjalainen bibliofiili
Matti Pohto.
Veli Heikki oli apuna päärakennuksen pirtin salvostöissä. Hänelle puolestaan
pystytettiin rantaan sepän tuvaksi kutsuttu nelihuoneinen talo, jossa oli alun
perin ”erillinen, hyvin sisustettu kamari luhteineen ja eteisineen”. Vaiheittain
rakennettuun taloon tehtiin huone myös Matti Pohdon ja Emanuel Kanajärven
kirjakokoelmille. Muistitiedon mukaan Heikki rakensi myös sepänpajansa, joka
sijaitsi idässä pihapiirin ulkopuolella nykyisen parkkipaikan kohdalla, sekä sen
liepeillä olleen sysikopin (Laine 1941, 28).
Myös talousrakennuksia uusittiin. Vuonna 1843 rakennettiin uusi talli. Uusi
navetta oli kaksikerroksinen, ja siinä oli kolmen kyynärän korkuinen kivijalka.
Muita talousrakennuksia olivat ”vilja-aitta, kaksi 2-kerroksista aittaa, vajan
kanssa yhteenrakennettu rehulato, järven rannassa tilava ränni [keittokota /
viinanpolttohuone] eteisineen varustettuna kevättulvia vastaan, sauna ja
mallashuone sekä katoksellinen puuvaja”. Mies- ja karjapihoja eli pihaa ja tarhaa
erotti lammasnavetalta portille kulkeva aita, jonka kerrotaan 1910-luvun valokuvan
perusteella olleen ”viiden hirren korkuinen hirsiaita”. Umpipihan sulki neljä
katoksellista porttia. (Appelqvist 1964, 38; Laine 1941, 20–21).
Ylinnä: Päärakennuksen yläkerran sali oli sisustettu arvokkaille kesävieraille. Huoneessa on
savirapattu ja siniseksi maalattu katto, jossa on ollut kullanvärisiä tähtiä ja kuu.
Alla vasemmalla: Päärakennuksen sisäänkäynnin ovi. Alla oikealla: Päärakennuksen toisen kerroksen
balusterikaidetta.
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Asemapiirrokset Kalvolan naapuripitäjän Tammelan Lunkan kylän taloista
vuodelta 1936 osoittavat, että hämäläiskylien pihapiirit ovat usein olleet neljältä
sivulta rajattuja umpipihoja. Usein päärakennus on sijoitettu kivenheiton
päähän kylänraitista raitin suuntaisesti. Kulmittain sen kanssa on monesti
Kanajärven Punaisen talon tapaan ”vaarin rakennus” tai syytinkiläisten rakennus,
joskus kaksikin hieman eriaikaista asuinrakennusta, jolloin on muodostunut
asuinrakennusten kolmelta sivulta rajaama piha-alue. Taloihin on merkitty saleja
ja kamareita. Pihaa ja tarhaa ei aina ole erotettu, toisinaan välissä on hirsiaita.
Valosen mukaan hirsiaidat ovat olleet tavallisia Satakunnassa ja Hämeessä, samoin
juurakkoportit. Vilja-aitat ovat sijainneet pihapiirin ulkopuolella, eikä sauna ole
kuulunut pihapiiriin. (Museoviraston kansatieteellinen keruuarkisto; Valonen &
Korhonen 2003, 109–115).

Piirros, jossa on rekonstruoitu Kanajärven pihapiiri ennen karjarakennusten purkamista eli
1920-luvulla tai 1930-luvun alussa. Tarhaa ja pihaa erottaa hirsiaita. Pentti Hammarbergin
piirros vuodelta 1965 kirjasta Suomalainen piha (2003).

Emanuel kohensi pihapiiriä vielä istuttamalla vaahteroita, lehmuksia, omenapuita,
marjapensaita, valkoruusuja ja syreenejä sekä perustamalla kasvimaan – aikana
jolloin puutarhanhoitoa harjoitettiin lähinnä pappiloissa ja kartanoissa. Pihassa
kasvoi lisäksi monivuotisia kukkia, lanttua ja tupakkaa. (Kaisla 1972, 70).
Emanuelin ponnistusten ansiosta tila vaurastui. Maita ojitettiin, viljelyksiä ja
viljelystapoja kehitettiin. Ennakkoluulottomuudesta kertoo muun muassa se, että
ensimmäisten joukossa Suomessa Emanuel kylvi timoteitä, jonka satoisuuden
ansiosta hän saattoi lähes kaksinkertaistaa karjansa. Rakentamiseen käytetystä
puutavarasta saatiin suuri osa raivaamalla metsiä pelloiksi; päärakennuksen
valtavat hirret tuotiin Kalvolan Turunkorvesta. Peltojen kivistä kasattiin kolmisen
kilometriä pitkä kiviaita. (Appelqvist 1964, 35).

Talli-ratasliiterirakennuksessa (oik.) on korkea kivijalka ja malkakatto. Laineen mukaan
siinä on yhteneväisyyksiä seudun vanhojen riihien kanssa, mm. katokset molemmilla pitkillä
sivuilla. Navetta (vas.) sen sijaan oli Laineen mukaan pihapiirin nuorimpia rakennuksia, joka
oli rakennettu 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa entisen paikalle. Se oli sekasontanavetta,
johon oli ladottu “ketokivistä” korkeahko kivijalka, joka ulottui suunnilleen seinän
puoleenväliin. (Laine 1941, 27). Piirustus vuodelta 1920 esittää rakennuksia pihan puolelta
nähtyinä. Nykyisin niiden paikalla on majoitusrakennus. Museovirasto.
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Vuonna 1855 Kanajärvellä pidettiin talonkatselmus, jonka perusteella Emanuelille
myönnettiin kunniamerkki. Hän oli työllään nostanut talonsa Hämeen maatalojen
eturintamaan. Rakennukset todettiin erittäin huolellisesti rakennetuiksi. Niissä
oli kivijalat ja tuohi-malkakatot. Saleissa ja kamareissa oli ponttilautalattiat.
Ikkunoiden puuosat oli maalattu pellavaöljymaalilla, ja karjasuojien ovet oli
käsitelty punamullalla ja tervalla. Tiilet oli tuotu Hattulasta asti. Vanhoista, ennen
Emanuelin isännyyttä pystytetyistä rakennuksista olivat jäljellä savutupa (osana
päärakennuksta), Punainen talo, Veturi, mallasssauna, talli, riihet, lammaskarsina ja
sikala, Appelqvistin mukaan myös käymälä. (Appelqvist 1964, 35). Käymälät eivät
1800-luvulla olleet vielä mitenkään tavallisia maalaistalojen pihapiireissä.
1850-luvun jälkeen Kanajärven tärkeimmät elinkeinot olivat hampunviljely,
hamppuköyden myynti ja kalastus. Kehnot sadot ja Emanuelin heikkenevä kunto
köyhdyttivät tilaa huomattavasti. Kohtalokkainta oli kuitenkin, että Emanuel
ja hänen vaimonsa menehtyivät lavantautiin nälkävuonna 1868. Heidän ainoa
lapsensa, vuonna 1838 syntynyt poika Heikki, jatkoi tilan isäntänä mutta kuoli jo
1872.

Kanajärven rakennuksia suunnilleen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Etualalla pärekatteinen karjalato ja
malkakattoinen lehmivaja. Päärakennuksessa on pärekatto, Punaisessa talossa on malkakatto mutta ei vielä
nurkkalautoja. Pihassa on viirimasto ja ”250 seipäänalan” humalisto (Kaisla 1972, 96). Kuva Kanajärven
talomuseo.
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Kanajärven suvulta Nymaneille

Nuoren isännän kuoltua tilan peri tämän leski Vilhelmiina yhdessä Emanuelin
Heikki-veljen kanssa. He luovuttivat talon vuonna 1904 Emanuelin siskontyttären
Vilhelmiina Juutilan viidelle lapselle luovutuskirjalla, jolla heille taattiin elinikäinen
vuotuinen eläke. Heikki asui talossaan ”muonalla” aina kuolemaansa saakka,
vuoteen 1915.
Talo myytiin vuonna 1911 hämeenlinnalaiselle kauppiaalle Nikodemus Nymanille
ja tämän vaimolle, joilta sitä vuokrasi parikymmentä vuotta Otto Ranta.
Päärakennuksessa asuttiin aina 1930-luvun kynnykselle, Punaista taloa vuokrattiin
kesäasukkaille.

Kanajärven tilaa vuoden 1907 jälkeen. Vasemmalla karjarakennuksia ja korkea tallin ja liiterin yhdistelmä,
puun takana mallassauna, etualalla sauna, joka Sanni Kaislan mukaan paloi ”Väinö Kaislan nuoruudessa”.
Punainen talo on saanut nurkkalaudat ja punamultauksen. Kanajärven talomuseo.

Kanajärven rakennukset herättivät tutkijoiden huomiota jo 1900-luvun alussa.
Vuonna 1907 Suomen kansallismuseon Kansatieteellisen osaston intendentti A.
O. Heikel kävi Kanajärvellä ja valokuvasi tilan rakennuksia. Hän oli jo 1880-luvulla
tehnyt tutkimuksen hämäläisistä umpipihoista. Voisi ajatella, että Heikel olisi
ollut kiinnostunut hankkimaan Kanajärven rakennukset Helsinkiin Seurasaaren
ulkomuseoon, jonka Kansallismuseo perusti kaksi vuotta myöhemmin.
Arkkitehdit dokumentoimassa

Kesällä 1920 Kanajärven pihapiiriä dokumentoivat arkkitehdit Yrjö Laine, L.
Hanstén, Jalmari Peltonen ja A. Virtanen. He tekivät asemapiirroksen, ikkunoiden
ja ovien mittapiirustuksia sekä vaikuttavia julkisivupiirustuksia, joissa näkyvät
tilan lukuisat, tuohi- ja pärekatoilla varustetut rakennukset. Laine, jonka erityinen

Kanajärven rakennuksia esittävä grafiikanlehti vuodelta 1904. Etualalla matalia talousrakennuksia, rannan
tuntumassa sauna (vas.) ja vuonna 1808 pystytetty mallassauna (oik.), niiden takana Heikki-sepän talo ja
rannassa nuottakota. Kanajärven talomuseo.
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kiinnostuksenaihe oli suomalainen kansanrakentaminen, laati tutkimuksista
kuvitetun artikkelin, joka julkaistiin Kotiseutu-lehdessä 1/1941. Kanajärven aitat
esiintyivät Laineen Kotiliedessä vuonna 1935 julkaisemassa aittoja käsittelevässä
artikkelissa.

