
- I -

Puuseppientalo
ja ullakkorakentamisen mahdollisuudet

Elina Vainikka - Diplomityö - Arkkitehtuurin koulutusohjelma - Tampereen teknillinen yliopisto - 2016





Sisällys

Aluksi  1

Ympäristö ja konteksti  3
 Amurin synty  3
 Saneeraus  8
 Nykytilanne  13

Puuseppientalo 16
 Talon vaiheet 16
 Puuseppientalo tänään 22
 
Suunnittelun suuntaviivoja 25
 Historian arvo 25
 Metodeja 28
 Ullakkorakentamisesta 29
 Ohjeista ja määräyksistä 31

Suunnitteluprosessi 33
 Ullakolle 34
 Uudet rakenteet 35
 Kulkuyhteydet 39
 Ikkunat 41
 Tilan käyttö ja varustelu 45

Lopuksi 46

Lähteet 47



- 1 -

Aluksi
Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa erilaisia ullakkorakentamisen mahdollisuuksia Puuseppientalo-nimi-
sessä puutalokiinteistössä Tampereen Amurissa. Työ on saanut alkunsa asukkaiden aloitteesta, ja sen tuloksia 
tullaan mahdollisesti käyttämään todellisen rakennushankkeen pohjana tulevaisuudessa.

Jugend-tyyliin vuonna 1911 rakennettu Puuseppientalo on luokiteltu rakennustaiteellisilta arvoiltaan merkittä-
väksi kohteeksi. Se on kuin ihmeen kaupalla säilynyt tähän päivään lähes alkuperäisessä asussaan, ja mahdol-
lisuuksia kohteen suojelemiseksi kaavalla tutkitaan. Samalla Puuseppientalo on kuitenkin myös asukkaidensa 
koti, eikä se nykytilassaan vastaa kaikkien toiveita ja vaatimuksia. Tehtävänäni on tutkia, voitaisiinko talon 
ullakkokerros ottaa nykymääräysten kannalta mielekkääseen asuinkäyttöön, samalla vanhaa kunnioittaen. 

Työssä tutkitaan Amurin aluetta ja sen historiaa ja tulevaisuutta, sekä sitä viitekehystä ja rakennuskulttuuria, 
joiden puitteissa Puuseppientalo on syntynyt. Lisäksi pohditaan rakennussuojelun ja korjausrakentamisen teo-
riaa ja sen soveltamista käytäntöön; missä määrin vanhaa taloa tulee suojella ja missä määrin käyttää? Läpi 
käydään myös ullakkorakentamisen erityispiirteitä, sekä projektiin liittyviä rakennusmääräyksiä ja lainsäädäntöä. 

Lopuksi työssä esitellään konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja ullakon käyttöön. Tarkemmin kuvaillaan erilaisia 
suunnittelutyön osa-alueita ja vaiheita, sekä työprosessia, jonka lopputuloksena syntynyt suunnitelmaehdotus 
esitellään erillisillä plansseilla.
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Amurin synty
Lokakuun 1. päivänä 1779 Ruotsin kuningas Kustaa III 
määrää Tampereen vapaakaupungin perustettavaksi 
Tammerkosken länsirannalle osana Suomen uudis-
tusohjelmaa. Jo pitkään on paikalla ollut vakituista, 
joskin vaatimatonta asutusta: parinsadan asukkaan 
kyläyhteisö sekä vapaaherra Hans Henrik Boijen 
omistamat ja parhaat päivänsä nähneet Tammerkosken 
ja Hatanpään kartanot.1 Kaupunki perustetaan pitkälti 
Boijen maille, joista vastineeksi hän saa reilusti maata 
kaupungin rajojen ulkopuolelta.2

Kaupungin ensimmäiset tontit jaetaan syksyllä 
1780, jolloin alkaa uusia asukkaita saapua läheltä 
ja kaukaa. Maanviljely on kaupungin alueella kiel-
lettyä, mutta muutoin asukkaat saavat modernin 

vapaakaupunkikonseptin mukaisesti itse valita elin-
keinonsa. Alkuun kauppa ja käsityöläisyys ovat vallit-
sevat pääelinkeinot3, mutta pian otetaan ensi askeleet 
kohti teollistumisen aikakautta. Kosken kuohut tarjoavat 
helpon energianlähteen ja tuore vapaakaupunki 
verohelpotuksineen houkuttelee tietotaitoisia yrittäjiä 
ulkomailta asti. Kauppasuhteet ovat ainutlaatuisia, 
etenkin Venäjään liittämisen jälkeen. Tampereesta 
kehkeytyy kukoistava teollisuuskaupunki, joka maail-
manhistorian valtavirrassa kokee ensimmäisen teollisen 
vallankumouksen.

Jo 1783 muuttaa kaupunkiin Tampereen teollisuuden 
isäksikin tituleerattu Abraham Häggman, joka pe-
rustaa kosken varteen vaskipajan, värjäämön, myl-
lyn sekä lumppupaperitehtaan, joka sittemmin tu-
lee paremmin tunnetuksi nimellä Frenckell.4 1820 

perustaa skotlantilainen James Finlayson puolestaan 
tekstiiliteollisuuskoneita valmistavan konepajan. Yri-
tys ei kuitenkaan sinällään menesty, joten Finlayson 
päätyy valmistamaan koneiden sijasta kankaita, ja 
lopulta myymään koko tehtaansa kahdelle saksalaiselle 
liikemiehelle.5 Uudessa omistuksessa tehdas alkaa 
menestyä, ja koko kaupungin tekstiiliteollisuus läh-
tee jyrkkään nousuun. Tampellan pellavatehdas  ja 
Verkatehdas perustetaan molemmat 1800-luvun 
puolivälissä, ja 1890-luvulla avataan Klingendahlin 
villatehdas sekä useita trikootehtaita. Vuonna 1865 
aloittaa toimintansa Fredrik Idestamin puuhiomo, 
joka myöhemmin siirtyy kattohuovan ja pahvien 
valmistukseen, ja toimii yhä tänä päivänäkin Takon 
kartonkitehtaana. Sijaa riittää myös lukemattomille 
pienemmille tehtaille ja yrityksille.6

Ympäristö ja konteksti
Amuri on alueena varsin erikoinen ja mielenkiintoinen. Harva kaupunginosa on historiansa aikana kokenut yhtä 
perusteellisia mullistuksia ja herättänyt niin ristiriitaisia tunteita. Jo pelkkä Amurin määritteleminen on kinkkinen 
tehtävä. Amuri-nimistä kaupunginosaa ei virallisesti ole olemassa, vaan yleisesti katsotaan Tampereen IV ja 
V kaupunginosien yhdessä muodostavan Amurin alueen. Tämä alue kokonaisuudessaan on kuitenkin niin laaja, 
etteivät varsinkaan alkuperäiset amurilaiset laske siitä “varsinaiseen” Amuriin kuuluvaksi kuin murto-osan. 
Vanhoille amurilaisille Amuri on myös vahvasti sidoksissa siihen aikakauteen ja elämäntapaan, jonka puitteissa se 
sai alkunsa. Syyt Amurin, kuten minkä tahansa alueen tai kaupunginosan, syntyyn ovat puolestaan moninaiset ja 
tiiviisti emäkaupungin historiaan nivoutuneet. Ymmärtääksemme Amuria meidän on ymmärrettävä Tamperetta ja 
sen kehitysvaiheita, sekä ilmiöitä niiden takana.

1: Lind, Antila & Liuttunen 2011, s. 38
2: Kanerva 1994, s. 14
3: Lind, Antila & Liuttunen 2011, s. 36
4: Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998

5: Lind, Antila & Liuttunen 2011, s. 54
6: Lind, Antila & Liuttunen 2011, s. 90 Tampereen asema-

kaavakartta vuodelta 1780,
Tampereen kaupunginarkisto



- 4 -



- 5 -

Vaikka teollistuminen perustuukin uusiin teknisiin 
ja tuotannollisiin innovaatioihin, tarvitaan tehtaisiin 
huomattavat määrät uutta työvoimaa. Tehdastyöstä 
maksettava palkka on aikalaisittain kohtuullista, mutta 
hyvin harvalla työläisellä on varaa omaan taloon 
kaupungissa. Ainoa vaihtoehto on asua vuokralla, mutta 
kaupungin asuntotarjonta ei mitenkään ehdi vastaa-
maan räjähdysmäisesti kasvavaan kysyntään. 

“Jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä täällä on asunto-
olojen järjestämiseksi saatu tehdä, saa, kun muis-
taa,  että kaupungissa 1840 oli 3000, mutta vii-
sikymmentä vuotta myöhemmin 35000 asukasta. 
Viidessäkymmenessä vuodessa väkiluku oli siis li-
sääntynyt noin 12-kertaiseksi. Juuri mainittuna 
ajankohtana 1840-luvun vaiheilla alkoikin kaupun-
gissamme ajanjakso, jommoista asuntopulaan nähden   
ei    missään    Suomen    kaupungissa    ole   esiintynyt 
ja joka omituisien asunto-olojen laajentamisvaikeuk-
sien takia johti mitä luonnottomimpiin asunto-oloihin.” 7

Paine kaupungin laajenemiselle on ilmeinen, mutta 
huomattavaksi ongelmaksi muodostuu sopivan maa-
alan löytäminen. Sijainti kapealla kannaksella Näsijär-
ven ja Pyhäjärven välissä mahdollistaa laajenemisen 
ainoastaan itään tai länteen, yksityisten maanomista-
jien  maille.  Lännessä  kaupunki  rajautuu  laidunmaihin ja 
plantaaseiksi kutsuttuihin viljelyksiin, joiden hallinnasta 
ja tuotoista eivät omistajat suostu luopumaan. Myös 
kosken itärannalla, Kyttälässä, on vastassa yksityisiä 
maanomistajia, jotka kieltäytyvät myymästä maitaan.7

Jo vuonna 1830 on Carl  Ludvig  Engelin  toimesta laa-

dittu  Tampereelle  uusi  asemakaava,  joka  laajentaisi 
kaupunkia länteen Kortelahdenkadulle saakka, siis 
Amuriin asti. Ruutukaavasuunnitelmassa komeilee myös 
Aleksanterin kirkko puistoineen, sekä Hämeenpuisto, 
joiden on määrä ajan hengen mukaisesti parantaa 
kaupungin paloturvallisuutta.8 Edellä jo mainituista syis-
tä kaavaa ei kuitenkaan päästä toteuttamaan, ja uuden, 
suunnitellun ja hallitun asuinalueen sijaan muodostuu 
Kyttälän esikaupunki, aikansa slummi. Maidensa 
myymisen sijaan kosken itärannan tontinomistajat 
kilpaa rakentavat köyhille työläisille taloja jaettuine 
keittiöineen ja halpoine vuokrahuoneineen: ”Torpparit 
rakensivat hökkeleitä tonttinsa täyteen, ja niihin 
järjestettiin pieniä huoneita niin paljon, kuin suinkin 
mahtui, vieläpä ullakollekin.” Asuminen on ahdasta, 
epähygieenistä ja kaikkea muuta kuin sopuisaa, mutta 
vaihtoehtojakaan ei ole.7

Asuntopulan jatkuessa lähes sietämättömänä kaupunki 
päättää vaatia plantaasien haltuunottoa oikeusteitse. 
Myös yleinen mielipide on laaditun asemakaavan 
puolella. Finlaysonin tehtaiden johtajan, Ferdinand 
Uhden, onnistuu 1850-luvulla saada haltuunsa muu-
tamia tontteja Mustanlahden seudulta, jonne oitis 
rakennutetaan vuokrakasarmeja laajenevan tehtaan 
työläisten tarpeisiin. Kasarmit koostuvat täälläkin 
pääasiassa yhteiskeittiöistä ja vuokrahuoneista, mut-
ta olot ovat huomattavasti Kyttälää siistimmät ja 
väljemmät.7 Samoihin aikoihin päästään vastaavalla 
tavalla rakentamaan myös Kortelahdenkadun ja Hä-
meenpuiston välistä aluetta, jota juhlavasti nimitetään 
“uudeksi kaupungiksi” erotukseksi Hämeenpuiston 
itäpuolisesta alueesta.9

