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Yhdessä ympäristössä -projekti

• Turun museokeskuksen projekti

• Alueellista vastuumuseotyötä

• Kesän 2021 pilottikohde Kuralan Kylämäki

• pilotointi jatkuu 2022

• Asukkailla mahdollisuus tulla mukaan
vaalimaan kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita ympäristöjä

• Mukaan voi ilmoittautua yksittäisten asukkaiden
lisäksi myös yhdistys



• Museoviraston rahoitus museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

> Osa-aikainen koordinaattori

• Toimintamallin suunnittelua asukkaiden ja yhdistysten kanssa

• Laajennetaan muualle maakuntaan vuonna 2022

> Toimintamallin soveltaminen ja sovittaminen omaan toimintaan

• Pilottikauden aikana hyviksi koetut toimintamuodot vakiintuvat
Kuralan Kylämäkeen



Tarjotaan tietoa ja tekemistä

• Esitelmiä, seminaareja, katselmuksia

• Tutustumista kasvikokoelmiin, 
perinnemaisemien vaalimiseen, 
muinaisjäännöskohteeseen,
museoalueen hoitoon

• Osallistavia työnäytöksiä

• Talkoita ja vapaaehtoistoimintaa

• Jaetun kulttuuriperinnön ajatus



Mukaan ”perinnelähettilääksi”?

• Teemana kulttuuriympäristöt

• Osallistumista, uuden oppimista, museoalueen vaalimista

• Mukavaa yhdessäoloa – talkooruokailua – kiitostilaisuuksia

• Vapaaehtoistoiminnan sopimus > tapaturmavakuutus



Muinaisjäännöskohteet ja niiden 
kasvillisuuden hoito

Laiduneläimet maisemanhoitajina ja 
laitumien hoito



Perinnebiotoopit ja arkeofyytit



Perinnekorjaaminen sekä perinteiset
työtavat ja -tekniikat

Perinneympäristön lintulajisto



Maakunnan museo- ja kotiseututoimijoille
etätyöpaja ensi vuoden toiminnan ideoinnista 5.10. klo 17,
ilmoittautumiset 3.10. mennessä:
Linkki etätyöpajan ilmoittautumissivulle

Rakennetaan linnunpönttöjä Kuralan Kylämäkeen 30.9. klo 17,
ilmoittautumiset 27.9. mennessä:
Linkki linnunpönttötalkoiden ilmoittautumissivulle

Linnunpönttöjen ripustus yhdessä 6.10. klo 17

https://kuntapalvelut.fi/turunmuseot/course.php?l=fi&t=11306
https://kuntapalvelut.fi/turunmuseot/course.php?l=fi&t=11314


Vauriokartoitus
ja 

vanhan talon 
vuosikello

Heidi Salviander-Wahe

Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry



Curatio Turunmaan
korjausrakentamisyhdistys ry

• Kaksikielinen yhdistys

• Aloittanut toimintansa 1999

• Neuvontaa

• Kursseja

• Varaosapankki Mokulla
(Kaivotie 19, Parainen)

• Björkfeldtin talon vuokraus

• Miksi varaosapankkien
toiminta on tärkeää?



VAURIOKARTOITUS

• Vaurion tunnistaminen

• Mistä vaurio johtuu?

• Kuinka vakavasta vauriosta on kyse?

• Pitääkö korjaukset tehdä
välittömästi?

• Syntyykö mahdollisesti muita
ongelmia?

• Miten estetään ongelman
toistuminen korjausten jälkeen?

• Mitä muutoksia/korjauksia
rakennukseen on tehty?



VAURIOIDEN SYNTYÄ 
VOIDAAN 

ENNALTAEHKÄISTÄ





TILANTEEN SEURAAMINEN

2017 2021



TYYPILLISIÄ 
VAURIOPAIKKOJA

• Ikkunoiden alapuoliset
seinät

• Alimmat
hirsikerrat/alajuoksut

• Liitoskohdat ja katon jiirit

• Piippujen läpiviennit

• Sokkelit ja alapohjat

• Valetut rappuset yms.