”Saman seudun vanhoissa pirteissä ovat alkuperäiset uunit olleet suuria,
leivinuunin tapaisella tulipesällä varustettuja, pohjamuodoltaan nelikulmaisia
muureja. Uunin suu näyttää vanhemmissa muureissa olleen ovensuuhun päin,
myöhemmissä perälle päin”, kun taas Kanajärvellä sekä pirtissä että pakarissa on
kulmittain keskilattiaa kohti oleva uuni, jonka listoitus ja syvennykset viittasivat
”vanhojen ihmisten muistin mukaan” siihen että uunit olisi muurattu 1800-luvun
lopulla. Samalla olisi tehty porstuakamarin ja yläkerran ”rapatut kakluunit”. (Laine
1941, 25).

Umpipiha oli säilyttänyt muotonsa melko hyvin. Vain sen lounaisnurkasta
Punaisen talon kulmalta oli ”jo kauan sitten” purettu kolme aittaa, joiden tilalla
oli vuonna 1920 kasvimaa. Aitat oli pystytetty uudelleen pihapiirin ulkopuolelle
saapumistien varteen. Pihaa jakaneesta hirsiaidasta oli jäljellä alushirsi, jonka päälle
oli pystytetty kuuden seiväsparin tukema ”viiden aidaksen korkuinen riukuaita”.
Laine mainitsee myös kolme hirsiseinäistä katosta: tallinkatoksen, halkokatoksen ja
tarhakatoksen. Pihan puolelta ne olivat avonaisia, ja aukkojen pielissä hirsien päät
oli veistetty koristeellisesti. (Laine 1941, 27).

Punaisen talon ulkoseinät oli punamullattu ja sisäseinät paperoitu kesäasukkaita
varten. Se oli saanut myös valkean nurkkalaudoituksen. Laineen mukaan rakennus
oli muuttunut korjausten vuoksi niin paljon, etteivät sen yksityiskohdat olleet
”säilyneet niinkään alkukantaisina kuin päärakennuksen”. (Laine 1941, 26).

Lainetta askarrutti, ketkä Emanuelin ja Heikki-veljen ohella olivat olleet mukana
Kanajärven rakennustöissä. Hän ei uskonut, että he olisivat olleet esim. Matti
Pohdon mukana saapuneita pohjalaisia kirvesmiehiä vaan arveli, että rakentajat
olisivat tulleet lähiseudulta. Päärakennuksen ovien muodot viittasivat Laineen
mukaan Hattulan Takajärven Sipilän talon luhtiaitan koristeluun: mm. aitan solan
tolpan ihmiskuvat muistuttivat niin paljon Kanajärven ovien ihmiskuvia, että
Laine arveli tekijää samaksi. Sipilän talo sattui lisäksi reitille, jota Kanajärveltä
kuljettiin. (Laine 1941, 28–29).

Kerrottiin, että kumpareella talon takana oli ollut myös tuulimylly, mutta Heikki
Kanajärvi oli taloudellisissa vaikeuksissa myynyt sen Hattulan Nihattulaan, missä
se oli käytössä vielä vuonna 1920 (Laine 1941, 29).

Rakenteellisista seikoista Laine totesi, että asuinrakennusten kaksikerroksisuus
oli aiheuttanut ongelmia. Sekä päärakennuksen että ”alatuvan” eli Punaisen talon
kuutisen metriä korkeat seinät olivat pullistelleet, ja niitä oli jouduttu tukemaan
följareilla. Päärakennuksen tulisijat eivät Laineen mukaan olleet alkuperäisiä:
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Kaislojen aika

Vuonna 1929 Nymanin perikunta myi osuutensa tilasta Nymanien pojalle,
eläinlääketieteen tohtori Väinö Kaislalle (1890–1964), joka oli jo koulupoikana
lomaillut Kanajärvellä.
Peltojen viljely jatkui. Sanni Kaislan mukaan järveä laskettiin 1930-luvun
puolimaissa. Samalla vuosikymmenellä pihapiiri muuttui huomattavasti, kun
karjapihan vanhat, ränstyneet talousrakennukset purettiin, ja tilalle rakennettiin
suuri, ajanmukainen navetta. Kanajärvelle palkattiin tilanhoitaja ja mm.
työmiesten aterioista vastaava apulainen, jotka asuivat tilalla, apulainen sepän
tuvassa. Päärakennusta vuokrattiin 1950-luvulle saakka ainakin kesävieraille;
pakarinpuoleinen yläkerran sali jaettiin tätä varten pienemmiksi huoneiksi.
Väinö Kaisla perheineen asui talvet Hämeenlinnassa, kesät vietettiin Kanajärven
Punaisessa talossa. He tunsivat päärakennuksen arvon ja jopa hankkivat takaisin
huutokaupalla myytyjä alkuperäisiä kalusteita. (Kaisla 2008).
Pihapiirin ulkopuolella oleva kellari lienee rakennettu sotien jälkeen 1940-luvulla
paikalle, jossa Hammarbergin rekonstruktiopiirroksessa vuodelta 1965 on kolme
pienempää kellaria. Mahdollisesti samoihin aikoihin purettiin yksi tilan kolmesta
vanhasta aitasta (vuoden 1920 asemapiirrosluonnoksen mukaan vaateaitta) ja
sen hirsiä käytettiin rantasaunan rakentamiseen. Puretun aitan paikalle siirrettiin
ilmeisesti 1970-luvulla Rengon Rekolasta ehkä 1840-luvulla rakennettu aitta.
(Kaisla 2008).

Käsin väritetty ilmakuva Kanajärven pihapiiristä ilmeisesti
1960-luvun loppupuolelta. 1800-luvun karja- ja talousrakennukset
on purettu, tilalla on 1930-luvun navettarakennus. Myös vaateaitta
on purettu. Kuva: Kanajärven talomuseo

Seuraava suuri muutosvaihe Kanajärvellä oli 1960-luku. Vuosikymmenen alussa
Kaislojen poika Erkki Kaisla (1922–2002) asettui puolisonsa Sannin (1941–2008)
kanssa vakituisesti Kanajärvelle. He asuivat Punaisessa talossa, kunnes pihapiirin
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ulkopuolelle valmistui uusi asuinrakennus vuonna 1964. Museoviraston edustaja
Pentti Hammarberg ikuisti tilan rakennuksia ja rakennelmia piirustuksin vuonna
1965.
Kanajärven vanhat rakennukset jäivät tässä vaiheessa yksityiseksi talomuseoksi,
josta tuli suosittu matkailukohde. Tätä edisti kunnon tien rakentaminen.
Kumpareelle talomuseon itäpuolelle pystytettiin Emanuel Kanajärven
muistomerkki. 1930-luvun navetta purettiin, ja sen perustuksille rakennettiin
vuonna 1972 majoitus- ja kahvilarakennus, jonka toiminnasta vastasi Sanni Kaisla.
Samana vuonna Erkin äiti Aino Kaisla (1894–1982) julkaisi muistelukirjan Vanhan
kaupungin kujilta ja Kanajärven tanhuvilta. Tuloja saatiin metsästä, minkä lisäksi tilalla
pidettiin 1990-luvulle saakka lihakarjaa. Karjasuojina palvelivat riihen kylkeen
rakennetut tilat. Pihapiiriin ilmestyi myös leikkimökki ja huvimaja.
Kanajärvi oli 1990-luvulle saakka yksi matkailijoille järjestetyn Onnimanninähtävyyskierroksen kohteista. Kierroksella tutustuttiin Hämeen merkittävimpiin
rakennus-muistomerkkeihin, kuten Visavuoreen. Museoon tutustuminen kuului
myös koululaisten kotiseutuopetukseen.
Punaisen talon yläkerran kamari pystyuuneineen.

2000-luvulle tultaessa talomuseon kävijämäärät olivat etäisen sijainnin ja
muuttuneen lomailukulttuurin vuoksi vähentyneet huomattavasti. Sanni Kaisla
asui vuonna 2008 yhä 1960-luvun asuinrakennuksessa ja opasti tarvittaessa
museossa. Hänen poismenonsa jälkeen museo rakennuksineen jäi perikunnan
hoidettavaksi. Sepän tupaa ja rantasaunaa vuokrataan yhä kesäasukkaille.
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Mallassaunan kunnostus

Mallassauna

Mallassaunan pohjoispäädyssä on vuosiluku 1808, ja se lienee Kanajärven vanhin
kutakuinkin alkuperäisessä muodossaan säilynyt rakennus. Se sijaitsee pihapiirin
ulkopuolella samalla paikalla kuin 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
valokuvissa. Tärkeimmästä tulosuunnasta, pääportilta saavuttaessa mallassauna saa
tärkeän aseman näkymän päätteenä.
Mallassaunaa on lämmitetty viimeksi sotien aikana (Sanni Kaisla, 2008).

Mallassaunan pohjapiirros etelä–pohjoissuuntaisena mittakaavassa 1:100.
Mallassauna pihalta katsottuna vuonna 2008. Räystään lävistää viirin masto.