Pitkällisen oikeusprosessin päätteeksi antaa senaatti 
vihdoin huhtikuussa 1861 määräyksen plantaasimaiden 
luovuttamisesta Tampereen kaupungille rakennus-
käyttöön. Viljelijöille suodaan kuitenkin viisi vuotta 
armonaikaa, joten maista on pakko luopua vasta 
1866.10 Vuonna 1868 laatii Carl Albert Edelfelt uuden 
asemakaavan, jossa kaupunkirakenne laajenee yhä 
länteen Kortelahdenkadulta Särkänkadulle (nyk. 
Mariankatu).11 Kaavassa esitetään niin sanotun 
varsinaisen Amurin ensimmäiset korttelit pienine 
tontteineen ja lukuisine poikkikatuineen.  Jo alusta asti 
Amuri nähdään työläiskaupunginosana ja ratkaisuna 
nimenomaan työväestön asuntopulaan. Tontit ovat 
tarkoituksella  pieniä, noin 660 m2 kokoisia, jotta niihin 
olisi varaa myös työläisillä. Kaupungin rakennusjärjestys 
kieltää tonttien antamisen vuokralle, joten uudet 
tontit päätetään myydä halukkaille huutokaupalla. 
Ensimmäinen Amurin tonttihuutokauppa, jossa tehdään 
kaupat yhteensä 40 tontista, järjestetään 7.5.1869.12

Mutta  mistä  nimi   Amuri?   Samaan  aikaan  kun ensimmäi-
set uudisasukkaat valmistautuvat asuttamaan Tampe-
reen läntistä periferiaa, on toinen retkikunta matkalla 
kohti kaukaista itää. Syksyllä 1869 on Tampereellakin 
yleisenä puheenaiheena suomalaisten jonnekin 
Vladivostokin ja Amurinlahden tietämille perustama 
siirtokunta. Miltei vuoden matkanteon jälkeen retki-
kunta on kuin onkin saavuttanut määränpäänsä, mut- 
ta jo pian saadaan kuulla uutisia siirtokunnan 
hajoamisesta. Osa jäsenistä jää Vladivostokiin ja osa 
palaa Suomeen. “Amuri” jää kuitenkin niin lähtemättö-
mästi tamperelaisten mieliin, että sen mukaan nimetään 
koko uusi kaupunginosa.12

7: Tiitola 1935, s. 146-151
8: Mukala 2011, s. 173
9: Kanerva 1994, s. 11-12
10: Tiitola 1935; Kanerva 1994, s. 9

11: Mukala 2011, s. 174
12: Kanerva 1994, s. 12-14
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Tampereen tonttikartta vuodelta 1882
Valokuvat Vapriikin kuva-arkisto
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”Kun 1868 asemakaavaan oli merkitty joukko nykyisen 
Amurin tontteja, näyttää aikomus olleen saada 
muutosta parempaan päin työväen asunto-oloissa. 
Tontit suunniteltiin varsin pieniksi, ja hinta määrättiin 
alhaiseksi, ja kertomuksen mukaan oli tarkoitus rajoit-
taa rakennusoikeuttakin niin, että vain pari perhettä 
olisi sijoittunut kullekin tontille. Mutta ennenkuin 
tätä hyvää aatosta ennätettiin panna täytäntöön, oli 
tontteja luovutettava rakennettavaksi, ja olikin niillä 
melkoinen menekki. Jo 1869 luovutettiin 40 tonttia. 
Kuinka tavaton asuntojen tarve oli, sitä osoittaa, että jo 
kuuden vuoden kuluttua olivat asemakarttaan merkityt 
pienet tontit loppuneet ja että kaupunki 1875-80 ja 
1887 luovutti yhteensä 70 tonttia, enimmät ulkopuolelta 
asemakaavan.” 13

Asemakaavan ulkopuolisia tontteja kaupunki ei voi 
myydä, mutta poikkeusjärjestelyin niitä annetaan 
vuokralle sillä ehdolla, että vuokralainen myöhemmin 
ostaa tonttinsa sovitulla summalla. Tässä vaiheessa 
Amuri ulottuu etelässä Puutarhakatuun ja lännessä 
Sotkankatuun asti. Täyden mittansa kaupunginosa 
saavuttaa kun vuoden 1899 aikana muodostetaan 
vielä Sotkankadun ja Sepänkadun väliset korttelit. 
Samanaikaisesti saadaan lehdistä lukea Etelä-Afrikassa 
riehuvasta buurisodasta, jonka innoittamana alue saa 
lisänimen Buurienmaa.14

Uudet tontit käyvät siis vauhdilla kaupaksi. Mutta 
vaikka työläiset ostavat tontteja verrattain ahkerasti, 
ei heillä todellisuudessa ole varaa ylemmillä tahoilla 
kaavailtuun idylliin. Tontinostajat kattavat osan ku-
luistaan rakentamalla oman asuntonsa oheen myös 

vuokrattavia huoneita. Kysyntää ja rakennusoikeutta 
riittää, joten pientalojen sijaan tonteille alkaakin 
nousta lähinnä erilaisia vuokrataloja ja -kasarmeja. 
Vuokrataloja eivät rakennuta enää pelkästään tehtaat, 
vaan myös yksityiset tontinomistajat, ja monelle 
“talonomistajuudesta” muodostuu uusi elinkeino. Koko 
kaupungin asumiskulttuuri saa uuden käänteen, kun 
vuokra-asuminen siirtyy marginaalista normiksi15. 

Amurin rakennuskanta muotoutuu varsin nopeasti 
ja yhtenäisesti. Samanmuotoiset ja -kokoiset kul-
matonteista muodostuvat korttelit täyttyvät yksi-
kerroksisista puutaloista. Talot rakennetaan useimmi-
ten kiinni katulinjaan, jolloin tontin keskelle jää tilaa 
erilaisille piharakennuksille, esimerkiksi yhteiselle 
pesutuvalle. Paloturvallisuussyistä korttelin jakaa 
kahtia sääntömääräinen palokujanne, jonka kohdalla 
talojen väliin  jätetään  rakentamaton turva-alue. 
Vaihtoehtoisesti puutalojen väliin voidaan rakentaa 
“palomuuriksi” kapea ja korkea kivirakennus, kuten 
Puuseppientalossakin.16 Toki Amurista löytyy myös 
muita kuin asuinrakennuksia; on erilaisia verstaita, 
pajoja, tehtaita, kauppoja ja koko joukko yleisiä saunoja. 

Yhteiskeittiöistä, joita myös osakeittiöiksi kutsutaan, 
muodostuu amurilaistalojen leimallinen piirre. Yhteen 
rakennusrungon poikki ulottuvaan, avoimella liedellä 
varustettuun keittiöön liittyy tavallisesti neljä, joskus 
viisikin, pientä huonetta. Yhdessä huoneessa asuu 
useimmiten kokonainen perhekunta, oli lapsia miten 
monta hyvänsä. Nämä huoneet vuokrataan jokainen 
erikseen oikeudella käyttää tätä yhteistä keittiötä, jossa 
jokaisen perheenemännän on mahduttava askareensa 

13: Tiitola 1935, s. 154-155
14: Kanerva 1994, s. 18-19
15: Tiitola 1935, s. 155
16: Lyyra-Seppänen 2014

17: Tiitola 1935, s. 154
18: Mukala 2011
19: Koskinen & Savisaari 1971, s. 135

enemmän tai vähemmän sopuisasti hoitamaan. 
Keittiöitä, jotka samalla toimivat jaettuna eteisenä ja 
sisäänkäyntinä, voi yhdessä vuokratalossa puolestaan 
olla useitakin.17 

Asuinolot näissä vuokrakasarmeissa, ja melkeinpä 
koko Amurissa, ovat monesti ahtaat ja vaatimattomat, 
toisinaan riitaisatkin. Yleisesti ottaen elintaso on 
alhainen. Mukavuuksia ei juuri ole ja välillä on pulaa 
perustarpeistakin. Koko kaupungissa on vesi- ja 
viemärihuolto sekä yleinen hygienia vielä lasten ken-
gissä, eikä  Amuri suopohjaisine, kosteine tontteineen 
ole tässä mikään poikkeus18. Harva kuitenkaan sen 
suuremmin valittaa, sillä ainakin Amurin kaltaisessa 
työväenkaupunginosassa ovat kaikki kutakuinkin 
samassa veneessä. Aikalaiskuvauksissa vanhaan 
Amuriin asukkaineen suhtaudutaan lähinnä lämmöllä, 
ja tutkimustenkin valossa amurilaiset ovat olleet jopa 
yllättävän  tyytyväisiä  tilanteeseensa.19  Siinä missä  
tiivis yhteiselo koettelee toisinaan itse kunkin hermoja, 
luo  se  myös  syvää  ja aitoa  yhteisöllisyyttä, jonka  laista 
ei tänä päivänä enää juuri tapaa.
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20: Tiitola 1935, s. 155-156
21: Söderlund 1955
22: Koskinen & Savisaari 1971, s. 44
23: Amurin kaupunginosan saneeraus - miksi se on tehtävä?

24: Söderlund 1955

Saneeraus
“Puutalot seisoivat vuodesta vuoteen
vahvasti rakennetut, eivät lahonneet,
vanhuus vaivasi sentään.
Katot vuotivat, kivijalat rakoilivat
ja räystäät painuivat alas.
Kaupunki ympärillä pauhasi ja painoi
kivikolossit alkoivat saartaa Amuria.
Asfalttikatuja laskettiin mukulakivien keskeen
ja yhä ahtaammaksi kävi Amuri elää:
Vanhuus painoi ja ympäristö ahdisti.”  
    Ritva Viitanen

Vanha puutalo-Amuri oli aikansa vastaus kaupungin 
teollistumiseen ja sen aiheuttamaan huutavaan asun-
topulaan. Uusi vuosisata tuo kuitenkin tullessaan uudet 
haasteet ja näkemykset. Kun kaikkien perustarpeet 
on saatu kutakuinkin tyydytettyä, voidaan pyrkiä 
kohti parempaa. Työväen henkisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin, kuten myös yleisten työ- ja asunto-olo-
jen,  kehittäminen koetaan tärkeänä.20 Kehityksen on 
kehityttävä, ja kaupungin asukkaineen sen mukana. 

Suurena ja yhtenäisenä, mutta vaatimattomasti 
rakennettuna keskusta-alueena Amuri herättää  kaa-
voittajien ja arkkitehtien huomion jo pian sotien 
jälkeen. Keskustelua käydään katutilan, tonttikokojen 
ja rakennusoikeuden epäsuhdasta. Tiiviin ruutukaavan 
kadut ja risteykset eivät sovellu modernille auto-
liikenteelle, eivätkä alkeelliset puutalot modernille 
ihmiselle21. Asuntojen varustelutaso on kieltämättä 
aikalaisittain perin huono; alle kolmanneksessa  

talouksista löytyy wc ja juokseva vesi vain joka 
kymmenennestä22. Tilalle halutaan uutta ja modernia 
rakentamista.

Vuonna 1952 pitkällisen pohdinnan tuloksena tekee 
Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuun 26. 
päivän kokouksessaan periaatepäätöksen Amurin 
kaupunginosan saneeraamisesta. Samalla vanha 
puutalo-Amuri, siis Sepänkadun, Näsijärvenkadun, 
Kortelahdenkadun ja Puutarhakadun välinen alue, 
asetetaan rakennuskieltoon uuden asemakaavan vah-
vistamiseen saakka. Kaupungin asemakaavaosasto tart-
tuu uuteen kaavoitustyöhön innolla, mutta kaikkien 
osapuolien miellyttäminen osoittautuukin ennakoitua 
vaikeammaksi tehtäväksi.23  

Jo varhaisessa vaiheessa pidetään kaavoitustyön 
lähtökohtana pienten tonttien ja kortteleiden yh-
distämistä. Vapaita viheralueita sekä parkkipaikkoja 
halutaan lisätä ja katuverkkoa selkeyttää vähentämällä 
katuja ja risteyksiä.24 Tavoitteena on vähintään kak-
sinkertaistaa Amurin asukasluku. Tontinomistajat suh-
tautuvat  suunnitelmiin  kuitenkin varauksella, sillä 
monia huolettaa tonttinsa arvo. Kannattaako omaa 
maataan myydä pelkäksi parkkipaikaksi? Myös Amurin 
asukkaita saneeraus ja sen seuraukset huolettavat. 
Suunnitelmista teetetään lukuisia versioita, jotka 
kohtaavat poikkeuksetta vastustusta joko kaupungin 
tai Amurin tontinomistajien taholta. Moni kuitenkin 
näkee Amurin lopun jo häämöttävän; epävarmuus 
tulevaisuudesta ja pitkittyvä rakennuskielto eivät 
kannusta puutalojen korjauksiin ja kunnossapitoon, ja 
puukaupungin hidas rappio alkaa.