USEIMMITEN VAURIO SYNTYY 

HUOLLON LAIMINLYÖNNISTÄ, 

VIRHEELLISISTÄ KORJAUKSISTA JA/TAI 

MATERIAALEISTA. 



Sokkeli on ns. karannut alimman
hirsikerran alta.

- Kyseessä on vanha
luonnonkivisokkeli, jota on 

paikkailtu betonilla.

- Esitetään taas kysymys: mikä on 
muuttunut ympäristössä?

- Milloin ongelma on syntynyt?

- Jatkuuko muutos, vai onko se jo 
pysähtynyt?

- Mitä toimenpiteitä kyseinen
ongelma vaatii?



Virheellinen ikkunan
pellitys on nopeuttanut
seinän vaurioita. 



Ikkunapokien
säännöllinen huolto

olisi hidastanut tai jopa
kokonaan estänyt

pokien vauriot. Tässä
tilanteessa joudutaan

uusimaan myös
puuosia. 

Paikkakittauksia ja 
maalauksia kannattaa
tehdä säännöllisesti!





VUOSIKELLO TOIMII MUISTILISTANA

• Vaurioiden ennaltaehkäisy

• Seuranta

• Vuosittaiset huoltotoimet

• Rakennukset vaativat säännöllistä
huolenpitoa

• Pidä kirjaa tehdyistä korjauksista
ja huoltotoimista

• Muista kuvata ja kirjata



ALKUVUOSI JA KEVÄT

• Polttopuut sisälle pari päivää
ennen käyttöä

• Hyödynnä lumi

• Tarkkaile lämpövuotoja

• Seuraavan talven polttopuut

• Tuuleta tarvittaessa

• Lumi pois sokkelilta

• Kissanluukut auki kun jäät
eivät enää kanna

• Tarkista ikkunoiden kitit ja 
maalit

• Vaihda kevyemmät tekstiilit



KESÄN TYÖLISTA
• Siivoa tulisijat
• Kutsu nuohooja
• Avaa tähtiventtiili ja 

ylin pelti
• Korjaa ikkunoita, 

jos on tarvetta
• Hyvä aika maalata

pellavaöljymaalilla

• Sisäpokat voi viedä
varastoon

• Kesäsateiden aikaan
on hyvä käydä
tutkimassa
vuotaako katto

• Polttele
satunnaisesti pieniä
kuivatustulia



ALKUSYKSYLLÄ ON VIELÄ 
KAUNIITA PÄIVIÄ ULKOTÖIHIN • Tarkista

ryömintätilan kunto
• Poista kasvillisuus

kivijalan ympäriltä
• Tarkista että maa 

viettää
rakennuksesta pois

• Asenna sisäpokat ja  
tiivistä ikkunat

• Tiivistä myös ovet
• Lämmitä uuneja

silloin tällöin



TALVI TEKEE TULOAAN

• Siivoa katto
• Haravoi kivijalan

ympäriltä
• Talvitekstiilit
• Oviverho
• Hiirenloukut

• Sulje kissanluukut
kun järvi jäätyy

• Kudo villasukkaa
• Nauti takkatulen

loimusta
• Suojaa piippu jos

tulisijoja ei käytetä



LÄHDEVINKKEJÄ

• Museoviraston korjauskortisto

Linkki korjauskortisto-verkkosivulle

- Talotohtori, Panu Kaila

- Viri ja valkee, K.M. Lahtinen

- Rakennusperinteen ystävät ry. Tuuma-lehti Linkki Rakennusperinteen 
Ystävät ry:n verkkosivuille

- Vanhan talon historia ja hoito, Curatio

- Saatsi arkkitehdit blogi Linkki blogisivulle

https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit
https://www.tuuma.net/
https://www.saatsi.fi/blogi/


Säästävä korjaaminen ja 

avustukset rakennusperinnön 

hoitoon

Sara Tamsaari, tutkija, Varsinais-

Suomen alueellinen vastuumuseo 

15.9.2021



Esityksen sisältö

Rakennusosittain:

• Katto 

• Ikkunat ja ovet

• Laudoitus, maalaus

Avustukset rakennusperinnön hoitoon



Mitä on säästävä korjausrakentaminen?