Rakenteet

Hirsirunko on tuettu följariparein (9 kpl) 1940-luvulla samassa yhteydessä
kuin päärakennuksen eteläpääty. Tämän jälkeen saunaa ei liene käytetty, koska
sisäpuoliset piirut eivät ole savustuneet.
Mallassaunassa oli vuoliaisrakenteen päälle rakennettu pärekatto tuppeen
sahattuine aluslautoineen. Päällimmäisenä oli huopakatto. Rakenteista voidaan
päätellä, että mallassaunassa on alun perin ollut malkakatto, josta oli jäljellä muun
muassa hirsirungon konsoleissa näkyvät räystäshirttä varten tehdyt loveukset.
Päätyräystään lävisti viirin masto, pudonnut viiri oli saunassa. Arkistokuvien
perusteella viiri on ilmeisesti aiemmin sijainnut pihan keskellä.
Mallassauna jakaantuu harjansuunnassa maapohjaiseen ja lattialaudoin
varustettuun puoleen. Lattialankuilla varustetulla puolella on mallasparvi.
Maalattiaisessa osassa kivistä ladottu kiuas ja löylyparvi, joka on tuettu
juurikoukuilla mallasparven palkkiin ja loveuksilla hirsirunkoon.
Laipiopalkeissa on loveukset kuivaus- tai savustusorsille.
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Hirsirungon kunto ennen korjausta

Hirsirungossa oli runsaasti lahoa järvenpuoleisessa eli lounaisseinässä. Vuotanut
katto oli laajalti lahottanut yläpohjatäytteen kohdalla olevia hirsiä ja laipiohaljaksia.
Länsi- ja pohjoisnurkka olivat lauteiden ja mallasparven kohdalta kärsineet
vaurioita samoin kuin itänurkan alimmat hirret kiukaan takana. Lounaisseinän
vaurioituneita hirsiä oli pyritty suojaamaan liistein ja salvaimet oli suojattu
nurkkalaudoin.
Pohjoisnurkassa alin salvain oli murtunut. Koillisseinän alin hirsi ja kynnyshirsi
olivat uusittuja, muutoin kehikko oli alkuperäinen. Pohjoispäädyssä ollut
luokinpaininpuu oli pahoin lahonnut.

Mallassaunan pihanpuoleinen eli koillissivu ennen korjaustöiden aloittamista. Sauna oli vaapahtanut tien
viereiseen alanteeseen.

Rakennuttaja oli raivannut rakenteiden vaurioitumista edistäneen kasvillisuuden ennen korjaustöiden
aloittamista.
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Mallassauna oli vajonnut epätasaisesti saviseen maaperään. Suhteessa muihin
nurkkiin pohjoisnurkka oli vajonnut eniten ja kiukaan- eli itänurkka vähiten.
Saunan vierestä kulkevaa tietä on hiljalleen korotettu, mikä entisestään korosti
saunan vaapahtanutta hahmoa. Pohjoisnurkkaa katsottiin parhaaksi nostaa
nelisenkymmentä senttimetriä, ja muita nurkkia sen verran, että rakennus saatiin
suoraan.

Följareiden tukemia, osin lahonneita ja pullistelevia hirsiä mallassaunan länsiseinässä.

Mallassaunan kiukaasta oli sortunut kiviä hirsirunkoa vasten.
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Purkutöitä ja dokumentointia

Mallassaunassa oli luonnonkivistä ilman laastia ladottu kiuas. Tulipesän suuaukko
oli tehty punatiilistä holvaamalla, minkä lisäksi tulipesän seinämissä oli käytetty
jonkin verran punatiiltä. Tulipesän lakea kannattelivat hennohkot lattateräkset.
Huonokuntoinen kiuas oli kaakkoisseinän vierustalta romahtanut hirsiseinää
vasten. Romahtaneet kiukaankivet poistettiin rakennuksesta. Lisäksi kiuasta
jouduttiin jossain määrin purkamaan, jotta tunkeille saatiin tehtyä riittävän tukeva
perustus seinän alle. Purkaminen ei ulottunut tulipesään asti.
Löylyparvea kannattavista juurikoukuista kaksi oli päistään katkenneita, ja
korvaava kiinnitys mallasparveen oli hoidettu terässitein. Kolmas oli lahonnut
koillisseinään kiinnittyvästä päästään.

Vasemmalla: Lauteiden juurikoukkurakenteet olivat
vaurioituneet, joten ne tuettiin työmaan ajaksi köysillä ja
pönkällä.
Oikealla: Lahovaurioitunut luokinpaininpuu otettiin pois
seinältä ja varastoitiin saunan irtaimiston kanssa. Paininpuun
tapit tulee uusia.
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Saunan permanto oli perustettu omille kivilleen, mutta kivet olivat siirtyilleet
ja vajonneet, joten osa lankuista oli maata vasten ja reunimmaiset varasivat
seiniin. Lattia purettiin nostotyön helpottamiseksi ja siksi, että lattialankkujen
säilymisen edellytyksenä oli permannon rakenteiden uusiminen. Lattialankut ja
parrut numeroitiin sekä dokumentoitiin piirtämällä lattiakaavio ja valokuvaamalla.
Numeroidut lankut varastoitiin ilmavasti pressun alle, ja dokumentti luovutettiin
rakennuttajalle. Permannon alla ollutta, osin eloperäistä maaperää poistettiin siten,
että maan pinta laski kolmisenkymmentä senttimetriä.
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Saunan sisustus liukuluukkuja ja saunapenkkiä myöten varastoitiin työmaan ajaksi
pihalle pressujen alle. Saunassa ollut museoesineistö vietiin majoitusrakennuksen
kellariin.
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Pahoin repeillyt ja paikkailtu huopakate poistettiin. Katolla oli kaksi kerrosta
bitumihuopaa. Pari vuotta vanhan, väliaikaiseksi tarkoitetun ja rumasti asennetun
huovan alla oli perinteinen kolmiorimahuopakate. Huopakatteen alla oli
kolminkertainen pärekate ja katteiden välissä kerros oksapahvia. Pärekatteen
alustana oli vaakasuuntainen, kanttaamattomista laudoista tehty ruodelaudoitus.
Parhaat ruodelaudat puhdistettiin nauloista ja taapeloitiin käytettäviksi uudelleen
tuohien alustana.

Parhaista ruodelaudoista poistettiin naulat, jotta niitä voitiin käyttää myös tuohien alustana
järvenpuoleisella lappeella. Päreet lapioitiin katolta suoraan jätelavaan.

Katja Savolainen tutkii yhdessä Ting Ting Dongin ja Véronique Leloupin kanssa mallassaunan pärekatetta.
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Katteiden välistä löytynyt oksapahvirullan etiketti ja muistiinpanoja mallassaunan pärekaton rakenteesta.
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Salvaimien suojana olleet nurkkalaudat irrotettiin varovasti, numeroitiin ja
pinottiin ilmavasti samaan pinoon kuin lattialaudat. Nurkkalaudoista laadittiin
kaavio, joka luovutettiin rakennuttajalle, jotta rungon mukaisesti muotoillut laudat
ovat palautettavissa entisille paikoilleen.

Meri Pankakoski poistaa nurkkalaudoituksen nauloja.
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Kehikon järvenpuoleisella seinällä oli runsaasti lahovaurioisia hirsiä. Vaurioita
oli erityisesti mallasparven kohdalla. Vaurioista huolimatta seinä toimi edelleen
kantavana rakenteena. Vanhojen hirsien sisäpinta on myös tärkeä osa saunan
alkuperäistä interiööriä. Seinä päätettiin suojalaudoittaa ulkopuolelta. Laudoitusta
ei tehty leirin aikana, eikä sitä ole järkevääkään tehdä ennen kehikon kengitystä.

Mallassaunan kynnyshirtenä oli ylösalaisin eli varaus ylöspäin asennettu
kierrätyshirsi edellisestä korjausvaiheesta.
Hirsikehikon edellisessä korjauksessa oli alimpien hirsien tilalle kaakkois- ja
koillissivuilla asetettu miten kuten hirsiä ilman varausta ja salvaimia.

Pohjoisnurkan vaurioitunut salvain lauteen kohdalla.
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Mallasparven kohdalta lahonnut länsinurkka.

Hirsikehikon nosto ja oikaisu

Kehikon nostossa käytettiin hydraulisia kuuden tonnin pullotunkkeja.
Kaikkien neljän nurkan molemmille puolille rakennettiin kehikon alle kaksi
tukevaa petiä maloista, lankunpätkistä, vanerilevyistä ja pelkkapölleistä.
Toinen pedeistä toimi tunkin alustana, eli se tehtiin följarin kohdalle ja toinen
kehikon nostotyönaikaisena perustuksena. Ennen petien rakentamista niiden
paikalta kuorittiin ruokamulta pois ja kaivettiin kuoppaa sen verran, että petien
perustukseksi saatiin lapioitua luistamaton kerros karkeaa someroa. Someropohjan
päälle aseteltiin lyhyistä maloista kuormaa someroon tasaisesti jakava patja, minkä
Alimmat säilytettävät hirret ripustettiin
kehikkoon kiinni ruuvatuilla laudoilla.

Ting Ting Dong ja Ondřej Zavřel asentavat tukipisteitä.

jälkeen lankuista, vaneripaloista ja pelkoista koottiin sopivan korkuinen pino.
Rakennus nostettiin 1940-luvulla asennettujen följareiden alapinnasta.
Ennen nostoa följareihin asennettiin vanhojen ruostuneiden ja löystyneiden
kierretankojen lisäksi uusia kierretankoja. Följareiden alapäät tasattiin, ja niistä
poistettiin lahovaurioinen puuaines, jotta tunkit saatiin nostossa kantamaan
tukevasti.

Kehikko nostettuna kiviltään tunkkauspisteen ja tukipisteen varaan.
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Inari Virkkala, Atsushi Takano ja Marko
Huttunen nostavat kehikkoa.

Rakennusta nostettiin yhdestä nurkasta kerrallaan muiden nurkkien levätessä
väliaikaisella perustuksella. Näin rakennus ei olisi päässyt siirtymään, vaikka tunkit
olisivat pettäneet. Yhtä nurkkaa nostettiin kahdella tunkilla aina viitisen senttiä
kerrallaan, minkä jälkeen nurkka kiilattiin petien päälle, tunkit otettiin pois ja
siirryttiin seuraavaan nurkkaan.