Eräänlaisena kannanottona ja vetoomuksena julkaisee 
kaupunki 1956 pamfletin nimeltä Amurin saneeraus: 
miksi se on tehtävä?. Saneerauksen tarpeellisuutta 
perustellaan ajan hengen mukaisesti autoliikenteen 
sujuvoittamisella ja terveellisen valoisalla ja ilmavalla 
arkkitehtuurilla. Amurista maalaillaan uhkakuvia 
pimeänä ja ahtaana “kivierämaana”, joksi se voisi 
voimassaolevan kaavan puitteissa teoriassa kehittyä. 
Työväelle lupaillaan entistä taloudellisempia asuntoja, 
ja tontinomistajilta vaaditaan “ymmärtäväistä ja 
myötämielistä suhtautumista” yhteisen hyvän vuoksi.23 

Sopua ei kuitenkaan synny.

Piirros, Amurin kaupunginosan 
saneeraus - miksi se on tehtävä?
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Uusien ideoiden ja ratkaisujen toivossa julistetaan 
7.6.1960 Amurin asemakaavakilpailu, johon jätetään 
yhteensä 25 ehdotusta. Voittajaksi valitaan Heikki Aito-
lan ehdotus, mutta jo alusta asti on selvää, ettei kaavaa 
tulla toteuttamaan minkään yksittäisen ehdotuksen 
pohjalta, vaan pyrkimyksenä on niitä yhdistelemällä 
löytää paras mahdollinen lopputulos. Ehdotusten 
yhteisinä piirteinä voidaan nähdä tonttien ja kortteleiden 
yhdistäminen ja katujen karsiminen, vehreät puisto- 
ja pihasuunnitelmat sekä alueen rytmitys erilaisilla 
lamelli-, piste- ja tornitaloilla. Monissa ehdotuksissa 
pidetään kilpailuohjelman 10 000 asukkaan tavoitetta 
turhan korkeana, ja tehokkuudesta halutaan tinkiä 
asumismukavuuden ja väljyyden lisäämiseksi.25

Viimein vuoden 1965  tammikuussa yli 12 vuoden 
suunnittelu ja neuvottelu tuottaa tulosta, ja uusi 
asemakaava vahvistetaan. Saneeraus voi vihdoin 
alkaa. Koko keskiseen Amuriin kaavaillaan 3-kerroksisia 
elementtilamelleja, rautatien varteen puolestaan 
korkeampia 9-kerroksisia tornitaloja ja Satakunnanka-
dun varrelle 7-kerroksisia taloja. Monet kadut muute-
taan puistomaisiksi kävelykujiksi ja koko Saarikadun ja 
Mariankadun välinen korttelirivi puistojen ja julkisten 
palvelujen vyöhykkeeksi.26 Ajan hengen mukaisesti 
on päivänselvää, että olemassa oleva rakennuskanta 
puretaan; vanhan korvaaminen uudella on edistystä ja 
palvelee yhteistä hyvää. Saneerauksen väistämättömyys 
on tiedostettu ja valmistelut aloitettu etukäteen, ja 
ensimmäiset purkutyöt Amurissa on aloitettu jo 196227.

Saneerauksen vauhdittamiseksi Tampereen kaupunki 
perustaa 1965 Tampereen Amuri Oy -nimisen rahoi-

tusyhtiön. Yhtiön tarkoitus on keskitetysti ostaa 
vanhoja tontteja uusien kaavanmukaisten kortteleiden 
muodostamiseksi, ja rakentaa hallitusti suuria ja 
yhtenäisiä rakennusryhmiä mahdollisimman vähäisin 
kustannuksin. Kokonaisia kortteleita on kuitenkin vaikea 
haalia, sillä kaupungin yhtiön lisäksi halukkaita ostajia 
ovat mm. Finlayson ja lukuisat rakennusliikkeet, eivätkä 
vanhat maanomistajat luovu tonteistaan halvalla.26 
Tonttien hankinta käy Tampereen Amuri Oy:lle liian 
kalliiksi, ja se päätyy lopulta myymään jo ostamansa 
hajatontit eteenpäin. Amuriin ei siis rakennetakaan 
käytännössä lainkaan kaupungin omia edullisia vuokra-
asuntoja. Yksityiset rakennusliikkeet puolestaan 
vastaavat varakkaamman keskiluokan tarpeisiin ra-
kentamalla tasokkaampia, ja kalliimpia, asuntoja. Uusien 
asuntojen neliöhinta nouseekin joissain tapauksissa 
koko Tampereen kalleimmaksi.28 

Saneeraus toteutetaan sangen perusteellisesti. Puu-
Amurin purkaminen ja rakentaminen jatkuvat 60-luvun 
lopulta 80-luvun alkuun, joskin viimeinen purkutuomio 
pannaan käytäntöön vasta 199329. Amurin puutaloista 
ei jää jäljelle kuin yksi ainut kortteli, joka pitkällisen 
kädenväännön jälkeen suojellaan työläismuseoksi, sekä 
kuin kohtalon oikusta Buurienmaan Puuseppientalo. 
Tilalla on uusi ja moderni elementtikaupunginosa. 
Asukkaille riittää vehreitä puistoja ja rauhallisia 
kävelyteitä, suuria huoneita ja nykyajan mukavuuksia 
pakastimista parkkipaikkoihin. Saneerauksen seu-
rauksena Amurin asukasluku itse asiassa laskee lähes 
puoleen entisestä29, mutta vastaavasti parannus asu-
misen laadussa on huikea. Kehityksestä on kuitenkin 
maksettu kova hinta.

“Eräillä tahoilla on selitetty saneerauksen merkitsevän 
sitä, että työväki menettäisi asumismahdollisuutensa 
Amurissa ja joutuisi siirtymään kauemmaksi kaupungin 
keskustasta. Tällainen ajatus on täysin erheellinen. 
Sehän edellyttää, että työväelle sopivia asuntoja 
ei muka voitaisi sijoittaa nykyaikaisen ilmavasti ja 
terveellisesti suunniteltuun kaupunginosaan, vaan 
ainoastaan ahtaasti rakennettuun. Työväestön asu-
mismahdollisuutta ei kuitenkaan ratkaise tai ehkäise 
asemakaava, vaan se seikka, sijoitetaanko rakennettaviin 
taloihin sellaisia asuntoja, että niissä asuminen on 
työväestölle taloudellisesti mahdollista. Ja sehän on toki 
yhtä mahdollista saneeratun kuin vanhanaikaisenkin 
asemakaavan mukaan rakennettavissa taloissa.” 30

Tällaisilla sanoilla yritetään amurilaisten pelkoja hälven-
tää ennen saneerausta. Rakennuttajien intresseissä ei 
kuitenkaan ole työväestölle sopiva halpa-asuminen, 
vaan tuottava liiketoiminta. Työväki kirjaimellisesti 
menettää asumismahdollisuutensa Amurissa ja joutuu 
siirtymään kauemmaksi kaupungin keskustasta. Vanhoja 
puutaloja purettaessa vain muutamalla prosentilla 
vanhoista amurilaisista on varaa muuttaa asumaan 
uusiin taloihin, mikä muodostaa todellisen sosiaalisen 
ja asuntopoliittisen ongelman. Etenkin alueen van-
husväestöllä on vähän vaihtoehtoja, ja osa viettää 
loppuelämänsä muuttaen purettavasta talosta toiseen.31 
Monia uhkaa suoranainen kodittomuus32, ja kaupungin 
kaavoitustyön oikeudenmukaisuutta kritisoidaan 
ankarasti.

Saneeraus tietää loppua paitsi Amurille työläiskaupun-
ginosana myös eräälle omaleimaiselle aikakaudelle ja 

25: Tammerkoski 1/1961, s. 6-7
26: Tammerkoski 10/1969, s.28-29
27: Koskinen & Savisaari 1971, s. 30
28: Kanerva 1994, s. 116

29: Kanerva 1994, s. 123
30: Amurin kaupunginosan saneeraus - miksi se on tehtävä?
31: Koskinen & Savisaari 1971, s. 3-4 & 67
32: Tammerkoski 10/1969, s. 30

Kaavoituskilpailun satoa,
Tammerkoski 1/1961
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sa ja omistamisessa.”33 Köyhä työväestö alkaa hiljalleen 
keskiluokkaistua, ja moderni elämäntapa syrjäyttää 
vähitellen vanhan. Vanhalle Amurille tyypilliset läheiset 
ja syvät naapurussuhteet korvaavat televisio ja auto, 
joiden ansiosta moderni perhe voi elää asuinympäris-
töstä eriytettyä mobiilia elämää. Uusille asukkaille 
ympäristön  sosiaaliset  suhteet  eivät  ole  enää  tärkeitä, 
kun taas niitä vuosikymmeniä vaalineet amurilaiset 
revitään väkisin juuriltaan. Kaikista kaupunginosaan 
liittyvistä lämpimistä muistoista huolimatta harva pois-
muuttanut kuitenkaan enää kaipaa takaisin entiseen 
asuntoonsa. Lähes kaikkien asuinolot ja elintaso lop-
pujen lopuksi paranevat muualle muuttaessa.34 Ikävästä 
huolimatta elämä jatkuu.

Unohtaa ei voi myöskään kaikkea sitä rakennusperintöä 
ja -historiaa, joka saneerauksen yhteydessä on raa’asti 
tuhottu. Arkkitehtikunnan, saati tavallisen kansan, 
keskuudessa ei vielä saneerausta suunniteltaessa ja 
toteutettaessa pidetty vanhaa rakentamista kum-
moisessakaan arvossa, minkä seurauksena uuden 
Amurin tieltä hävitettiin ainutlaatuinen ja korvaamaton 
pala suomalaista puurakentamisen historiaa. Kii-
vaimman purkutyön keskellä herättiin kuitenkin jo 
jossittelemaan: “Jos Amurin (--) puutalojen asukkaat 
olisivat voineet vaikuttaa saneerauksen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen, niin saneeraus olisi ehkä toteutettukin 
vanhojen asuntojen rappeutumista ehkäisten, niitä 
kunnostaen, korjaten ja mukavuuksia asentaen.” 35 Näin 
ei kuitenkaan valitettavasti käynyt. 

Amurin saneeraus olisi helppo jälkikäteen tuomita 
yhdeksi suureksi virheeksi ja vääryydeksi. On kuitenkin 

hyvä muistaa tosiasiat ja vallinneet olosuhteet. 
Amurin rakennuskanta oli osittain hyvinkin alkeellista 
ja puutteellista, nykystandardein asuinkelvotonta, 
ja väestö pääosin köyhää. Etenkin vanhimpien ja 
huonokuntoisimpien talojen kunnostus ja modernisointi 
olisi vaatinut huomattavat määrät rahaa ja resursseja, 
joihin omistajilla tuskin olisi ollut kiinnostusta ja 
asukkailla varaa. Puutaloidylli keskellä kasvavaa 
kaupunkia olisi siis käynyt liian kalliiksi vanhalle 
työväestölle. Maksukykyisempää, ja usein nuorempaa, 
väestöä taas ei välttämättä olisi enää kiinnostanut 
vanhan puutaloelämäntavan jatkaminen, vaan mo-
dernin asumisen helppous ja mukavuudet. Harva 
maanomistajakaan olisi vuodesta toiseen ylläpitänyt 
huonotuottoista vuokrataloa silkkaa hyvää hyvyyttään; 
jo ennen uutta asemakaavaa ehdittiin muutama puu-
talo purkaa uusien kivikerrostalojen tieltä. Vanha Amuri 
oli jo jäänyt ajastaan jälkeen. Ilman ylhäältä annettavia 
resursseja ja määräyksiä kokonaisen kaupunginosan 
säilyttäminen ja museointi ei olisi ollut mahdollista. Eikä 
vallinneen asenneilmapiirin vuoksi ollutkaan.

Kenties saneerauksessa olisi kuitenkin ollut löy-
dettävissä jonkinlainen kultainen keskitie. Muutaman 
purkukuntoisen rakennuksen varjolla tuomittiin hä-
vitettäväksi kokonainen kaupunginosa, jonka taloista 
monessa olisi ollut potentiaalia vielä vuosikymmeniksi, 
ellei jopa -sadaksi, eteenpäin. Moni Amurin uudem-
mista puutaloista oli varustelutasoltaan jo huomattavan 
nykyaikainen. Mikäli totaalisen saneerauksen sijaan 
olisi suunnittelun lähtökohtana ollut olemassaolevan 
valikoiva säilyttäminen ja suojelu, voisi tämän päivän 
Amuri olla hyvinkin toisenlainen.