• Vaurion syyn tunnistaminen ja poistaminen

• Minimikorjaus, ei uusiminen

• Perinteiset materiaalit ja rakennustekniset 

ratkaisut



Miksi korjata säästävästi?

• Vanhassa rakennuksessa on arvokasta se, mikä on 

vanhaa

• Ylimääräinen uusiminen ei ole taloudellisesti kannattavaa





Puutalon tyypillisiä vaurioita 

• Vuotava katto, vesi- ja viemärijohtojen vuodot

• Karmien alapuoliset lahovauriot, alimman hirren vauriot

• Ilmavuotojen aiheuttamat lahovauriot seinän ja yläpohjan 

yhtymäkohdassa

➢Kosteus luo olosuhteet lahottaja- ja homesienille sekä 

hyönteisvaurioille



Suunnitelma!

• Etenkin kun korjattavaa on paljon, kannattaa palkata 

vanhoihin rakennuksiin perehtynyt suunnittelija

• Tutustu rakennukseen!



KATTO



Viime vuosikymmeninä kehitetyt materiaalit eivät 

sovi vanhempaan, kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaaseen rakennukseen



Aina ei tarvitse uusia. 

Savitiilikaton korjaus

Kuva: Johanna 

Viitaharju





Kuvat: Johanna 

Viitaharju





Kuva: Johanna 

Viitaharju





Kuva: Riikka Soisali



IKKUNAT JA OVET



Ikkunoiden ja ovien korjaus

• Ikkunat ja ovet on perinteisesti valmistettu käsityönä 

laadukkaasta puutavarasta

➢Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa 

lähtökohtana säilyttäminen ja korjaus, ei uusiminen

• Korjaustyön lähtökohtana ikkunoiden ja ovien yksilöllinen 

kuntotutkimus; kaikki eivät aina tarvitse yhtä kattavaa 

kunnostusta





Kuvat: Johanna Viitaharju





Käytännössä:

• Ikkunoiden numerointi ja suojaukset

• Käynnin tarkistaminen ja korjaus

• Puupaikkaukset

• Riittävät pohjatyöt

• Pellavaöljymaali ja –kitti

• Vanhat helat ja lasit säilytetään, tarvittaessa täydennys uusilla

• Tiivistäminen

Ei koskaan kittiä suoraan 

puulle, alle pohjamaali tai 

sellakka!



Kuva: Kaarin Kurri



Kuva: Kaarin Kurri





Ikkunan työpiirustus G.E.Aspin kirjasta

Huonerakenteiden oppi vuodelta 1903

Ikkunan rakenteiden tulee 

yhdessä laudoituksen 

kanssa johtaa vesi 

laudoituksen ulkopuolelle Kuvien lähde: Museoviraston korjauskortti 

Ikkunoiden korjaus



ULKOLAUDOITUKSEN 

HUOLTO



Laudoituksen korjauksen periaatteita

• Kun halutaan vaalia kulttuurihistoriallisia arvoja ja 

minimoida materiaalin kulutus:

➢Laudoituksen korjaaminen vain vaurioituneista kohdista

➢Julkisivuja ei tarvitse yhdenmukaistaa

• Paikkakohdissa uuden puutavaran mitoitus, profilointi ja 

pinta vanhan mallin mukaan. Ei painekyllästettyä.

• Rungon ja laudoituksen korjaukset usein samanaikaisesti



Lähde: 

Museoviraston 

korjauskortti 

Ulkolaudoituksen 

korjaus



Kannattaako lisäeristää?