Kun nosto ja oikaisu oli tehty kehikko tuettiin odottamaan kengitystyötä.
Kehikkoa noston aikana tukeneiden petien tilalle tehtiin uudet tukevammat pedit,
ja sisäpuolisten följareiden kylkeen kiinnitettiin liimalla, ruuveilla ja täkkipulteilla
50 x 100 mm:n sahatavarasta jatkokset, joita pitkin kehikon kuormat kulkivat
uusille pedeille. Jatkokset asetettiin hirsikehikon suhteen hieman vinoon siten,
etteivät ne olleet tiellä kehikkoa kengitettäessä.

Atsushi Takano ja Marko Huttunen kiilaavat petiä noston aikana.
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Atsushi Takano asentaa väliaikaisia tukijalkoja.

Vaurioituneiden hirsien poistaminen kehikon alaosasta

Kehikosta poistettiin alin hirsikerta, minkä lisäksi koillissivulta poistettiin kolme
neljäsosaa toiseksi alimmaisesta hirrestä ja kaakkoissivun kiuasnurkasta poistettiin
nurkkaosat toiseksi ja kolmanneksi alimmasta hirsikerrasta. Kehikon hirsiä ei ollut
tapitettu toisiinsa.

Mittauspiirustus poistetusta hirrenpäästä. Mark Auvray.

Noston yhteydessä poistettiin vaihdettavat hirret ja jatkettavien hirsien nokkaan
veistettiin liitosta varten tappi.
Kehikon kengitystä ei ollut mahdollista tehdä leirin aikana; ainoastaan itäsivun
ylimmän poistetun hirren paikalle sovitettiin uusi hirsi. Kehikon kengitykseen
tarvitaan kolmisenkymmentä metriä uutta hirttä.

Mark Auvray muotoilee liitosta hirren päähän.

Robin Landsdorff veistää kierrätysosasta uutta hirttä kehikon alaosaan.
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Leirin aikana kehikon alaosaan pantiin yksi uusi hirsi.

Telineet

Samaan aikaan, kuin rakennuksen irtaimistoa ja sisustusta dokumentoitiin ja rakennusta
nostettiin, aloitettiin myös telineiden pystytys. Telineet tehtiin kiertämään koko
rakennusta, ja ne varustettiin tukevilla ja riittävän loivilla portailla, jotta raskaiden
vuoliaisten siirtäminen hartiavoimin katolta alas ja takaisin oli sujuvaa ja turvallista.
Telinetasot tuettiin vaakajuoksuihin, joista sisemmät oli kiinnitetty rakennuksen seiniin
ja ulommat kuusimalkapylväisiin. Telinetasot kehystettiin laudoilla, jotta työkalut eivät
putoaisi niin helposti. Telineet varustettiin vaakakaiteella ja jäykistettiin vinoreiveillä.
Kaikki kiinnitykset tehtiin prikallisilla ruuveilla, jotta telineet olisivat helposti purettavissa
ja puutavara käytettävissä uudelleen.

Telineet nojautuivat hirsikehikkoon, joten kehikon nostaminen tehtiin ennen telineiden pystytystä. Telineiden pystytystyössä John O’Loughlin ja Pekka Pohjola.

Tuoretta täyspitkää hirttä nostamaan tarvittiin puolet leirin väestä. Nostossa mukana Ondrei, Lars
Mattila, Marko Huttunen, Pekka Pohjola, Atsushi Takano, John O’Loughlin, Lauri Saarinen, Mathias
Wahlberg ja Urho Harmonen.
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Kattorakenteen, yläpohjan ja tasakerran purku

Päätykolmioiden hirret ja vuoliaiset dokumentoitiin piirtämällä ja
valokuvaamalla, varustettiin alumiinipeltisillä numerolapuilla ja kannettiin alas
odottamaan uudelleenkasausta. Myös laipiorakenne jouduttiin purkamaan, sillä
yläpohjatäytteen kohdalla ja laipiopalkkien kannatuksen alapuolella oli uusittavia
hirsiä. Saunan laipiona oli kuusipuiset halaspuolikkaat, joiden välit oli tilkitty
tiukkaan hakatulla sammaleella. Tilkesammaleen päällä oli eristesammalkerros,
jonka päällä oli tiivisteenä ja painona hiekkaa. Hiekka oli pääosin hyvin hienoa ja
erittäin pölisevää. Joukossa oli myös pieniä kiviä ja karkeampaa hiekkaa.

Sammal- ja kiviaineet nosteltiin muuttolaatikoihin ja laskettiin köysien avulla
alas. Päätettiin, ettei korjattuun rakenteeseen tule lainkaan täytettä. Saunaa ei siis
voi käyttää ennen kuin saunaan rakennetaan eristetty, huolellisesti tiivistetty ja
paloturvallinen laipio. Mahdollinen uusi laipio on rakennettavissa nykyisen laipion
alapuolelle.

Pekka Toikkanen, Marko Huttunen, Ondřej Zavřel ja Mark Auvray laskevat vuoliaisia alas katolta.
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Laura Orelma, Ting Ting Dong ja Véronique Leloup poistavat yläpohjatäytettä.

Mallassaunan vuosiluku luoteispäädyn maahan lasketussa hirressä.
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Salvaimessa näkyy vanha rästinhirren lovi.

Puutavara

Uudet hirret tehtiin Evon metsäopiston toimittamasta korkealuokkaisesta
männystä. Suorasyisimmät tukit varattiin puukkopäreiden tekemiseen, lopuista
veistettiin hirsiä.

Karhuportin katoksen ja mallassaunan restaurointityöhön tarvittu puumateriaali ja sen hinta Evon
metsäopiston antaman tarjouksen perusteella.

Katajaa100 €. Katajaa tarvitaan tuohikaton harjapiikiksi. Menekki on 7,5 metriä, mutta sitä tulisi varata
reilut 10 metriä. Rungon halkaisijan tulisi olla noin 25 milliä.
Mäntytukkeja 60 €/m3. Suoria ja suorasyisiä männyn tyvitukkeja tarvitaan 10 kappaletta. Tyvihalkaisija 40
senttiä tai enemmän ja pituus 6,6 m. Tukkeja tarvitaan liisteisiin, puukkopäreisiin, särkylautoihin ja hirsiin.
Tukkien tulee olla talvella 2009 kaadettuja.Edellisten kakkos- ja mahdolliset kolmostukit tarvittaisiin
myös. Niistä tehdään uusia vuoliaisia, hirsiä ja esimerkiksi veistotyön apupuutavaraa. Ainakin osa saisi
olla pituudeltaan 6,6 m, jotta kelpaa vuoliaisiksi; loput pätkitään joka tapauksessa.
Kuusimalkoja 2 € kpl. Hoikkia, suoria, hitaasti kasvaneita, vain vähän kartionmuotoisia, aliskasvusto,
talvikaadettuja, ei moton runtelemia, karsittuja kuusenrunkoja (tyvestä halkaisija noin 100 mm) 150 kpl.
Malkojen pituus on 3,6 metriä. Runkojen pitää olla tuoreita, jotta kuoriminen sujuu. Telineiden tolpiksi
12 kpl 6 metriä pitkiä kuusenrunkoja. Latvapään paksuus 5 senttiä.
Varppeita 0,5 € kpl. Aluskatteeksi hoikkia, kuusen tai männyn runkoja 150 kpl. Mahdollisimman vähän
kartionmuotoisia, suoria, tyvipään paksuus noin 4 senttiä. Esimerkiksi kuusimalkojen latvapäät kelpaavat.
Ei tarvitse olla hitaasti kas-vaneita.Varppeiden pituus on 3 metriä.
Sahatavaraa 200 €/m3 (esim 25x200 = 1 €/m). Telinelankuiksi 50x150 mm sahatavaraa 200 jm,
palkeiksi 50x100 mm sahatavaraa 100 jm, kaiteisiin ja diagonaaleiksi 25x100 mm sahatavaraa 200 jm.

Evon metsäopiston toimittamat korkealaatuiset mäntypelkat ja -tukit työmaan lanssilla Kanajärven rannalla.
Rakennuttaja oli raivannut ja tasoittanut maaston käyttökelpoiseksi puutavaran käsittelykentäksi eli lanssiksi.
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Hirrenveisto

Osa puutavarasta toimitettiin työmaalle pelkkoina, osa tukkeina. Pelkkojen sahatut
sivut viimeisteltiin piiluilla veistopinnalle.
Tukeista tehtiin hirsiä ilman sahaa menetelmällä, joka luultavasti oli käytössä
Kanajärvellä 1800-luvun alkupuolella. Tukkeihin piirrettiin räpsyllä pelkan muoto,
minkä jälkeen kirveillä hakattiin tukin kylkeen mittaviivoihin ulottuvat lovet.
Lovien välinen puuaines lohkottiin kirveillä pois ja pinta viimeisteltiin piilulla
veistämällä.

Ondřej ja Marko hakkaavat mittalovia.

Laura Orelma ja Kento Yamada veistävät.

Valmista pintaa.
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Kehikon yläosan hirsikorjaukset

Kehikossa oli yläpohjan täytteen kohdalla runsaasti vaurioituneita hirsiä. Pahimmat
vauriot olivat aiheutuneet vuotaneesta vesikatosta, mutta myös hiekkakerroksen
kohdalle saunan sisältä tulleesta lämpimästä ilmasta kondensoitunut vesi oli
lahottanut hirsiä.

Järvenpuolen toiseksi ylimpään hirteen tehtiin hylly, johon tuettiin laipiohaljasten
jatkosten päät.
Saunan laipiota kannattelee kaksi päistään kehikkoon lovettua vuoliaisten
suuntaista pyöreää palkkia. Toinen palkeista uusittiin lahovaurioiden vuoksi.