33: Koskinen & Savisaari 1971, s. 35-37
34: Koskinen & Savisaari 1971, s. 71-73 & 97-111
35: Koskinen & Savisaari 1971, s. 5

elämäntavalle. “Vanhojen ja uusien talojen asukkaiden 
erilaisuus ei ole vain asumisen erilaisuutta, vaan yleisesti 
voi todeta, että erilaisuus ilmenee työn laadussa ja yleen-
sä työpaikalla, vapaa-ajan käyttötavoissa, kuluttamises-

Amurilainen yhteiskeittiö
Kauko Sihlman, Vapriikin kuva-arkisto
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Purettuja taloja Amurissa 1960-luvulla
Jarmo Jansson, Vapriikin kuva-arkisto

”Kokonaan poissa, täysin kadonnut, ei 
pihamaatakaan enää! Siinä se oli ollut 
vuosisadan vaihteesta asti, pihamaa 
ympärillään  matalat  puurakennukset, 
ehkä kerran kauniilta ja komeiltakin 
näyttäneet, nyt kelpaamattomaksi kat-
sotut ja puretut. 

Korkea monikerroksinen rakennus seisoo 
nyt pihamaan ja sitä ympäröivien talojen 
paikalla. Oliko mennyt aika onnellisempi 
nykyistä? Olivatko ihmiset onnellisempia? 
Tuskinpa vain! Mutta rauhallisempia 
ja tyytyväisempiä he olivat. Ei siellä 
kaukana ole kaikki se hyvä, mitä ihmis-
lapsi kaipaa. Tässäkin ajassa on monta  
hyvää asiaa, josta saattaa iloita. Mutta 
kiireinen levottomuus on tullut entisen 
rauhallisuuden tilalle. On alettu vaatia, 
ja kun yksi vaatimus on saavutettu, on 
odottamassa jo monta uutta.” 
   Saara Lehtonen
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36: Mukala 2011, s. 184
37: Tammerkoski 7/1955

Nykytilanne

Nykypäivän Amuri on vehreä, vihreä ja avara asuinalue. 
Kaupunginosaa pidetään yleisesti viihtyisänä ja 
rauhallisena, etenkin suhteessa keskeiseen sijaintiinsa. 
Lyhyt matka keskustaan on yksi alueen selkeistä 
eduista, mutta sijainti on muutenkin monessa mielessä 
ihanteellinen; kävellen pääsee hetkessä niin Pyynikin 
metsiin kuin Näsijärven rantaankin. Läheltä myös löytyy 
palveluita laidasta laitaan, mm. kauppoja, kouluja, 
museoita, kuppiloita, liikuntapalveluita sekä kirjasto. 
Liikkumaan pääsee sujuvasti sekä yksityisillä että julkisilla 
liikennevälineillä.

Puistoalueineen ja elementtitaloineen Amuri on ai-
kalailla sitä, mitä 60-luvun saneeraussuunnitelmissa 
tavoiteltiin. Sotienjälkeiset kaupunkisuunnitteluteoriat 
ovat lyöneet alueeseen leimansa, ja siinä onkin 
yhä vahva lähiömäinen tuntu. Myös tehokkaat ja 
taloudelliset elementtitalot edustavat selkeästi ai-
kaansa. Alueen arkkitehtuuri  ei  tarjoa  yllätyksiä   tai    
esteettisiä    elämyksiä, vaan on pikemminkin ”tyypil-
listä elementtirakentamista ja kertoo määrällisten 
tavoitteiden ensisijaisuudesta.”36 Asemakaavan mukai-
sesti Amuriin on luotu omanlaisiaan osa-alueita eri-
laisia rakennustypologioita käyttäen. Keskistä Amuria 
hallitsevat matalat, porrastetut, pesubetonipintaiset 
lamellitalot, joiden  keskellä  sijaitsevat  Väinö Linnan
puisto, päiväkoti sekä vaatimaton liikekeskus Satakun-
nankadun varressa. Rautatien varressa kohoavat korkeat 
tornitalot ja Satakunnankadun eteläpuolella suuret 
kerrostalot, kun taas Buurienmaahan on rakennettu 
pieniä ja matalia pistetaloja. Varsinaisen Amurin itä-
puolella ”uudessa kaupungissa” puolestaan komeilee 
varsin persoonallinen 80-luvun korttelikokonaisuus.

Suurin osa Amurin rakennuskannasta on rakennettu 
60-luvulla tai myöhemmin, mutta jäljellä on myös kou-
rallinen vanhempia rakennuksia, mukaan lukien 1911 
valmistunut Puuseppientalo. Amurin  ylivoimaisesti 
vanhin rakennus on 1838 rakennettu viljamakasiini, 
jossa nykyisin toimii Tampereen taidemuseo ja Pirkan-
maan aluetaidemuseo. Museo piharakennuksineen 
ja ympäröivine puistoineen on osa Amuria halkovaa 
julkisten palvelujen vyöhykettä ja toimii eräänlaisena 
alueen julkisivuna Pirkankadun suuntaan. Viereisellä 
tontilla  sijaitseva  työläismuseo  on  alueen  ainoa   säi-
lynyt puutalokortteli. Sen pääosin 1880-luvulla ra-
kennetuissa taloissa esitellään vanhaa Amuria ja sen 
väestöä ja elintapoja. Kadun vastakkaisella puolella 
Makasiinikatu 14:n kivitalo 1930-luvulta seisoo yhä 
paikallaan. 

Juuri saneerauksen alla rakennettiin puu-Amuriin 
toinenkin kivinen kerrostalo; osoitteeseen Korte-
lahdenkatu 22 valmistui vuonna 1955 nelikerroksinen 
Lommantalo, joka mataline myymäläsiipineen mukaili 
varhaisia asemakaavaehdotelmia37. Nykyään samassa 
korttelissa sijaitsee myös 1969 valmistunut katolinen 
Pyhän ristin kirkko. Lommantalon aikalaisia ovat 
Pirkankadun (silloisen Pirkkalan valtatien) varteen 1956 
valmistunut Pyynikin uimahalli, sekä Buurienmaan 
”pyykkimetsään” 1954 rakennettu Amurin koulu, 
jota laajennetaan parhaillaan. Viimeksimainituista 
kumpikaan ei tosin sijaitse ”varsinaisessa” Amurissa, 
jonka ulkopuolella uudisrakentaminen oli vilkasta sil-
loinkin kun Amurissa vielä vallitsi rakennuskielto. Noi-
hin aikoihin rakennettiin muun muassa lähes koko 
Sepänkadun  ja Savilinnankadun välinen umpikortteli, 
osia koulun viereisestä Veljeslinnan korttelista sekä mo-
nia vuokrataloja ”uuteen kaupunkiin” Hämeenpuiston 
laitaan. 
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VARSINAINEN AMURI
UUSI KAUPUNKI
BUURIENMAA

IV KAUPUNGINOSA
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Tampereella eletään mielenkiintoisia aikoja. Kaupunki 
kasvaa kasvamistaan, ja arvioiden mukaan Tampereella 
on vuonna 2040 jo 480 000 asukasta.  Rakentaminen 
on vilkasta, ja täysin uusien kaupunginosien rakentami-
sen ohella on viime vuosina panostettu ennen kaik-
kea keskusta-alueiden kehittämiseen ja tiivistämiseen. 
Kaupunkirakennetta halutaan entisestään tehostaa 
modernilla ja monimuotoisella joukkoliikenteellä; 
suunnitteilla on raitiotien, uusien bussiverkostojen 
ja lähijunaliikenteen lisäksi suuria investointeja ja-
lankulkuun  ja  pyöräilyyn.38 Kun tiivistäminen  on päivän 
trendi ja jokainen keskustatontti halutaan tehokkaasti 

hyödyntää, alkavat kaavoittajien katseet jälleen kerran 
kääntyä kohti Amuria. Väljä ja lähiömäinen Amuri on 
tehokkuudeltaan ja ilmeeltään kaikkea muuta kuin 
nykyaikainen keskusta-alue. Vasta puoli vuosisataa sit-
ten rakennettu alue on jäämässä taas ajastaan jälkeen.

Ennen kaikkea Amurissa houkuttelee tietenkin sen sijain-
ti keskellä  kaupunkia  ja   kehittyvää   joukkoliikenne-
käytävää. Tuleva ratikkalinja palvelee Amuria kahdella 
pysäkillä, ja kenties joskus hamassa tulevaisuudessa 
vanha Amurin rataseisakekin otetaan uudelleen käyt-
töön. Toinen mielenkiintoinen seikka on Amurin nykyi-

nen rakennuskanta. Useimmissa taloissa on edessä putki- 
ja julkisivuremontti, ja myös energiatehokkuudessa ja 
esteettömyydessä olisi reippaasti parannettavaa. 
Oikeas-taan koko saneerattu Amuri alkaa olla parhaassa 
peruskorjausiässä. Tai purkuiässä.

Onko mielekkäämpää korjata vanhentunutta vai ra-
kentaa samantien uutta? Onko helpompaa täydentää 
vanhaa vai aloittaa puhtaalta pöydältä? Mielipiteitä ja 
suunnitelmia on monia. Nähtäväksi jää toistaako histo-
ria itseään, vai saako Amurin elementtiarkkitehtuuri sen 
toisen mahdollisuuden, jota sen puutaloille ei suotu.

38: Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040
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Puuseppientalo
Puuseppientalo on puu- ja tiilirakenteinen asuinkiinteistö Tampereen IV kaupunginosan tontilla 59:2. Tämän teknisen 
määritelmän lisäksi se on kuitenkin paljon muutakin. Ennen kaikkea se on mielenkiintoinen ja merkityksellinen pala 
kaupunkimme historiaa ja todellinen aikansa arkkitehtuurin ja ammattitaitoisen rakentamisen taidonnäyte. Se on 
myös väheksytty ja kiistelty, kaiken nähnyt satavuotias talovanhus, jossa eletään 2000-luvun urbaania elämää.

Talon vaiheet
Kun Amuria 1899 laajennetaan kuudella korttelilla 
Sotkankadusta länteen Sepänkadulle, syntyy niin sanot-
tu Taka-Amuri, jota monesti Buurienmaaksikin kutsu-
taan. Alueesta suurimman osan, yhteensä 22 tontista 
peräti 17, ostaa Finlaysonin tehdas rakentaakseen 
asuntoja työläisilleen. Yksityiseen omistukseen pää-
tyy ainoastaan viisi tonttia, joille rakennetaan Ivar 
Lahtisen puusepänliike sekä kolme yksityistä asunto-
osakeyhtiötä: Kirvesmiestentalo, Kankurinkatu 9 ja 
Metsola eli Puuseppientalo.1

”Vertaamalla niitä työväen asuntoja, joita täällä 
rakennettiin esim. 1860- ja 1870-luvulla tämän vuosi-
sadan (1900) alussa rakennettuihin vastaaviin raken-
nuksiin, huomataan suurtakin parannusta. Ei tullut kysy-
mykseenkään enää rakentaa esim. huoneistoja, joissa oli
yhteinen keittiö. Päinvastoin oli yksityisessäkin raken-
nustoiminnassa kilpailua siitä, kuka näppärimmin osaisi 

hankkia erilaisia mukavuuksia vuokralle tarjottaviin huo-
neistoihin. Mielipiteitten kypsyminen oli myöskin selvit-
tänyt käsitteitä itsensä työväen piirissä  siihen, että toi-
minnassa on saavutettava yhteisymmärrys kunnan kans-
sa ja että omaan apuun turvaaminen tässäkin on lujin 
peruskivi. Tajuten ne vaikeudet, mitkä kunnan toimintaa 
työväen asunto-olojen parantamiseksi hidastuttavat, 
työväki ryhtyi varsin huomattavasti itse asiaan. Sitä to-
distavat monet tänne perustetut asunto-osakeyhtiöt.” 2