• Ulkolaudoituksen alle voi korjaustöiden yhteydessä asentaa hengittävän 
tuulensuojalevyn, mutta vain jos koko seinän uusimiseen vahvat perusteet!

• Eristeen paksuntaminen muuttaa talon ulkonäköä ja on kallis toimenpide 
verrattuna ilmavuotojen tukkimiseen, joten siihen ei pääsääntöisesti kannata 
ryhtyä. 

• Muita konsteja ilmatiiviyden parantamiseen:
– perinteisesti paperointi tai savilaasti sisäpuolella, tuohi- tai pahvikerros ja suoraan hirteen 

naulattu laudoitus ulkopuolella

– Tarkista karmin ja seinän välinen rako: eriste ja ilmansulkupaperi

– Lattian rajat, katon nurkat, ikkunoiden tilkitseminen

– Huokoiset puukuitulevyt voi harkinnan mukaan asentaa sisäpuolelle; säästä vanhat 
pinkopahvit ja tapetit alle, palauta vanhat listat

– Ala- ja yläpohjan lisäeristäminen usein kannattavaa

• Museoviraston korjauskortti Lämmöneristyksen parantaminen Linkki korjauskorttiin 
lämmöneristyksen parantamisesta

https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/korjauskortti-2.pdf




Kuva: Johanna Viitaharju





Hengittävä rakenne ja maalivalinta

• Kyseessä ei ilmavuoto vaan kyky sitoa kosteutta, kuljettaa 
sitä seinärakenteessa ja luovuttaa takaisin sisäilmaan

• Puun yhteyteen sopivat puu- ja muut kasvipohjaiset 
aineet, jotka käyttäytyvät kosteuden suhteen puun tavoin

• Perinteistä rakentamistapaa edustavassa rakennuksessa 
kosteuden vapaa liikkuminen välttämätöntä, jotta 
rakenteet pysyisivät kuivina ja terveinä

• Jos laudoituksen takana ei ole tuuletusrakoa, on parasta 
maali, joka läpäisee kosteutta



Maalin rakenne

• Sideaine (öljymaalissa öljy, keittomaalissa tärkkelys)

• Liuotin (öljymaalissa puutärpätti tai ei mitään, 

keittomaalissa vesi)

• Pigmentti

• Lisäaineet, esim. kuivikkeet, säilöntäaineet, 

korroosionsuoja…



Öljymaalit

• Perusaineena 
pellavansiemenistä 
puristettu, yleensä 
keitetty öljy, vernissa

• Kiiltävä kova kalvo, 
joka vanhetessaan 
krakeloituu, 
”krokotiilinnahka”

• Alkydi-, lateksi- ja 
akryylilisäykset 
muuttavat 
ominaisuuksia







AVUSTUKSET



ELY-keskuksen avustukset

Linkki verkkosivulle rakennusperinnön hoidon avustukset

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön 
kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.
– Suojellut rakennukset (ensisijaisesti kaavamääräyksin suojellut rakennukset)

– Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai 
arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvat kohteet

– Muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

• Avustusten hakuaika päättyy vuosittain noin marraskuun lopussa

Linkki verkkosivulle jossa tietoa saariston ympäristönhoitoavustuksesta (haku 
syksyisin)

• saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle 

• saaristoluonnon suojelemiseen, saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai 
parantamiseen sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoon.

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#Raksu
https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#Saaristo


LInkki verkkosivulle rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden 

entistämisavustukset, Museovirasto

• Jos rakennus on suojeltu erillisellä suojelupäätöksellä tai 
vaatii restauroinnin tai konservoinnin erityisosaamista 
esimerkiksi sisätiloissa, suositellaan avustuksen hakemista 
ensisijaisesti Museovirastolta

• Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja 
tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

• Museoviraston vuoden 2022 rakennusten ja 
kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten hakuaika on 
15.10. - 30.11.2021

http://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset


Mihin toimenpiteisiin 
ELYn avustusta 
voidaan hakea

• Korjauksiin, joilla edistetään 
rakennuksen säilymistä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi 
katon, ulkoseinien, 
perustusten, ikkunoiden, 
ovien tai tulisijojen 
korjaustyöt.