Koillis- ja luoteissivujen kaksi ylintä hirttä uusittiin kokonaan, minkä lisäksi tehtiin
kuusi hirsipaikkausta. Paikkapalat liitettiin puutappiliitoksin vanhoihin hirsiin siten,
että liitoksista tuli jäykkiä eikä niihin muodostunut vettä kerääviä taskuja. Uusien
hirsien päät muotoiltiin vanhojen hirsien mallin mukaisiksi.

Mallassaunan päätykolmiot on purettu ja telineillä arvioidaan vielä poistettavien vaurioituneiden hirsien
määrää.

Päärakennuksen hirsikehikkoa kunnostaneet Lauri Saarinen ja Simo Jauhijärvi osallistuivat myös mallassaunan
hirsirungon kunnostukseen. Kuvassa Simo Jauhijärvi tekee hirteen varausta.
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Osa paikkapaloista muodostui melko monimutkaisiksi.

Moottorisahalla aloitettu varaus viimeistellään
kirveellä.

Kehikon hirsiin tehtiin myös tavanomaisempia jatkoksia. Marko Huttunen muotoilee yläpohjatäytteen
kohdalla olevaan vaurioituneeseen hirteen uutta päätä tuoreesta männystä.
Sivujen ylimmät hirret olivat muita pitempiä muodostaen yhdessä vuoliaisten kanssa päätyräystään
kannatuksen.

Räystään muodostavaan rästinhirteen tehdään
konsolin hampaaseen istuva lovi.
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Vanhaan hirteen on merkitty poistettava
osa räpsyllä.

Inari Virkkala poistaa ylimääräistä pellavanauhaa paikkapalan
ja vanhanhirren saumasta.
Oikealla siihirsi eli räystässivun ylinhirsi on hyllyineen
kaikkineen valmiina paikoillaan. Rästinhirren muotoilu on
työn alla.
Alla: Rafael Passarelli veistää tappia päätyhirren paikkapalan
kiinnitystä varten.
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Uusitun laipiopalkin kohdalle hirsiseinään tehtiin paikkapala, joka ei näy ulospäin.

Alla oikealla laipio jälleenrakennettuna. Uudet laipiohaljakset näkyvät vaaleina.

Pekka Toikkanen kopioi uuteen laipiopalkkiin vanhassa olleita kuivausorsien lovia. Lahonneiden
laipiohaljasten jatkoksille veistettiin seinähirteen hylly. Näin jatkokset saatiin muiden laipiohaljasten tapaan
pysymään paikoillaan pelkällä painovoimalla. Alkuperäisessä rakenteessa hyllyä ei ollut.
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Laipiohaljakset

Haljakset numeroitiin ja kannettiin pihanurmelle, jossa ne koottiin inventointia
ja jatkokäsittelyä varten uudestaan laipion muotoon. Haljaksista laadittiin
vauriokartoituspiirrokset. Niiden perusteella suunniteltiin haljasten käyttö laipiossa
siten, että mahdollisimman suuri määrä alkuperäistä materiaalia pystyttäisiin
palauttamaan rakenteeseen.

Pihanpuoleiselle laipiolappeelle asetettiin ne haljakset, jotka voitiin käyttää
kokonaisina. Pihanpuoleinen laipiolape on saunan sisältä paremmin
havainnoitavissa, sillä järvenpuoleisen laipiolappeen alla on mallasparvi.
Järvenpuolelle aseteltiin ensin ne vaurioituneet haljakset, jotka lahon puuaineksen
poistamisen jälkeen ulottuivat laipiopalkille asti. Näitä haljaksia jatkettiin
pahemmin vaurioituneista haljaksista sahatuilla pätkillä. Jatkokset tukeutuivat
seinähirteen tehtyyn hyllyyn ja laipiopalkkiin. Liitoskohta ei näy saunan sisälle.

Vuotanut vesikate oli aiheuttanut laipiohaljaksiin laajan vaurion.

Järvenpuoleiselle lappeelle jouduttiin lisäksi tekemään kuusi uutta haljasta.

Laipiohaljakset merkittiin ennen niiden purkamista.
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Laipiohaljasten vauriokartoitus piirros.
Lars Mattila ja Pekka Pohjola poistavat lahoa puuainesta laipiohaljaksista.

Laipiohaljaksiin tehtiin jatkopalat, jotka tukeutuvat laipiopalkkiin ja seinähirteen tehtyyn hyllyyn.

47

48

Mallassaunan katon kunnostus
Mallassaunan katon uusimista suunniteltaessa olivat rakennuksen alkuperäisen
malkakaton rakenteet pitkälti luettavissa olemassa olevista rakenteista. Uusi katto
tehtiinkin mahdollisimman uskollisena alkuperäisen katon rekonstruktiona.

Mark Auvray, Henna Partanen ja Ondřej Zavřel muokkaavat rästintä eli räystäshirttä.

Malkakaton aluskate

Varppeet
Vesikaton alusrakenne tehtiin varppeista ja aiemman pärekaton aluslaudoista.
Mallassaunan tasakerran hirsissä oli vielä jäljellä vanha hylly, johon aluskate oli
tukeutunut. Hyllyn korkeuden perusteella mallassaunassa on alun perin voinut
olla joko varppeet tai ohuet haljakset. Hämeessä tiedetään arkistojen perusteella
käytetyn molempia.

oksankohdat tasattiin kirveellä veistämällä. Varppeet jätettiin hieman ylipitkiksi, ja
tyvipäät teroitettiin. Rungot asetettiin katolle rinnakkain siten, että niiden tyvipäät
nojautuivat hirsikehikon ylimpiin sivuhirsiin eli siihirsiin veistettyyn hyllyyn.
Varppeiden muodostaman aluskatteen paksuus määriteltiin siten, että aluskatteen
yläpinta osui samaan tasoon mallassaunan päätykolmioiden yläpinnan kanssa.
Näin tuohikatolle saatiin tasainen alusta. Työmaaturvallisuuden vuoksi kiinnitys
varmistettiin vuoliaisiin naulaamalla. Varppeet pätkäistiin kirveellä harjamittaan,
jotteivät niiden kärjet nousisi kurkihirren yläpuolelle ja repisi tuohia.

Varppeita varten oli tilattu suoria ja tasapaksuja männyn runkoja, jotka
olivat tyvihalkaisijaltaan noin 4 cm paksuja. Varppeita ei kuorittu, ainoastaan

Varppeiden lajittelua maassa, Kento Yamada ja Pauliina Saarinen työssä. Aluskatteena vanhan pärekaton aluslaudoitus rannan puolella, uudet varppeet pihan puolella. Alareunastaan puut lepäävät hirsirunkoon veistetyllä hyllyllä.
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Varppeita pantiin vain toiselle lappeelle. Rannanpuoleisella lappeella käytettiin
vanhoja pärekatteen aluslautoja. Päätyräystäät tehtiin kierrätyshaljaksista. Tällainen
haljaksista tehty alusrakenne näkyy päärakennuksen mittauspiirustuksissa vuodelta
1920.

veistettiin. Haljakset asetettiin hirsihyllylle samalla tavalla kuin varppeet ja lovettiin
vuoliaisiin päätykolmion tasoon. Yläpuolelle jäävän lohkopinnan epätasaisuudet
silotettiin kirveellä. Kiinnitys varmistettiin nauloin.
Valmiiksi harmaantunut puuaines istui tähän näkyville jäävään kohtaan hyvin.
Haljakset toimivat päätyräystäällä myös rakenteellisesti, sille ne saatiin varppeita
leveämpinä kiinnitettyä tukevasti terveeseen puuhun vuoliaisten päissä ja samalla
ulottumaan vanhan räystään mittaan.

Päätyräystään haljakset
Alusrakenteeksi sopivat haljakset valittiin riihen takana sijaitsevan ladon
puutavarapinoista. Vanhojen kuusihaljasten puuaines oli hyvää ja erittäin kovaa.
Haljakset esipätkittiin ja kuljetettiin työmaalle, missä ne mitoitettiin ja niiden päät
Kiinnitys varmistettiin naulaamalla.

Katja Savolainen katkaisemassa varppeita oikeaan mittaansa.
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Päätyräystäillä aluskate tehtiin harmaantuneista kierrätyshaljaksista.

voitu tahdistaa malkaparien nostoon. Lisähaastetta toi tuohiarkkien koon vaihtelu
– ensikertalaisille eri kokoisten tuohien latominen aiheutti hivenen päänvaivaa.
Pääosa tuohista oli leikattu arkkikokoon 50 x 50 cm. Perinteisesti tuohikatoissa
on käytetty vaihtelevan kokoisia tuohilevyjä ja myös vanhan katon hyväkuntoiset
tuohet on kierrätetty. Tuohia työmaalle toimittivat Jespuu Joensuusta sekä Karin
Puu ja Päre Toivakasta. Tuohia tarvittiin 500 m2 ja ne maksoivat noin 5000 €.
Tuohet asetettiin syyt pystyasentoon eli veden valumisen suuntaisesti ja keltainen
sisäpuoli ylöspäin, jolloin tuohilevyn reunojen käpristyminen ei estä veden
juoksua. Ne ladottiin siten, että vaakasuunnassa arkkituohesta jäi näkyviin
kolmannes ja pystysuunnassa kolmannes tai neljännes.

Tuohiniput kannettiin katolle työn etenemisen mukaan, sillä aurinkoisella ja sateisella säällä käpristyminen
alkaa heti. Tuohet tarkistettiin, reiällisiä tai muutoin huonoja ei käytetty.

Kattaminen aloitetaan räystäiltä. Räystäillä tuohet kiinnitettiin huopanauloin, jotta ne eivät rullaudu malkojen
alta pois. Kuvassa KentoYamada.