Vuosisadan vaihduttua ei Amurissa rakenneta enää hal-
poja vuokrakasarmeja vaan enenevissä määrin tasok-
kaita asunto-osakeyhtiöitä. Puuseppientalon, eli As. Oy
Metsolan, suunnittelee rakennusmestari Mikko Tammi-
nen vuonna 1911 tamperelaisten puuseppien toimek-
siannosta. Talo rakennetaan Buurienmaan etelälaidalle 
Suokadun ja Kankurinkadun kulmaan, samaan kortteliin 
Lahtisen puusepänliikkeen kanssa. Muun muassa ruu-
misarkkuja valmistavan Lahtisen liikkeen ohella myös 
Finlaysonin tehdas työllistää lukuisia puuseppiä ja 
kirvesmiehiä. Siinä missä kirvesmiehet vastaavat suu-

remmista puurakenteista ja runkotöistä, puuseppien eri-
koisalaa ovat pienemmät ja koristeellisemmat puuosat, 
kuten ikkunat, ovet, huonekalut ja koristedetaljit, minkä 
huomaa myös Puuseppientalon taidokkaista julkisivuis-
ta. Kirvesmiehet puolestaan rakennuttavat oman ko-
mean Kirvesmiestentalonsa viereiseen kortteliin.1

Puuseppientalo on hieno esimerkki 1900-luvun alun
asuinrakentamisesta Amurissa. Tontin kulmaan sijoittuu
puinen yksikerroksinen päämassa, jonka jatkeena on 
kahden kerroksen korkuinen kiviosa. Yhteiskeittiöiden 
sijaan talossa on 10 asuntoa, joissa kussakin  on  oma  keittiö
ja 1-2 huonetta. Siirtyminen yhteiskeittiöjärjestelmästä 
yksityisiin asuntoihin tarjoaa amurilaisille aivan uuden-
laista asumismukavuutta ja rauhaa, johon ensi kertaa 
alkaa olla varaa tavallisilla työläisilläkin. Asunnot ovat 
muutenkin hyvin varusteltuja; puuosan asunnoilla on
jokaisella oma kellarinsa, josta löytyy kadulta täytettävä 
halkovarasto, sekä ennen kaikkea oma wc. Talon kivi-
osassa wc:t on sijoitettu asuntojen yhteyteen. Kullakin 
asunnolla on myös oma käyttöullakkonsa. 

1: Lyyra-Seppänen 2014
2: Tiitola 1935, s. 155-156
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Talon alkuperäiset 
rakennuspiirustukset,
Sopimusvuorisäätiön arkisto
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ikkunoita kellaritilojen ja portaikkojen valaisemiseksi. 
Asuntoihin käydään sisään pihan puolelta maan tasosta, 
siis noin kerroksen verran asuintiloja matalammalta. 
Sisäänkäynnit on katettu siroilla katoksilla. Pihan 
koillisnurkassa, keskellä korttelia, on neljännesympyrän 
muotoinen tiilirakenteinen pesutupa, joka myöhemmin 
muutetaan kattilahuoneeksi.

Vuosien saatossa Puuseppientalon ympäristö muuttuu 
ja muokkautuu. Vuonna 1954 nousee naapuritontille 
Bertel Strömmerin ja Jaakko Ilveskosken suunnittelema 
Amurin kansakoulu. Massiivinen, korkeimmillaan vii-
sikerroksinen koulurakennus edustaa yhdessä Sepän-
kadun suurten umpikortteleiden kanssa jälleenraken-
nuskauden rationalismia.3 Tyyli ja mittakaava poik- 

keavat jo selkeästi vanhasta puu-Amurista, mutta 
huomattavasti suurempia muutoksia on tulossa. Vuonna 
1965 uusi asemakaava hyväksytään ja saneeraus alkaa.

Saneeraus ulottuu myös Puuseppientalon kortteliin. 
Kortteli 59, joka aikaisemmin koostui tonteista 111, 112, 
113 ja 114, yhdistetään ja jaetaan uudelleen tonteiksi  
2 ja 3. Kaikki rakennukset on tarkoitus purkaa ja tilalle 
rakentaa kolme kolmikerroksista pistetaloa. Yllättäen 
juuri Buurienmaassa, joka on rakennuskannaltaan 
vielä suhteellisen uusi ja laadukas alue, ryhdytään 
ensimmäisenä rakentamaan uutta. Kuin lähtölaukauk-
sena saneeraukselle rakennetaan vuosina 1966-67 
alueen pohjoislaitaan Asunto Oy Sotkankulman kaksi 
kerrostaloa. Saneeraus etenee pohjoisesta etelään, ja 

3: Rakennettu kulttuuriympäristö 2012, liite 1

Tyylillisesti talo edustaa esimerkillisesti aikansa 
puujugendia. Amurin umpikorttelirakenne pitkälti 
määrittelee rakennuksen päämuodon, mutta jul-
kisivuissa myöhäisjugendin piirteet pääsevät sel-
keästi esiin. Talon kaksi katujulkisivua ovat hyvin 
eriluonteiset. Kankurinkadulle rakennus hahmottuu 
hyvin horisontaalisena ja linjakkaana, kun taas voi-
makkaasti kaltevan Suokadun puolella ilme on 
huomattavasti dynaamisempi; eteläjulkisivussa tiilinen 
kellarikerros nousee esille, ja korkea, persoonallinen 
kiviosa rakennuksen päätteenä korostuu. Rapattua 
tiilijulkisivua koristavat symmetriset pylväsaiheet, 
erkkerimäisesti viistot ikkunat, sekä noppamaiset ko-
risteruudut, jotka toistuvat kaikkialla rakennuksessa. 
Puujulkisivuja on jaoteltu erisuuntaisin laudoituksin 
ja koristelistoin. Räystäslinjaa puolestaan rytmittävät 
pienet poikkipäädyt, joissa on koristeaiheina käytetty 
ruutuja ja kansallisromanttista paanumuotoa. Ikkunat 
muodostuvat pienistä yläruuduista ja suuremmista 
alaruuduista, ja karmeissa on nähtävissä geometrista 
ornamentiikkaa ja koristeellisuutta. Puuseppien taidot 
pääsevät talon julkisivuissa totisesti oikeuksiinsa, ja 
eräs rakennuksen kiistämättömistä hienouksista onkin 
se, miten siinä ilmentyy asukkaidensa kädenjälki ja 
ammattitaito.

Pihan puolen julkisivut ovat katujulkisivuja vaati-
mattomammat. Yleisesti ottaen kortteleiden sisäpihat 
ovat lähinnä asukkaiden arkista oleskelua varten, eikä 
niiden koristeluun juuri panosteta. Puuseppientalossa 
sisäpihakin on silti ilmeeltään viehkeän yksityiskohtai-
nen. Ikkunat ovat yhtä lailla koristellut kautta ra-
kennuksen, ja lisäksi pihajulkisivuissa on pienempiä 

Puuseppientalo 1980-luvulla,
Vapriikin kuva-arkisto
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1969 rakennetaan As Oy Sotkantalojen kolme pistetaloa 
Kalliokadun ja Puuvillatehtaankadun välisille tonteille. 
Vuonna 1982 nousevat As Oy Amurinmäen kerrostalot 
Kankurinkadun länsipuolelle.

Viimein saneerataan myös Puuseppientalon kortteli. 
Tontilta 3 puretaan Lahtisen puusepänverstaan ohella 
myös Kankurinkatu 9:n kulmatalo, sekä Puuseppientalon 
itänaapuri, komea jugendtyylinen Finlaysonin Mänty-
talo. Tilalle rakennetaan As Oy Kankurintalon kaksi pis-
tetaloa. Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskasen vuonna 
1985 suunnittelemissa neliömäisissä pistetaloissa on 
kolme ja puoli kerrosta ja ne avautuvat tasaisesti kaikkiin 
ilmansuuntiin. Ne sijoittuvat tontilleen vapaasti, jättäen 
sopivasti tilaa vielä kolmannelle talolle.

Puuseppientalokin myydään. Marraskuussa 1990 Ahti-
rakennusosakeyhtiö (sittemmin Polar-Yhtymä Oy) os-
taa talon koko osakekannan tarkoituksenaan tontin 
uudisrakentaminen. Ympäristön asukkaiden vastalau-
seista huolimatta talo saa purkutuomion. Jostain syystä 
koko Buurienmaan viimeinen puutalo jää kuitenkin pur-
kamatta ja uusi talo rakentamatta. Rakennus jää vuosiksi 
lähes unohduksiin, loppuvaiheessa jopa täysin tyhjilleen. 

Elämä palaa taloon jälleen vuonna 1995 kun mielen-
terveyskuntoutusyhdistys Sopimusvuori ostaa kiinteis-
tön ja kaikki sen osakkeet. Puuseppientalosta kunnos-
tetaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella mie-
lenterveyskuntoutujien asumisyksikkö.4 Käänne on 
yllättäen yksi tärkeimpiä Puuseppientalon historiassa, 
sillä Sopimusvuorisäätiöllä on sekä resursseja että 
intressejä kohdella ja kunnostaa rakennusta sen an-

Korttelin 59 kaakkoiskulma ja 
Finlaysonin Mäntytalo vuonna 1923,
Teuvo Mäkinen, Vapriikin kuva-arkisto

Kortteli 59 keväällä 2016

4: Metsola-projekti 1995
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saitsemalla arvokkuudella. Hankkeessa ei tavoitella 
taloudellista hyötyä vaan hyvää lopputulosta. Asukkail-
le halutaan tarjota paitsi hyvät asuinolot, myös mie-
lekästä työtä talon kunnostustöiden muodossa. Suu-
ri osa kunnostuksesta, mm. ikkunoiden ja ovien uu-
siminen, toteutetaan huolellisena käsityönä paikan 
päällä tai Sopimusvuorisäätiön työsaleilla.

Muutos asumisyksiköksi toteutetaan vähäeleisesti ra-
kennusta kunnioittaen. Asunnot säilytetään pääasi-
assa ennallaan, lukuunottamatta asuntoja 4 ja 5, 
jotka yhdistetään kuuden asukkaan kuntoutuskodiksi. 
Kellaritiloihin Suokadun puolelle rakennetaan asuk-
kaiden yhteiset saunatilat. Tyhjillään olleen talon il-
kivallan jäljet ja vauriot korjataan ja pintoja uusitaan. 
Sähköjärjestelmä, LVI-rakenteet ja saniteettitilat uudis-
tetaan, ja talo liitetään kaukolämpöverkkoon. Läm-
pökeskuksena toiminut vanha piharakennus puolestaan 
muutetaan asukkaiden kerhotilaksi. Kiinteistön ilme ko-
henee myös ulkoisesti, kun piha-alue puineen ja istu-
tuksineen siistitään ja itse talo saa pintaansa uuden 
vaaleanpunaisen maalin.4

Uudet tuulet puhaltavat taas kesällä 2013, ja Sopimus-
vuori myy Puuseppientalon. Ostajana on sijoitusyhtiö 
X-Group Oy, joka perustaa Asunto Oy Puuseppien Talon. 
Yhtiö vuokraa asuntoja ensin Sopimusvuorisäätiölle ja 
sittemmin yksityisille vuokralaisille, kunnes ne vuonna 
2014 muutetaan jälleen omistusasunnoiksi.

Aamulehden Moro-liite 25.5.1995
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Puuseppientalo tänään
Nykyisin jo yli satavuotias Puuseppientalo on työläis-
museokorttelin ohella Amurin ainoa puutalo. Sen 
säästyminen saneeraukselta tuntuu olleen lähinnä 
merkillinen sattumien ja onnenkantamoisten sarja, 
melkeinpä vahinko. Talo vaikuttaa jotenkin unohtuneen 
niin rakennusliikkeiltä kuin suurelta yleisöltäkin, ja
harvassa lähteessä sitä mainitaan sanallakaan puu-
Amurin säilyneestä perinnöstä puhuttaessa.

Tietenkään Puuseppientalo ei todellisuudessa säilynyt 
yksinomaan hyvällä tuurilla. Oleellista oli myös raken-

nuksen korkea laatu ja varustelutaso. Omilla keittiöil-
lä ja wc-tiloilla varustellut asunnot on voitu päivittää 
moderniin asuinkäyttöön lähestulkoon alkuperäisessä 
kunnossaan. Asunto- ja huonejärjestys on muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta säilynyt ennallaan. Tällä 
hetkellä talossa on virallisesti yhdeksän asuntoa, jois-
ta Sopimusvuoren aikanaan yhdistämä kulma-asunto 
on epävirallisesti jälleen jaettu kahdeksi (asunnot 4 
ja 5). Myös kellariin rakennettu saunaosasto ollaan 
purkamassa, ja piharakennuksen pienelle kerhotilalle 
mietitään sopivaa käyttöä. Monissa asunnoissa talon 
alkuperäinen tyyli ja ilme on yhä nähtävissä, ja esi-
merkiksi 12 alkuperäisestä kaakeliuunista vielä suurin 
osa on toimintakunnossa. Uudet asukkaat tulevat 

kuitenkin varmasti antamaan asunnoille oman leimansa.