• Rakennuksen pihapiirin tai 
muun välittömän ympäristön 
kunnostamiseen.

• Muihin kunnossapitoa, 
suojelua ja parantamista 
edistäviin toimenpiteisiin.

Mihin toimenpiteisiin 

Museoviraston avustusta 

voidaan hakea
• Säilyttävään ja palauttavaan 

korjaamiseen, jolla edistetään kohteen 
ja sen kulttuurihistoriallisen arvon 
säilymistä tai vahvistumista. 

• Konservointiin (säilyttäminen 
sellaisenaan/kunnon huononemisen 
ehkäiseminen)

• Erityistä asiantuntemusta ja osaamista 
vaativiin toimenpiteisiin, myös 
restauroinnin ja rakennuskonservoinnin 
osaamista lisääviin ja hyviä malleja 
tuottaviin korjauksiin. 

• Tutkimuksiin ja selvityksiin. 

• Toimenpiteisiin, joilla tuetaan 
perinteisten tai käsityövaltaisten 
rakennustapojen säilymistä



ELYn avustusta ei 

myönnetä:
• Rakennuksen siirtämiseen. 

• Käyttömukavuuden lisäämiseen 
(esimerkiksi vesijohdon 
vetämiseen, viemäröintiin, 
sähköistämiseen), väliaikaisiin 
toimenpiteisiin tai vuosikorjauksiin. 

• Kohteisiin, joihin on ensisijaisesti 
saatavilla muuta kautta valtion tai 
kirkon avustusta. 

• Sellaiseen kohteen osaan 
(esimerkiksi ikkunoihin, kattoon tai 
julkisivuun), johon on saatu 
kotitalousvähennystä samana 
vuonna. Kotitalousvähennystä ei 
voi saada avustuksen 
myöntövuonna tai kahtena sitä 
seuraavana vuotena. 

Museoviraston
avustusta ei 

 

myönnetä:
• Toimenpiteisiin, jotka 

vähentävät kohteen 
kulttuurihistoriallista arvoa, tai 
toimenpiteisiin, jotka saattavat 
olla perusteltuja, mutta 
vastaavat uudisrakentamista 
(rekonstruktio, rakennuksen 
siirto). 

• Avustusta ei myöskään 
myönnetä toimenpiteisiin, jotka 
ovat luonteeltaan 
perusparannusta, 
peruskorjaamista, 
vuosikorjauksia



Linkki verkkosivulle Suomen kotiseutuliito

seurantalojen korjausavustus

n 

• Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen 

arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen 

käytettävyyttä parantavat korjaukset.

• Seurojen ja työväenyhdistysten talot ovat kaikille avoimia 

kokoontumis-, harrastus- ja juhlatiloja. Vanhimmat talot on 

rakennettu 1880-luvulla. Tänään seurantaloja on jäljellä 

noin 2500, monet niistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

• Hakuaika vuosittain syyskuussa

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/


Linkki verkkosivulle paikallismuseoiden 

hankeavustukset, Museovirasto

• Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden 

kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien 

hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden 

kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta 

voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan 

kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. 

• Hakuaika vuoden 2022 avustuksille 15.9.-27.10.2021

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot


Yhdessä ympäristössä -projektin yhteyshenkilö Turun museokeskuksessa

Kristiina Syrjäsuo
puh. 040 484 0510
kristiina.syrjasuo@turku.fi

Projektin talvitauon (lokakuu 2021 – maaliskuu 2022) ajan yhteyshenkilö
vuorovaikutussuunnittelija Elli Lehikoinen, elli.lehikoinen@turku.fi, 040 638 6924

Sivun 8 metsäkuva Katri Pirttikoski, muut esityksen valokuvat
© Turun museokeskus (diat 1-9, 27-73) ja © Curatio (diat 10-26).
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Kiitos