Tuohet

Aluslautojen ja -varppeiden päälle ladottiin vesieristeenä toimivat tuohilevyt.
Perinteisesti katolle on ladottu 2-6 tuohikerrosta rakennuksen käytöstä ja talon
varallisuudesta riippuen. Tuohikerroksien määrällä ei kuitenkaan ole teknistä
ylärajaa, ja mallassaunan tuohikatto tehtiinkin noin kymmenkertaisena. Tällä
haluttiin varmistaa, että museokatosta tulisi kestävä eikä se vuotaisi. Tuohi
käpristyy hieman myös malkojen alla, jolloin moninkertaisestakin tuohikatosta
tulee ilmava eikä se pidätä kosteutta. Tuohien ilmavuus ja epätasaisuus helpottavat
myös aluskatteen ja varsinkin malkojen kuivumista, mikä pidentää niiden
käyttöikää.
Tuohet oli toimitettu paikalle hyvin pinottuina ja suorina. Ne päästiin latomaan
vasta viimeisenä työpäivänä, jolloin sää oli aurinkoinen. Sen vuoksi tuohet
tahtoivat työn kuluessa käpristellä. Lisäksi tuohien ladonnassa oli kiire, eikä sitä
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Tuohet ladottiin kalansuomukselle: ladonta aloitetiin lappeen alanurkasta, mistä
edettiin pyramidimaisesti siten, että tuohilla peittyi kolmionmuotoinen alue,
kunnes päästiin harjalle asti. Menetelmästä on se etu, että tuohilevy saadaan
aina asettaa edellisen päälle. Kiireen vuoksi tuohien ladontaa yritettiin avittaa
häntäpäästä nurinkurisesti alta latoen. ”Tuohipyramidin” päälle pantiin painoksi
mm. laudanpätkiä, kunnes pyramidi ulottui harjalle asti ja malkaparit oli
mahdollista asettaa paikoilleen. Vaikka tuohikattoon ei tarvita nauloja, räystäille
tulevat tuohikerrokset kiinnitettiin huopanauloin käpristymisen aiheuttaman
valumisen estämiseksi. Museokohteessa tämä on suositeltavaa, sillä vesikattoa ei
välttämättä tarkkailla päivittäin ja vesikaton kunnon ylläpitäminen on keskeinen
osa rakennuksen suojelua.

Aluskate muotoiltiin siten, etteivät sen
päät vaurioita tuohia.

Latominen eteni pyramidimaisesti. Käpertymistä ja
liukumista estettiin tuohien päälle asetetuin painoin.
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Malat

Malat tehtiin hitaasti kasvaneista suorista kuusipuista, jotka olivat
tyvihalkaisijaltaan noin 100 mm. Evon metsäopiston hyvin valikoiduista rungoista
poimittiin suorimmat ja tasapaksuimmat. Malkoja tarvittiin noin 140. Tarvittava
malkamäärä laskettiin tyven halkaisijan mukaan, sillä malat sijoitettiin katolle
tyvipuoli alaspäin siten, että räystäällä tyvet ovat toisissaan kiinni.
Malkojen kuorimista ja päiden teroitusta varten rakennettiin kolme tukevaa
parkkuutelinettä eli elukkaa. Malkojen työstämiseen kului noin kolme työpäivää.
Rungoista poistettiin kirveellä oksantyngät, ja ne kuorittiin kuorimaraudoilla.
Harjalla malat lovettiin pareittain vastakkaisen lappeen malan kanssa siten,
että malat asettuivat pystysuoraan. Malkojen yläpäässä loveuskohdan vahvuus
oli keskimäärin 3–4 cm:n luokkaa. Harjaa kohti ohenevien malkojen väliin jäi
korkeintaan 5 cm:n rako, mikä riittää hyvin varjostamaan tuohet. Malkapareiksi
pyrittiin valitsemaan mahdollisimman samanpaksuiset rungot, jotta malat saatiin
lepäämään lappeella sekä mahdollisimman tasaisesti että pystysuuntaisesti.

Malat risteävät harjalla, missä ne on lovettu toisiinsa, ohennettu sekä katkaistu kärjestään. Räystäällä
malkojen tyvipäät on teroitettu vettä tiputtavaan muotoon.

Malkojen molemmat päät veistettiin, räystäällä vettä tuohikatteen ulkopuolelle
tiputtavaan muotoon, harjalla taas viistosti katkaisten. Kestävyyttä ajatellen

Rakennuspuuta tuodaan työmaalle.
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kärkien summittaisempikin teroitus olisi riittänyt, toisin kuin räystäslaudallisessa
malkakatossa, jossa vesi jäisi helposti asustelemaan malan ja räystäslaudan väliin.

Pekka Pohjola teroittamassa malkaa.

Malkojen painon on jakauduttava katon lappeella tuohien päälle mahdollisimman
tasaisesti ja samalla ilmavasti. Tuohien on pysyttävä paikallaan, vettä kerääviä
painanteita ei saa muodostua eikä räystäslinja saa luikertaa. Lisäksi malkojen päälle
asetettavan painopuun on päästävä laskeutumaan tasaisesti ja mieluiten niin, että
paino kohdistuu eniten päätyräystäille. Siksi päätyihin valittiin paksuimmat malat
ja erivahvuiset malkaparit sommiteltiin katolle vierekkäin vaihtelevasti, niin että
kokonaisuudesta tuli luontevasti aaltoileva. Järjestys testattiin etukäteen maassa:
mallaamalla varmistettiin parien yhteensopivuus ja lappeiden kokonaismitta.
Malat esivalmistettiin huolella etukäteen. Reiät harjapiikkiä varten mitoitettiin niin, että etäisyys katonlappeesta pysyi samana,
malkojen päät veistettiin ja järjestys testattiin maassa. Kuvassa vasemmalta Katja Savolainen, Meri Pankakoski, Pauliina
Saarinen ja Ondřej Zavřel. Kuvassa oikealla Laura Orelma järjestää malkoja.
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mahdollisimman tiiviisti tuohien päälle ja harjapiikit voitiin iskeä useamman eri
vahvuisen malkaparin läpi. Jatkoskohdissa piikit lyhennettiin malan pintaan ja
tiukattiin kärjestään lyhyellä kiilalla. Päätyräystäillä rakenne lukittiin piikillä, johon
jätettiin leveämpi kanta.

Harjapiikki

Kanajärven harjapiikilliseen malkakattomalliin päädyttiin lähteitä ja olemassa
olevia rakenteita tutkimalla. Lähtötietoja yksityiskohdista saatiin muun muassa
Suomalaisen kirjallisuuden seuran Muurahaiset-arkistosta sekä Museoviraston ja
SKS:n Puutietokannasta.
Malkojen risteyskohtaan porattiin maassa reiät, joiden läpi lyötiin katolla parin
sentin vahvuinen katajapiikki. Reiän sijainti malan kärjessä mitoitettiin siten,
että sen kohtisuora etäisyys katonlappeesta oli aina sama. Näin malat asettuivat

Piikit vuoltiin puukolla tai pikkukirveellä katajasta ja mitoitettiin halkaisijaltaan
mahdollisimman tiiviisti reikiin sopiviksi. Paras katajapiikki saadaan halkaisijaltaan
tuuman vahvuisesta katajasta niin, että katajan ydin on mukana. Paksummasta
katajasta halotut piikit katkeavat helpommin.

Malkojen kuorimista varten rakennettiin tukevat pukit eli elukat. Kuvassa Inari Virkkala ja Rafael Passarelli.

John O’Loughlin ja Laura Orelma veistävät katajaisia harjapiikkejä.
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Malat nostettiin katolle ja ripustettiin harjapiikkien
varaan tuohityön edistymisen tahtiin. Katolla Marko
Huttunen ja Laura Orelma.

Meri Pankakoski ja Laura Orelma latovat harjalle tuohia, Marko Huttunen tähyää saapuvia malkoja.
Tuuleton sää ja työn synkronointi ovat tuohityölle eduksi: kattomalat saadaan saman tien painoksi.
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Painomalat

Painomaloiksi sopivat rungot katsastettiin leirin aikana lähimetsien kuusien
joukosta. Malkojen tuli olla mahdollisimman tasapaksuja: kuoritun rungon
molemmat päät olivat halkaisijaltaan reilun parinkymmenen sentin luokkaa.
Sopivat painomalat saatiin kahdesta kuusenrungosta. Oksattomampi käytettiin
pihan puolella.
Pyöreiden painomalkojen päät veistettiin suorakulmaisiksi siten, että päiden
keskikohta tuli katolla samaan korkoon puun luontaisesta kartiomaisuudesta
huolimatta. Päiden keskikohta tuli siis eri kohtaan kuin rungon keskikohta. Näin
painomalat saatiin suoraan ja solkipuista voitiin tehdä säännöllisen muotoiset.
Painomalka nousee katolle.

Painomalkaa rannan puoleiselle lappeelle mallaavat Mathias Wahlberg ja Marko Huttunen.

Painomalka asettuu kattomalkojen painoksi.
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Solkipuut

Solkipuut sitovat molemmilla päätyräystäillä painomalat toisiinsa ja samalla estävät
reunimmaisia kattomalkoja putoamasta. Solkipuut ja painomalat muodostavat
yhdessä tukevan kehikon eli soljen, joka lepää katolla oman painonsa varassa.
Kiinnitystä kattorakenteisiin ei tarvita. Kehikon lopullinen asema laskettiin
etukäteen, suunnitellun kattorakenteen paksuuden mukaan ja julkisivun suhteisiin
sopivaksi. Kehikon tulee laskeutua tiiviisti lappeiden ympärille ja painon tulee
jakautua tasaisesti kattomalkojen päälle.

Painomalka ja solkipuu muodostavat katolla lepäävän kehikon. Painomalan päähän
tehtyyn reikään lyödään katajakiila, joka lukitsee rakenteen.