Vuoden 1995 peruskorjauksen jälkeen talo on säilynyt 
pääosin hyvässä kunnossa. Lähinnä ongelmia on ollut 
vesikaton ja sen varusteiden kanssa; katteessa on pieni 
vuoto kiviosan ullakolla, ja vuotavat syöksytorvet ovat 
roiskineet vettä seinäpinnoille. Toisinaan vettä myös 
kondensoituu katteen sisäpinnalle, samoin kellaritilois-
sa on havaittu ylimääräistä kosteutta. Julkisivun ilmei-
set ongelmat on korjattu vuoden 2015 aikana teetetyssä 
remontissa, jossa muun muassa roiskeveden aiheutta-
mat vauriot on korjattu ja julkisivut maalattu kokonaan 
uusin värein. Samassa yhteydessä lumikuormien 
vääntämät sisäänkäyntikatokset on kunnostettu.
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Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Ylläpidon ja perus-
korjaamisen lisäksi sekä asukkailla että viranomaisilla 
on monenlaisia näkemyksiä Puuseppientalon tu-
levaisuudesta. Jo yksinomaan asukkaidenkin keskuudes-
sa mielikuvia on monia. Joku näkee Puuseppientalossa 
yhteisöllisen kulttuurin ja historian idyllin, jossa eletään 
vanhaa arvostaen ja juhlistaen. Toiselle kiinteistö on 
sijoituskohde, joka on mahdollisimman taloudellisesti 
ja tehokkaasti otettava käyttöön. Kaikkia asenteeseen 
katsomatta tuntuu kuitenkin kiinnostavan talon ole-
massaoleva potentiaali ja sen viisas hyödyntäminen. 

Etenkin puuosan asuntoihin kuuluvat kellari- ja ullak-
kotilat vaikuttavat mahdollisilta kehityskohteilta. Kel-
larien laajempi hyötykäyttö olisi sikäli helppoa ja 
luontevaa, että jo nykyisellään siellä sijaitsevat 
asuntojen wc- ja suihkutilat. Kellaritila on kuitenkin 
matalaa, pimeää, ja paikoitellen kosteaa, ja sen käyt-
tömahdollisuudet ovat siten rajalliset. Muutostöille 
on saatu viranomaisten lupa, mutta suuritöiseen ja 
arvatenkin kalliiseen hankkeeseen ei ole vielä ryhdytty.

Asuintilojen laajentaminen ullakolle taas on vaih-
toehtona huomattavasti monimutkaisempi, kenties 
kiehtovampikin. Ullakko on eristämätöntä, matalaa 
aumakaton alustilaa, jota valaisevat ainoastaan pienet 

kadun puolen lunetti-ikkunat ja halkovat lukuisat pii-
put, hormit ja tukirakenteet. Kullakin asunnolla on 
alunperin ollut oma vinttikomeronsa, johon on kuljettu 
keittiöstä kapeaa talousporrasta myöten. Ilmeisesti 
Sopimusvuoren toimesta rajaavat lautaseinät on aika-
naan purettu ja kulkuaukot ullakolle eristetty ja 
laudoitettu umpeen. Tällä hetkellä tila on avoin ja ra-
jaamaton lukuunottamatta ullakon pohjoispäätyä, jo-
ka on kevyellä seinärakenteelta muista erotettu ja jo-
hon on jossain vaiheessa rakennettu pieni vinttikamari. 
Myös kiviosan ylemmällä asunnolla on oma, huo-
mattavasti korkeampi ja avarampi ullakkonsa.

Tällä hetkellä ullakkotilojen suuremmat muutostyöt 
eivät ole mahdollisia, sillä yhä voimassa oleva vuoden
1965 kaava ei niitä salli. Kaavaan ollaan kuitenkin 
parhaillaan hakemassa muutosta, mikä paitsi mah-
dollistaisi ullakkokerroksen käyttöönoton, myös vih-
doin antaisi rakennukselle sen ansaitseman suo-
jelustatuksen. Lukuisissa inventoinneissa ja selvityk-
sissä Puuseppientalo on jo tunnustettu rakennus-
taiteellisesti ja -historiallisesti merkittäväksi ja arvok-
kaaksi. Toivon mukaan tämä arvostus välittyy tulevai-
suudessa myös käytännön tekoihin, ja Amurin vähem-
män tunnettu helmi säilyy vielä tulevillekin sukupolville.

Puuseppientalon naapuri
 As Oy Amurinmäki
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Historian arvo
Miksi historia on arvokasta? Goethen mukaan se, joka 
ei osaa tehdä tiliä viimeksi kuluneista 3000 vuodesta, 
elää vain kädestä suuhun. Kirjaimellisen käännöksen 
mukaan historiaa tuntemattoman kohtalona olisi elää 
päivänsä tietämättömänä pimeydessä1, mutta kädestä 
suuhun eläminen kuvaa tilannetta oikeastaan jopa 
alkuperäistekstiä osuvammin. Jos tuhlaamme kaiken 
pääomamme tänään, joudumme taas huomenna 
aloittamaan tyhjästä. Mikäli emme opi ja omaksu mitään 
menneisyydestämme, kohtaamme tulevaisuutemme 
henkisinä kerjäläisinä. 

Säilynyt historia ja kulttuuriperintö luovat meille kuvaa 
itsestämme ja yhteisöstämme osana ajan jatkumoa. 
Idealistisesti voisi sanoa, että sen kautta ymmärrämme 
paremmin menneisyyttämme ja tulevaisuuttamme, ja 
voimme nykyhetkessä tehdä mahdollisimman viisaita 
valintoja. Vaalimalla historiaamme voimme kehittyä sekä 

yksilöinä että kansakuntana, ja vastuu kulttuuriperinnön 
säilymisestä onkin Suomen lain mukaan meillä kaikilla.

Mistä sitten olemme vastuussa? Erään määritelmän 
mukaan kulttuuriperintö on ihmisen toiminnan vai-
kutuksesta syntynyttä henkistä ja aineellista perintöä. Se 
voi olla joko aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää. 
Arkkitehteina lienemme ensisijaisesti kiinnostuneita 
ja vastuullisia rakennetusta kulttuuriympäristöstä eli 
rakennusperinnöstä.2 Tästä voidaan yleensä olla yhtä 
mieltä, mutta asia mutkistuu huomattavasti kun pitäisi 
päättää, minkälaisen perinnön jälkipolville jätämme. 
Näkemykset asiasta ovat vaihdelleet radikaalisti ajan 
kuluessa.

Vaikka arkkitehtuuria on varmasti arvostettu kautta 
historian, rakennussuojelun käsite ja idea syntyi Eu-
roopassa suhteellisen myöhään, vasta 1800-luvun alus-
sa. Aluksi kiinnostusta herättivät lähinnä arkeologiset 
jäänteet sekä kirkolliset ja valtiolliset muistomerkit 

ja monumentit, joita “suojeltiin” varsin rajuin ottein. 
Historiallisen autenttisuuden ja rehellisyyden sijaan 
varhaisissa entisöinneissä ja korjauksissa keskityttiin 
lähinnä tyyliseikkoihin, minkä voidaan nykytiedon va-
lossa sanoa aiheuttaneen monessa tapauksessa lähinnä 
tuhoa. Vastuullisemman rakennussuojelun idea jatkoi 
kuitenkin kypsymistään, ja valtiollisia ja uskonnollisia 
merkkirakennuksia suojeleva lainsäädäntö alkoi yleis-
tyä 1800-luvun loppupuolella monissa maissa. 
1900-luvun puolella alettiin säätää entistä kattavampia 
lakeja suojelemaan myös yksityisomistuksessa olevia 
merkkirakennuksia.3 Vaatimattomamman kansanraken-
tamisen ja käyttöarkkitehtuurin suojelemiseen herättiin 
vasta huomattavasti myöhemmin.

Myös Suomessa kiinnostus kulttuurihistoriaan alkoi 
heräillä 1800-luvulla. Vuonna 1870 perustettiin 
Suomen muinaismuistoyhdistys, joka tosin keskittyi 
varsinaisen rakennussuojelun sijaan lähinnä erilaisten 
muistomerkkien luettelointiin ja inventointeihin.

Suunnittelun suuntaviivoja
Ullakkorakentaminen erityisesti suojellussa rakennuksessa on projektina hyvin haastava ja monitahoinen. Yhteen on 
sovitettava hankkeen eri osapuolten mahdollisesti hyvinkin erilaiset intressit ja kokoelma monitulkintaisia määräyk-
siä ja säännöksiä. Lisäksi tämä yhteensovitus on tehtävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen ehdoilla, 
mielellään niin, että lopputuloksena on hyvää, käytettävää ja kestävää arkkitehtuuria. Mitä Puuseppientalolle siis 
pitäisi tehdä?

1: “Wer nicht von dreitausend Jahren sich weiß Rechenschaft 
zu geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage 
leben“ Johann Wolfgang von Goethe
2: www.rakennusperintö.fi/kulttuuriympäristö/käsitteistö

3: Laurila 1982, s. 4-11
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Niin kutsuttu kansallinen herääminen ja eräänlainen 
raunioromantiikka innosti erityisesti keskiaikaisten 
linnojen ja kirkkojen tutkimiseen, mistä puoles-
taan ammennettiin aiheistoa myöhempään kan-
sallisromantiikan kauteen. Lähinnä esihistoriallista ja 
keskiaikaista rakennusperintöä ajatellen 1880-luvulla 
säädettiin laki “muinaisaikaisten muistomerkkien 
rauhoittamisesta ja suojelemisesta” ja perustettiin Mu-
seovirastoa edeltänyt Muinaistieteellinen toimikunta.3

Muun Euroopan tapaan Suomessakin keskityttiin pit-
kään vain rakennetun ympäristön yksittäisiin arvokkai-
siin monumentteihin. Arkipäiväistä rakentamista, joksi 
myös esimerkiksi puukirkot luettiin, ei pidetty miten-
kään huomionarvoisena. Vasta 1930-luvun asema-
kaavalaki ja rakennussääntö mahdollistivat kokonaisen 
vanhan kaupunginosan tai alueen suojelemisen. 
Laajat suojeluhankkeet aiheuttivat kuitenkin monesti 
lisäkuluja ja muita rajoitteita, ja muun muassa kaupungit 
ja rakennuttajat alkoivat suhtautua suojeluesityksiin 
kielteisesti. Vuonna 1958 vahvistettiin uusi rakennuslaki 
ja 1964 laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien 
rakennusten suojelusta, jotka kyllä laajalti kannustivat 
rakennussuojeluun, mutta eivät juurikaan siihen vel-
voittaneet. Valtiota esitettiin korvausvelvolliseksi suo-
jelutoimenpiteiden mahdollisista kuluista, ja ilman 
kiinteistön omistajan yhteistyöhalukkuutta suojelu kävi 
lähes mahdottomaksi. 3

Tätä taustaa vasten esimerkiksi vanhan Amurin kohtalo 
ei varsinaisesti hämmästytä. 1960- ja 70-luvuilla ei 
käyttörakennusten abstrakteja arvoja tunnustettu, vaan 
vaakakupissa painoivat lähinnä taloudellinen tuotto 
ja kustannukset. Olemassaolevan rakennuskannan 
hyödyntämisen ja suojelun sijaan päädyttiin mo-
nesti poistavaan saneeraukseen, toisin sanoen 
tehokkaaseen purkamiseen ja uuden rakentamiseen. 
Kiihkeimmän saneerausvimman laannuttua herättiin 
kuitenkin monesti huomaamaan, ettei rakennetun 
ympäristön murskaaminen kaatopaikkajätteeksi ol-
lut kansantaloudellisesti järkevää.4 Vanhaan raken-
nuskantaan sitoutuneet resurssit menetettiin, ja 
maksettavaksi jäi uudisrakentamisen lisäksi vielä 
purkamisen, uuden infrastruktuurin, sekä laa-
joihin saneerauksiin usein liittyvien sosiaalisten 
ongelmien kustannukset. Puhumattakaan tuhotun 
rakennusperinnön syvemmistä arvoista. 