Laura Orelma mittailee liitoskohtaa.
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Mallassaunan solkipuut veistettiin männyn sydänpuusta noin kahden tuuman
paksuisiksi lankuiksi. Solkipuihin tehtiin painopuita varten suorakulmaiset kolot
poraa ja talttaa apuna käyttäen. Edelliset lukittiin toisiinsa katajakiiloin, joita varten
painopuiden päihin tehtiin kolot. Parinkymmenen sentin mittaiset katajakiilat
olivat paksuudeltaan sentin luokkaa ja ohenivat kannan 3 cm:stä kärjen 1,5 cm:iin.

Kento Yamada talttaa solkipuuhun suorakulmaista koloa. Painopuun ja
katon lappeen sijainnin osoittavat linjat on piirretty lankkuun.

Taustalla Kanajärven jyväaitta malkakattoineen 1900-luvun alussa. Solkipuu ja painomalka sekä harjalla
risteävät kattomalat ovat erotettavissa kuvasta. Yksityiskohta kuvasta, Kanajärven talomuseo.
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Pääportti
Päärakennuksen ja halkoliiterin välissä sijaitseva pääportti on ehkä Kanajärven
tunnetuin yksittäinen rakennelma ja merkittävä myös siksi, että se toimii
pääsisäänkäyntinä museoalueelle. Se on katoksineen ilmeisesti alkuperäinen
Kanajärven umpipihavaiheesta säilynyt karhuportti. Leveän, umpinaisen
porttilevyn rakenteena on hyödynnetty jyhkeää havupuun juurta, johon on leikattu
koristeellinen sahalaitakuvio. Alapäästään se lepää kivellä, jonka varassa porttilevy
kääntyy. Portti on muuten lautarakenteinen, ja sen keskellä on käyntiovi.
Pääportin katoksessa on vuoden 1907 kuvassa upouuden näköinen pärekate. Vasemmalla näkyy
yksinkertaisempi portti, jonka yläsaranana toimii halkoliiteriin kiinnitetty käppyräinen oksa.
Museoviraston kuva-arkisto / A. O. Heikel.

Pääportti vuonna 1920. TKK:n piirustusarkisto.

Rautasitein vahvistettu pääportti Hammarbergin
piirustuksessa vuodelta 1965. Kuva kirjasta
Suomalainen piha (2003).

Pääportti toukokuussa 2008.
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Reeta Sakki kiipeää tutkimaan pääportin bitumihuopakatteista katosta.

Katoksen korjausta varten pystytetty teline. Näkymä pihalta ulos kohti aittoja.

Portin suojana on satulakattoinen katos. Siinä on vielä vuonna 1920 ollut
pärekate, joka oli sittemmin korvattu bitumihuovalla. Portin rakenteita
on vuosien 1920 ja 1960 välillä tuettu rautavahvistein, mutta porttilevy on
rakenteena repsahtanut, eikä se ole käyttökunnossa. Se on nykyisellään
pysyvästi auki leväten alapaarteestaan maata vasten, mikä edelleen heikentää
sen kuntoa.

Leirillä tehtävänä oli korvata portin katoksen bitumihuopa puukko- eli veitsieli kiskopäreillä, jotka kiinnitettäisiin vanhaa sideliistemenetelmää käyttäen.
Ratkaisuun päädyttiin toisaalta siksi, että puukkopäreet ovat höyläpäreitä
kestävämpiä, toisaalta siksi, että tällainen kate sopii ajallisesti paremmin
1800-luvun alkupuolen rakennelmaan. Höyläpäreet ja pärekattonaulat yleistyivät
vasta vuosisadan lopulla.
Tulevaisuudessa portti tulisi korjata konservoivin menetelmin toimivaan kuntoon,
jotta porttia voitaisiin pitää pääasiassa suljettuna. Tällöin myös porttilevyn päälle
väliaikaisesti suojaksi asennettu bitumihuopa voitaisiin poistaa.
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Bitumihuovan alla ollut pärekatteen aluslaudoitus.

Pääportin katoksen korjaukset

Kunnostustyötä varten rakennettiin pihan puolelle teline, joka tuettiin
päärakennukseen ja halkoliiteriin. Katoksen olemassa olevat vanhat rakenteet
dokumentoitiin valokuvaamalla ja mittaamalla.
Bitumihuovan alla oli aluslaudoitus, joka oli naulattu kahden kahdesta hirsipalasta
tapittamalla kootun tukikolmion varaan. Huovan poistamisen jälkeen osoittautui,
että aluslaudat olivat huonokuntoisia ja notkuvia. Lisäksi ne muodostivat liian
epätasaisen alustan päreille, joten ne päätettiin vaihtaa. Lautojen poistamisen
jälkeen paljastui, että tukikolmioissa oli pahoja lahovaurioita, jotka edellyttivät
osien paikkaamista ja vaihtamista. Myös tapituksista oli enää muutama jäljellä.
Päärakennuksen puoleisen tukikolmion ylempi osa jouduttiin uusimaan kokonaan.
Se tehtiin tuoreesta puusta ja tapitettiin paikalleen vanhaan tapaan kahdella tapilla.
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Päärakennuksen puoleinen tukikolmio ennen (yllä) ja jälkeen (oikealla alla) korjauksen. Alla: Piirros
päärakennuksen puoleisen tukikolmion alemmasta osasta. Reeta Sakki.

Halkoliiterin puoleinen tukikolmio. Reeta Sakki.
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Päärakennuksen puoleinen tukikolmio. Reeta Sakki.
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Mark Auvray työstämässä halkoliiterin puoleisen tukikolmion alemman osan paikkapalaa.

Alempi paikkapala tapitettuna.

Tukikolmioiden korjaus

Halkoliiterin puoleinen tukikolmio oli paremmassa kunnossa kuin päärakennuksen
puoleinen. Kolmion molempiin puuosiin piti kuitenkin tehdä paikkaus.
Paikkapalojen kiinnitystä varten vuoltiin mäntyiset tapit.

Kolmion ylemmän palan paikkaus tehtiin varovaisemmin. Vaikka tämäkin osa oli
pihan puoleiselta kärjeltään pitkälle laho, sitä ei uusittu kokonaan. Kolmiomaisen
osan paksuudesta poistettiin noin puolet siten, että se jäi halkoliiterin puoleiselta
ulkopinnaltaan vanhaan rispaantuneeseen asuunsa, joka näkyy porttia pihapiirin
ulkopuolelta tarkasteltaessa. Uusi paikkapala tuli portin "sisäpuolelle".

Halkoliiterin puoleisen kolmion alempi pala oli pihan puolelta laho paitsi
päästään myös yläpinnaltaan lähes puoliväliin saakka. Laho puuaines poistettiin
japaninsahalla ja taltalla viistosti, jolloin paikkapalasta voitiin muotoilla
rakenteellisesti toimivampi.

Ratkaisu teetti paljon työtä, sillä vanha puuaines oli kovaa työstettävää. Myös
paikkapalan puutavaraksi löydettiin korkealaatuista vanhaa puuta. Japaninsahalla ja
taltalla muotoiltu kolmionmuotoinen paikkapala liimattiin paikoilleen, ja kiinnitys
varmistettiin pienin puutapein. Käytännössä paikkapalasta tuli tukikolmion
kantava osa pihan puolella.

Paikkapala tehtiin mittojen mukaan tuoreesta puusta. Sen paikalleen sovittaminen
vaati hienosäätöä ylhäällä katolla. Paikkapala kiinnitettiin yhdellä tapilla
tukikolmion alempaan osaan.
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Reeta Sakki vastasi yläpalan korjaamisesta. Kuvassa poistetaan palan lahointa puuainesta.

Paikkapala kaipasi vielä yläpalaan liimattuna hienosäätöä taltan avulla.

Yläpala lahoimman puun poistamisen jälkeen.

Ylemmän palan sovitusta paikalleen.
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Tappien veistämistä.

Robin Landsdorff ja Netta Böök mallaavat uutta aluslaudoitusta paikalleen.

Aluslaudoitus

Katoksen alkuperäisen aluslaudoituksen materiaalista ei ole tietoa. Leirillä tarkoitukseen
käytettiin haljaspuolikkaita, koska ne sopivat 1800-luvun alun rakennustapaan.
Haljaspuolikkaat löydettiin riihen takana olevan ladon kierrätyspuupinoista, mistä saatiin
myös pyöreä runko harjalle. Kummallekin lappeelle tuli neljä haljasta, jotka pätkittiin
sopivan mittaisiksi ja asennettiin haljaspuoli alaspäin. Rakenteen alle jätettiin aiempaa
enemmän tilaa halkoliiterin katteen vaihtamista varten.
Haljasten keskinäinen etäisyys määriteltiin sideliisteellisen pärekatteen vaatimusten
mukaan: haljasten tuli olla sideliisteiden kohdalla naulauksen pohjana. Haljasten
alapintaan tehtiin sahan ja taltan avulla tukikolmioiden kohdalle loveukset, joiden avulla
haljakset saatiin sovitettua riittävän tasaiseksi alustaksi päreitä varten.

Katoksen uusi aluslaudoitus tehtiin harjaa lukuun ottamatta haljaksista.

Tuohieristys

Päärakennuksen pääty, johon porttirakenne tukeutuu, on erittäin huonokuntoinen.
Osa nurkkasalvaimen hirsien päistä on lahoina irronnut, ja seinässä on sateen-,
lumen- ja linnunmentäviä reikiä. Veden johtuminen katoksen kautta talon seinään
ja pirtin puolelle estettiin tuohieristyksellä. Tuohilevyt nostettiin hirsiseinää vasten
muotoon leikattuina paloina ja niiden yläreuna pujotettiin hirsien väliin. Tuohet
kiinnitettiin seinään naulaamalla niiden päälle liisteenpätkät. Näin naulojen kannat
eivät pääse repimään tuohia rikki. Alareunastaan tuohilevyt taivutettiin seinältä
katoksen aluslaudoituksen päälle.
Päärakennuksen tulevissa korjauksissa tuohitus voidaan tarvittaessa leikata poikki.

Päärakennuksen päätyseinää vasten tehtiin tuohesta vesieriste, joka estää veden johtumisen katoksesta
talon rakenteisiin.