Vaikka rakennussuojelulakien ja käytäntöjen kehittyessä 
lähes mikä tahansa rakennus oli periaatteessa 
mahdollista suojella, ei suojelukohteen oleellisten 
arvojen säilyminen ollut millään lailla varmaa. 
Etenkin 1900-luvun loppupuoliskolla restauroijien 
ja korjausrakentajien modernistinen ote hävitti huo-
mattavat määrät luonteikkaita interiöörejä ja detaljiik-
kaa, kun “näkymättömien” sisätilojen sijaan suojeltiin 
lähinnä rakennusten ulkokuorta ja julkisivuja. Komeiden 

kulissien takana voitiin vähin äänin tehdä radikaale-
jakin päätöksiä ja muutoksia, jotka peruuttamattomasti 
pyyhkivät olemattomiin osan rakennuksen arvokkaasta 
historiasta.

Vuonna 1985 vahvistettiin uusi rakennussuojelulaki, 
jolla oli tarkoitus puuttua 1960-luvun lainsäädännön 
epäkohtiin. Rakennussuojelun määritelmiä tarkennettiin 
ja selkeytettiin, korvauspolitiikkaa uudistettiin ja 
päätösvaltaa hajautettiin valtiolta alueellisille päättä-
jille. Rakennussuojelulakia oli tarkoitus soveltaa 
vain asemakaava-alueen ulkopuolella sekä niissä ta- 
pauksissa, joissa kohteen suojeleminen muuten ei ollut 
mahdollista, ja näin kaavoituksesta tehtiin ensisijainen 
suojelumetodi. Tähän periaatteeseen pohjautuu tä-
mänhetkinen rakennussuojelulainsäädäntömme; maan- 
käyttö- ja rakennuslaki vuodelta 1999 mahdollistaa 
arvokohteiden suojelun maakunta-, yleis- ja ase-
makaavoilla, joiden ohella sovelletaan tarvittaessa, 
esimerkiksi rakennuksen sisätiloja suojeltaessa, 2010 
säädettyä lakia rakennusperinnön suojelemisesta. 
Kiinteät muinaisjäännökset ja kirkolliset rakennukset 
suojellaan omilla erillisillä laeillaan. Nykyisen lain-
säädännön tavoitteena on “turvata rakennetun 
kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen moni-
muotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityis-
piirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa 
ja käyttöä.” 5

3: Laurila 1982, s. 4-11
4: Laurila 1982, s. 12-16
5: Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498, 1 luku
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Rakennussuojelun suuntaviivojen ja periaatteiden yksi-
mielinen määrittely, ja määrittelemättömyys, on alusta 
asti ollut vaikeaa. Pelkkä termi “suojelu” ei sinällään ker-
ro mitään toiminnan tavoitteista, ja rakennuksen tai 
alueen “merkittävyydestä” taas voi olla monia mielipi-
teitä. Etenkin lainsäädännössä käytetyt epämääräiset 
ja laveat määritelmät ovat historian saatossa koituneet 
monen rakennuksen kohtaloksi. Nykyään asiaan kiin-
nitetään entistä tarkemmin huomiota, ja esimerkiksi laki 
rakennusperinnön suojelemisesta määrittelee raken-
nuksen merkittävyyden seuraavin perustein: 

1. harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);
2. historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);
3. aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset 

piirteet (edustavuus);
4. alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakenta-

mistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen  
ja jatkuminen (alkuperäisyys);

5. merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön 
todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä 
esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); 
tai

6. näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, 
materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja 
jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus) 6

Myös kansainvälisellä yhteistyöllä on tänä päivänä suuri 
merkitys rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelussa. 
Lukuisat kansainväliset viranomaiset, yhdistykset ja 
asiantuntijaorganisaatiot, kuten Unesco ja Euroopan 
neuvosto, osallistuvat kulttuuriperinnön yhteisten 

standardien määrittelyyn, asiantuntemuksen ja tiedon 
jakamiseen sekä erilaisten sopimusten solmimiseen ja 
seurantaan.7 Erityisesti Unescon laatimilla sopimuksilla 
ja julistuksilla on ollut huomattava rooli eurooppalaisen 
kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämisessä.

Tehtiin määritelmistä miten aukottomia tai tarkkoja 
hyvänsä, kulttuuri- tai rakennusperinnön arvot eivät 
ole yksiselitteisiä tai helposti mitattavissa. Niiden 
soveltaminen käytäntöön on aina nimenomaan 
soveltamista. Erityisesti rakennetun ympäristön kult-
tuuriarvo on voimakkaasti sidoksissa kontekstiin; 
kohdetta arvioitaessa ja arvotettaessa on otettava 
huomioon aika, paikka, yhteiskunnallinen asetelma 
ja lukuisia muita tekijöitä. Näin ollen arvotus on aina 
jossain määrin tulkintakysymys, ja heijastelee tulkinnan 
tehnyttä yhteisöä ja sen omia arvoja. Saatamme helpos-
ti pyöritellä silmiämme kansallisromantikkojen naiivin 
valikoivalle historian kaunistelulle, mutta samaan 
aikaan itse tuomitsemme puu-Amurin saneerauksen 
hirmuteoksi ja päivittelemme tilalle rakennettuja ar-
vottomia kammotuksia, jotka joutaisi jo purkaa...

Viime vuosikymmeninä on yhä enenevissä määrin käyty 
keskustelua siitä, mitä kulttuuriperintö pohjimmiltaan 
on. Kultuuriperintö-käsitteeltä on riisuttu sen elitistinen 
ja akateeminen ulottuvuus ja siitä on tullut jotain laajem-
paa, arkisempaa ja yhteisempää. Kun käytännössä mitä 
hyvänsä villasukista Unescon maailmanperintökohtei-
siin voidaan nimittää kulttuuriperinnöksi, oleellisinta ei 
ole enää se, mitä valitaan, vaan valintaprosessi. Perin-
töä ei enää pidetä pelkkänä materiaalisena esineenä 
tai ilmiönä, vaan sosiaalisena ja kulttuurisena proses-

sina, jossa kyseiselle esineelle (tai jopa prosessille) 
annetaan tietty arvo ja merkitys. Samaan aikaan kun tämä 
prosessi on tiedostettu, on sitä alettu käyttää tietoisesti; 
kulttuuriperinnöstä on tullut eräänlainen brändi, joka 
sinänsä vaikuttaa arvoihimme ja arvottamiseemme.8

Mikä loppujenlopuksi tekee yhdestä kulttuurimme 
ilmentymästä oikeasti säilyttämisen arvoisen ja toisesta 
yhdentekevän? Valitettavasti historialla ei ole tarjota 
meille kaiken ratkaisevaa, absoluuttista totuutta ja 
viisautta hopeatarjottimella. Koko kirjoitettu historiam-
me ja vaalittu kulttuuriperintömme on todellisuudessa 
vain omien arvojemme värittämä ja muovaama nä-
kemys asioista. Voimme kuitenkin hyväksyä tämän ja 
yrittää oppia jotain edeltäjiemme arvoista, ja vastaa-
vasti jättää seuraavalle sukupolvelle omia arvojam-
me vastaavan perinnön.

6: Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498, 8 §
7: www.rakennusperintö.fi/kulttuuriympäristö/kvtoiminta
8: Lillbroända-Annala 2014
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Metodeja
Kulttuuri- ja rakennusperintö ei siirry sukupolvelta 
toiselle itsestään. Siinä missä muinaisen kivikirveen 
tai hienon hiusneulan voi säilöä vitriiniin tai museoon, 
vanhaa rakennusta ei voi varastoida ja ottaa esille sitten 
kun siltä tuntuu. Kerran rakennettu talo on jatkuvasti 
ympäristön ja luonnonvoimien armoilla ja sen ylläpito ja 
korjaaminen syö resursseja. Tilanne, jossa rakennuksella 
ei ole mielekästä käyttöä eikä käytetyille resursseille saa 
minkäänlaista vastinetta, ei ole kestävä, vaan ennemmin 
tai myöhemmin rakennus tullaan todennäköisesti joko 
purkamaan tai hylkäämään.

Sanotaan, että paras tapa suojella rakennusta on käyttää 
sitä. Koko rakennussuojelun ja korjausrakentamisen 
kenttä onkin oikeastaan tasapainoilua sen välillä, 
millaista käyttöä tai käyttämättömyyttä kohde kestää. 
Toisinaan on mahdollista säilyttää rakennus kutakuinkin 
alkuperäisessä asussaan esimerkiksi museona. Emme 
kuitenkaan voi museoida koko elinympäristöämme, 
joten on keksittävä myös uudenlaisia käyttötapoja. 
Mielekäs käyttö voi poiketa radikaalistikin alkuperäi-
sestä käyttötarkoituksesta, kunhan se ottaa huomioon 
itse rakennuksen. Erityisesti suojellun rakennusperin-
nön kohdalla joudutaan pohtimaan, miten paljon raken-
nusta voidaan muokata tai muuttaa sen ominaisluon-
teen ja arvojen kärsimättä.

Vaikka voimme vaikuttaa rakennuksen käyttöön ja 
kohteluun, emme voi mitään ajan kulumiselle tai  
luonnonvoimille. Rakennusta kuin rakennusta on 

säännöllisesti huollettava ja korjattava, ja jokainen 
uusi sukupolvi tulee jättämään siihen enemmän tai 
vähemmän näkyvän kädenjälkensä. Korjausrakenta-
misen käsitteistöön ovat ainakin jossain määrin 
vakiintuneet seuraavat termit9 :

Korjausrakentaminen: Olemassaolevan rakennuksen 
tai sen osien kunnostaminen, ylläpitäminen tai 
parantaminen. Korjausrakentamiseksi luetaan muun 
muassa kohteen käyttötarkoituksen muutos, vanhan 
rakenteen korjaaminen tai korvaaminen uudella, sekä 
seuraavat:

Konservointi: Säilyttävä toiminta ja tutkimustyö, jonka 
tarkoituksena on turvata yhteisen kulttuuriperinnön 
säilyminen. Konservointi on rakennuksen, raken-
nusosan tai pintakäsittelyn suojaamista tuhoutumi-
selta ja mahdollisten vaurioiden asiantuntevaa kor-
jaamista.

Peruskorjaus: Suhteellisen laaja korjausrakentamisen 
hanke, jossa voidaan esimerkiksi korjata rakennusta, 
rakennuksen osia tai taloteknisiä järjestelmiä tai 
laitteita. 

Perusparantaminen: Korjaus, jossa kohteen laatu- ja 
varustelutaso nostetaan olennaisesti alkuperäistä 
korkeammaksi. Hankkeessa voidaan esimerkiksi pa-
rantaa rakennuksen energiataloutta tai teknisiä jär-
jestelmiä, tai asennetaan hissi. 

Rekonstruointi: Rakennuksen tai rakennusosan ra-
kentaminen uudelleen vanhan mallin mukaan. 

Restaurointi,  eli entistäminen: Korjaus, joka täh-
tää rakennukseen sisältyvien historiallisten ja 
arkkitehtonisten arvojen ylläpitämiseen tai pa-
lauttamiseen. 

Saneeraus: Laaja kunnostus- ja korjausprojekti, ja 
jossa vanhoja rakenteita saatetaan purkaa tai moderni-
soida.

Uusiminen: Toimenpide, jossa merkittävä osuus 
rakenteista tai rakenneosista korvataan uusilla.

Erilaisia korjausrakentamisen tapoja löytyy siis lai-
dasta laitaan. Riippuu täysin korjauskohteesta ja sen 
arvoista, miten suunnittelutehtävää tulee lähestyä. 
Kunnioitetaanko vanhaa parhaiten alistuvasti imitoi-
den, vai täysin uudella ja näyttävällä arkkitehtuuri-
aiheella? 

Viisaasti sanotaan, että kunnossa olevaa ei kannata 
korjata, eikä korjattavissa olevaa uusia. Vanhoilla ra-
kennusosilla on jo sinällään historiallista arvoa, eikä 
niiden ennenaikainen korvaaminen uudella palvele 
kenenkään etua. Tarpeeton muutos ja korjaaminen on 
paitsi turhaa, myös haitallista ja tuhoavaa;  rakennuk-
sen kerran muutettu huonejärjestys, kattomuoto tai 
julkisivu on jälkeenpäin ehkä mahdollista palauttaa 
samanlaiseksi, mutta ei enää samaksi. Joskus muutos 
on kuitenkin välttämätöntä. Meidän on siis hyväksyttä-
vä rakennetun ympäristömme muuttuva luonne, ja 
ajateltava myös rakennusperintöämme alati kehitty-
vänä ja kehitettävänä prosessina.