Antti Pihkalan periaatepiirros kiskopärekatteesta, joka on kiinnitetty sidepärein (sideliistein). Ranckenin
vuonna 1856 julkaistun selostuksen mukaan. Kuva Pihkalan väitöskirjasta Paanukatot Suomen kirkoissa ja
tapuleissa (2009).

Päreiden ladontakokeilu sideliisteineen.

Rafael Passarelli ja Inari Virkkala kantavat
pärenippuja.

Päreiden ladonta

Puukkopäreet kiskottiin työmaalla mäntytukista (ks. s. 76) ja kiinnitettiin kapeilla
mäntyliisteillä (ks. s. 90). Katteeseen tarvittiin noin 300 pärettä ja noin 20 metriä
liisteitä.
Katteen kaksi alinta kerrosta tehtiin täyspitkistä 60 cm:n päreistä, kolmas
kerros 40 cm:n mittaisiksi lyhennetyistä päreistä ja päällimmäinen kerros tällöin
jäljelle jääneistä 20 cm:n pituisista pätkistä. Katon pienen koon vuoksi pidettiin
kauniimpana tehdä kaikki pärerivit samansuuntaisiksi, kun suuremmissa katoissa
pärevierron suunta vaihtuu joka rivissä.
Päreiden kiinnitykseen saatiin mallia piirroksesta, jonka Antti Pihkala on tehnyt
Elis Ranckenin vuonna 1856 laatiman selostuksen pohjalta. Kanajärvellä limitetyn
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Rafael Passarelli, Reeta Sakki ja Atsushi Takano kiinnittämässä päreitä sideliisteillä.

Atsushi Takano mallaa sideliistettä.

pärerivin päälle pantiin sideliiste, joka kiinnitettiin joka toisen päreen kohdalta
naulatuin pärenauloin. Sideliisteen paikan päreen pituussuuntaan nähden määritti
alusrakenteen haljasten sijainti sekä se, että sideliisteen tuli jäädä seuraavan
pärerivin alle piiloon. Täyspitkissä päreissä sideliisteen paikka oli noin 25 cm
esiin jäävästä terästä. Ylimmissä, lyhyistä päreistä limitetyissä riveissä sideliisteet
kiinnitettiin kuitenkin aivan päreiden yläreunaan, jotta sideliiste ei jäisi näkyviin
harjakourun alta. Myös harjakouru painaa lyhyitä päreitä tiukasti alempaa riviä
vasten. Ohuiden ja kapeiden sideliisteiden halkeamista ehkäistiin poraamalla
naulaa varten reikä sitä mukaa kuin naulaaminen edistyi.
Koko lappeen levyisiä liisteitä ei ollut, joten kiinnitys tehtiin pitkillä liisteenpätkillä.
Menetelmä osoittautui toimivaksi: päreet pysyivät hyvin paikallaan.
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Paikalleen naulattu sideliistenauha.

Reeta Sakki viimeistelee ylimmäisten
pärerivien sideliistekiinnitystä.

Kouru muotoiltiin kirveellä. Vasemmalla Véronique Leloup työssä.

Harjakouru

Yhdestä mäntytukista tehtiin portin katoksen harjalle asetettava jykevä harjakouru. Kourun
muoto piirrettiin huopakynällä tukin päihin siten, että sydänpuu jätettiin pois. Näin vältetään
harjakourun halkeilu.
Véronique Leloup työstämässä harjakourua.

Kourun harjasta tehtiin lähes suorakulmainen. Sen katonharjaa vasten tuleva mahapuoli
muotoiltiin katoksen satulakattoa jyrkemmäksi niin, että kouru lepäisi katoksen harjalla
ikään kuin varpaillaan ja painaisi päreitä tiukasti paikalleen. Alapuolen kulman muotoilua
helpottamaan tehtiin puukalikasta malli. Harjakouru työstettiin kirveellä veistäen.
Harjakourun kiinnitystä varten vuoltiin kolme 40 cm:n pituista mäntytappia halkaisijaltaan 22
mm. Niiden kärki muotoiltiin kaventuvaksi, kanta leveämmäksi. Tapeille porattiin 22 mm:n
vaihtelevasti kallistetut reiät siten, että harjakouru saatiin kiinnitettyä aluslaudoituksen ylimpään,
pyöreään puuhun. Paikoilleen lyötyjen tappien kannat tasattiin harjakourun yläpintaan.
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Portin katos korjausten jälkeen.

Robin Landsdorff säätää harjakourun paikkaa portin katoksen päällä.

Huttunen ja tappi.

Huttunen poraa harjakouruun reikää tapille.

75

Ting Ting Dong veistää mäntykiilaa.

Kiilat on lyöty sisään. Halkeaman tulee kulkea suoraan.

Mark Auvray, Netta Böök ja Véronique Leloup halkaisevat tukinpätkän kiilojen ja kurikan avulla kahteen osaan.

Puukkopäreet
Höyläpäreisiin verrattuna puukkopäreet vaativat vielä huolellisemmin valittua
puuta ja käsityömäistä valmistamista. Ne tehdään puusta syyn mukaan kiskomalla
tai lohkomalla, jolloin puun syyt jatkuvat ehjinä päreen päästä päähän. Tuloksena
on lujia ja taipuisia päreitä. Päreisiin ei myöskään niiden päitä lukuun ottamatta
synny avoimia solukkoja. Siksi ne eivät kostu helposti ja kestävät säätä höyläpäreitä
paremmin. Sama pätee liisteisiin, jotka ovat päreitä pitempiä säleitä.
Tarkoitukseen paras on suorasyisen, mahdollisimman oksattoman,
parisataavuotiaan aihkimännyn tyvitukki. Evon metsäopisto oli toimittanut
Kanajärvelle tyvitukkeja, joilla oli ikää yli kaksisataa vuotta.
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Mark Auvray, Reeta Sakki ja Véronique Leloup jatkavat halkomista neljänneksiksi ja edelleen kahdeksanniksi.
Oikealla: Reeta Sakki ja Pauliina Saarinen poistavat päreaihiosta rapean sydänpuun.

Päreitä varten katkottiin 60 cm:n pituisia pätkiä, joiden halkaisua neljänneksiksi
ja kahdeksanneksiksi jatkettiin matalan pölkyn päällä pystyasennossa.
Aloitushalkeama tehtiin päreveitsellä. Muovisia kiiloja kokeiltiin, mutta ne
todettiin pian työhön soveltumattomiksi, sillä oksankohtaan osuessaan muovikärki
vääntyi heti pilalle. Työtä jatkettiin tammikiiloilla ja paikalla männystä veistetyillä
kiiloilla. Kiilat lyötiin sisään kurikoilla. Oksaiset kohdat lohkottiin pois, koska
niistä ei saada hyviä puukkopäreitä. Lopulliset puukkopäreaihiot olivat noin
kahdeksanniksia tai kuudestoistaosia. Niistä lohkottiin pois pinta sekä rapea
ydinpuu, minkä jälkeen alkoi puukkopäreiden valmistus.
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Puukkopäreiden tekoa. Oikealla: Reeta Sakki
kiskoo pärettä, Laura Orelma avittaa.

Puukkopäreitä, samoin kuin liisteitä, voidaan tehdä sekä tangentin että säteen
suuntaan. Kanajärven leirillä säteen suuntaan kiskominen tuotti parempia päreitä.
Aloitusura tehtiin joko pärepuukolla tai leveällä kirveenterällä, ja siitä halkaisemista
jatkettiin kiiloilla, sittemmin pääasiassa pärepuukolla tai kirveellä painaen.
Suorimmista päreaihioista syntyi päreitä joutuisasti yhden hengenkin voimin.
Jos työtä teki kaksi, toinen auttoi kiskomalla syntyvää pärettä läheltä halkeamaa
varovasti ulospäin ohjaten samalla lohkeamissuuntaa.
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Valmiita puukkopäreitä.
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Halkaisemista jatketaan lyömällä syntyneeseen halkeamaan lisää puukiiloja. Töissä Marko Huttunen,
Ondřej Zavřel ja Inari Virkkala.

Liisteet
Kiilat lyödään kokonaan sisään.

Yksi tukki halkaistiin liisteiden tekoa varten koko pituudeltaan. Halkaisuun
käytettiin puukiiloja, jotka seuraavat puun luontaista halkeamissuuntaa toisin
kuin teräskiilat. Tukin päähän tehtiin pärepuukolla aloitusviilto, josta ensimmäiset
puukiilat lyötiin lekan avulla sisään. Halkaisemista jatkettiin hakkaamalla kiiloja
puukalikoiden välityksellä yhä syvemmälle, samalla seuraten sivuilta, että halkeama
eteni suoraan.
Tukki käännettiin siten, että halkeama oli pystysuunnassa, jolloin siihen päästiin
lyömään puukiiloja päältä päin. Vinoon pyrkivää halkeamaa suoristettiin sekä
kiilojen että kirveen avulla, jolla katkottiin puun säikeitä.
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Pekka Toikkanen lohkoo liisteaihiota.

Liisteaihioita.

Oikealla Ondřej Zavřel kiskoo liistettä ja Atsushi
Takano ohentaa liistettä puukolla.

Tukin haljettua kahtia puolikkaat halkaistiin samalla menetelmällä edelleen
kahtia suunnilleen kahdeksanniksi, joista päästiin kirveiden avulla lohkomaan
liisteaihioita. Sydänpuu ja pintapuu poistettiin niistä puukiilojen ja kirveen avulla,
minkä jälkeen ryhdyttiin lohkomaan varsinaisia liisteitä tangentin suuntaisesti.
Parhaimmillaan työtä pystyi tekemään yhden hengen voimin.
Liisteet kavennettiin ja ohennettiin puukolla pärekatteen sideliisteiksi, joiden tuli
olla noin 2½ cm:n levyisiä ja muutaman mm:n paksuisia.
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1940-luvulla rakennettu huussi pihapiirin ulkopuolella.
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