9: www.rakennusperintö.fi/kulttuuriympäristö/käsitteistö; 
Laurila 1982; Tikka & Turpeinen 2003
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Ullakkorakentamisesta
Rakentamattoman ullakkotilan käyttöönotossa on 
omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Asuin- tai mui-
den käyttötilojen sovittaminen satunnaiseen ja epä-
säännölliseen, alunperin täysin omista lähtökohdistaan 
suunniteltuun tilaan on haastava prosessi, jossa tutut 
lainalaisuudet eivät välttämättä päde. Onnistuneen 
ongelmanratkaisun tuloksena voi kuitenkin syntyä 
inspiroivia ja arkkitehtonisesti mielenkiintoisia tiloja, 
joita ei “puhtaalta pöydältä” olisi koskaan syntynyt.

Teknisesti ottaen ullakko on perinteisesti ollut hukkatilaa, 
jota muodostuu taitteisen vesikaton alle. Toisinaan tätä
tilaa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty va-
rastona (kuten Puuseppientalossa) tai viileänä kesä-
huoneena, mutta lähtökohtaisesti sitä ei ole yleensä 
rakennettu hyötykäyttöä ajatellen. Ullakolla on kuiten-
kin ollut merkittävä talotekninen rooli; avoin ullakko-
tila mahdollistaa tehokkaan yläpohjan tuuletuksen, 
paran-taa talon lämpöteknistä toimivuutta ja helpot-
taa ylä-pohjan ja vesikaton huoltoa ja kunnossa-
pitoa. Kun rakentamisessa on siirrytty hengittävistä 
rakenteista hengittämättömiin, ovat tuulettuvat ullak-
kotilat jääneet turhiksi, ja niitä on alettu ottaa 
ympärivuotiseen asuinkäyttöön.10

Maailmalla ullakkorakentamisella on hyvinkin pitkät pe-
rinteet. Euroopan vanhoissa suurkaupungeissa on lä-
hes jokainen neliö ja kuutio otettu tehokkaasti hyöty- 
käyttöön, eivätkä potentiaalisesti edulliset ja helposti 
hyödynnettävät ullakkotilat ole tässä poikkeus. Suo-

messa ullakkorakentaminen on ollut vähäisempää 
muun muassa myöhäisen kaupungistumisen ja mata-
lan asukastiheyden vuoksi; kaupunkien ahtaus ja tilan-
puute ovat nousseet ajankohtaisiksi ongelmiksi vasta 
tällä vuosituhannella. Viime vuosikymmeninä kiinnos-
tus ullakkorakentamista kohtaan on erityisesti kau-
punkikeskustoissa kasvanut huomattavasti, vaikka ra-
kentamisen poikkeukselliset lähtökohdat ja kankea ra-
kennuslainsäädäntö tekevät hankkeista monesti todel-
la haastavia.11 Helsingin kaupunginhallitus on ottanut 
asiakseen ullakkorakentamisen edistämisen, ja koko kau-
pungin alueella on jo jonkin aikaa ollut voimassa 
poikkeamispäätös, jonka nojalla asuinkerrostalojen 
ullakoita voidaan helpommin muuttaa asuinkäyttöön.12 
Ullakkorakentamishankkeeseen ryhtyminen edellyttää 
käytännössä lähes aina joko kaavamuutosta tai 
poikkeuslupaa, sillä taloyhtiöillä on harvoin jäljellä 
käyttämätöntä rakennusoikeutta. 

Jotta ullakolle voi rakentaa, on sinne ensin jollain ta-
valla päästävä. Hissiä harvoin edellytetään, mutta mää-
räysten mukainen porrasyhteys vaaditaan aina.  Asi-
aan on syytä kiinnittää huomiota jo aivan hankkeen 
alusta asti, sillä hyvä kulkuyhteys ullakkotiloihin pait-
si parantaa käytettävyyttä, on myös ehto rakennuksen 
paloturvallisuuden toteutumiselle ja rakennusluvan 
saamiselle. Suurten kerrostalojen käyttöullakoille on kul-
ku yleensä järjestetty muiden kerrosten tapaan porras-
huoneen kautta, mutta olemassaolevakaan porras ei 
automaattisesti täytä poistumistien vaatimuksia, ellei 
kulkuväylä ole riittävän korkea, leveä ja loivanousuinen. 
Täysin uuden porrasyhteyden suunnittelu ja rakentami-
nen vanhaan taloon voi olla äärimmäisen haastavaa.

10: Tomminen 1990, s. 15-16
11: Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella
12: http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Ullakkorakentami-
nen.pdf
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Lähtökohtaisesti ullakkotilat ovat usein matalia, kylmiä 
ja hämäriä, kun taas asunnoista halutaan avaria, ko-
toisia ja valoisia. Tässä mielessä rakennuksen katto-
muoto määrittelee pitkälti ullakkotilojen käytön 
reunaehdot. Tietysti löytyy myös hulppean korkuisia, 
väljiä ullakoita, joiden rakentamisessa vain mieliku-
vitus on rajana, mutta monessa tapauksessa ongel-
maksi muodostuu matala tila, jota lämmöneristys 
mataloittaa entisestään. Ullakkotilat edellyttävät muu-
tenkin tehokasta ja luovaa tilasuunnittelua, sillä mo-
nesti rakentamista vaikeuttavat erilaiset hormit, 
tasoerot ja kantavat rakenteet. Parhaassa tapaukses-
sa juuri tällaiset “häiritsevät” rakenteet saattavat 
kuitenkin nostaa tilan arkkitehtuurin aivan uudelle 
ja uniikille tasolle.13 Aina ei ullakolle ole yrityksistä 
huolimatta mahdollista rakentaa mitoiltaan standar-
dien mukaisia asuntoja, tai edes asuinhuoneita. 
Tällöin voidaan miettiä tilojen hyödyntämistä esi-
merkiksi varastona tai yhteistilana, tai yhdistämistä 
alapuolisiin asuntoihin.

13: Tomminen 1990, s. 70-75
14: Tomminen 1990, s. 28-29
15: Tomminen 1990, s. 55-65

Varsinaisen tilasuunnittelun ohella selkeimpiä haas-
teita ullakkorakentamisessa on riittävä valonsaanti. 
Ullakkotilojen ikkunat, mikäli sellaisia on alunperinkään, 
ovat usein auttamatta liian pieniä varsinaisten asuin-
huoneiden valaisemiseen. Erilaisten ikkunoiden lisää-
minen ei teknisesti ole välttämättä vaikeaa, mutta 
niiden vaikutus rakennuksen ulkoiseen ilmeeseen ja
mahdollisesti koko kaupunkikuvaan tulee tarkasti ar-
vioida. Erityisesti suojelluissa tai muuten kulttuuri-
historiallisesti arvokkaissa kohteissa uuden aukotuksen 
ja ikkunadetaljien huolellinen suunnittelu on erityisen 
tärkeää. On tietoisesti valittava, lähestytäänkö suun-
nittelutehtävää vanhaa tyyliä imitoiden, vai luodaanko 
selkeästi uusi arkkitehtoninen kerrostuma. Monesti 
pääosa aukotuksesta pyritään sijoittamaan “piiloon” 
sisäpihan puolelle, jotta julkisempi kadun puoli pysyisi 
mahdollisimman alkuperäisenä.14 Aina rakennuksella 
ei kuitenkaan ole selkeästi arvottomampaa takapuolta, 
eikä tilajärjestyskään välttämättä mahdollista kaik-
kien ikkunoiden sijoittamista samalle puolelle. Ikku-

noiden sijoittelussa on otettava huomioon myös ilman-
suunnat, jotta valoa saadaan sopivasti ilman liikaa 
lämpökuormaa15.

Ikkunoilla on huomattava vaikutus myös sisätilojen 
luonteeseen. Esimerkiksi perinteinen kattolyhty pys-
tysuoralla lasipinnalla luo hyvin erityyppistä tilallisuutta 
ja tunnelmaa kuin kattopinnan suuntainen lapeikkuna. 
Yleisesti ottaen lapeikkuna valaisee tehokkaammin ja 
tasaisemmin, kun taas pystyikkuna tarvittaessa var-
jostaa ja suojaa katseilta. Lisäksi valittu ikkunatyyppi ja 
sen sijoitus ja mittasuhteet vaikuttavat suoraan paitsi 
tilan valaistukseen, myös tilasta avautuviin näkymiin.15 
Aukotusta ei kuitenkaan tule suunnitella yksinomaan 
sisätilojen ehdoilla. Mikäli ullakkotilojen riittävä va-
laiseminen ja näkymien avaaminen ei rakennuksen 
julkisivuja kunnioittaen onnistu, tulee hankkeen läh-
tökohtia ja vaatimustasoa ehkä miettiä uudelleen. 
Onko ullakolle järkevää rakentaa paljon valoa vaativia 
toimintoja, tai ylipäätään mitään?
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Ohjeista ja määräyksistä
Puuseppientalo on Anna Lyyra-Seppäsen vuonna 2014 
tekemän rakennusinventoinnin tuloksena arvotettu 
arvoluokkaan 1, joka on korkein mahdollinen. Koh-
teena se “edustaa kertovalla tavalla 1900-luvun 
alun puutaloarkkitehtuuria ja käsityövaltaista raken-
tamistapaa” ja on “rakennusmuodoltaan ja yksi-
tyiskohdiltaan erinomaisesti säilynyt”. Yhtenä vanhan 
Amurin ainoista säilyneistä asuintaloista sillä on
myös huomattava historiallinen ja maisemallinen arvo. 
Tontin piharakennus on inventoitu arvoluokkaan 2.17 

Näillä perusteilla on tekeillä kaavamuutos Puu-
seppientalon suojelemiseksi. Uuden kaavan on myös 
tarkoitus mahdollistaa asuintilojen rakentaminen ul-
lakolle joskus tulevaisuudessa. Kaavan ja suojelumää-
räysten tarkemmasta sisällöstä ei vielä tässä vai-
heessa ole tietoa, mutta joka tapauksessa ne tulevat 
vaikuttamaan mahdollisiin suunnitteluratkaisuihin.
Lain mukaan suojelumääräykset voivat koskea raken-
nuksen:

1. säilyttämistä suojelun edellyttämässä kunnossa;
2. käyttöä siten, ettei sen kulttuurihistoriallista 

merkitystä vaaranneta;
3. entistämistä tai siinä tehtäviä korjaustöitä siten, 

ettei niillä vaaranneta suojelun tarkoitusta; sekä
4. suojelun turvaamisen edellyttämää 

yhteydenpitoa suojelua valvoviin viranomaisiin.18

Rakennuksen tuleva käyttö ja tehtävät muutos- ja 

korjaustyöt on siis toteutettava sen historiallisten ja
maisemallisten arvojen ehdoilla. Muutoksia teh-
täessä on myös yleensä pyydettävä lausunto joko 
maakuntamuseolta tai Museovirastolta.

Mahdollinen suojelupäätös aiheuttaa paitsi tiet-
tyjä rajoituksia, myös mahdollisia helpotuksia. 
Ullakko- ja korjausrakentamisessa yleisesti on
noudatettu rakentamismääräyskokoelmaa soveltuvin
osin, rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet 
mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen. Kui-
tenkin asuintilojen laajentaminen käyttämättömään 
ullakkokerrokseen on lähtökohtaisesti uudis-
rakentamiseen verrattava toimenpide. Tällaisissa 
tapauksissa ajantasaisten energiamääräysten ja 
-vaatimusten noudattaminen vanhaa korjauskoh-
detta kunnioittaen voi olla hankalaa, jopa 
mahdotonta, jolloin lopputuloksena on monesti 
tavalla tai toisella epätyydyttäviä kompromisseja. 
Ympäristöministeriön vuonna 2013 antama asetus 
rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta kor-
jaus- ja muutostöissä kuitenkin vapauttaa suojellut 
rakennukset, ja muutamat muut erikoistapaukset, 
näistä vaatimuksista “niiltä osin kun ne on suojeltu
ja määräyksien noudattaminen aiheuttaisi suojel-
tuihin osiin muutoksia, joita ei voida pitää 
hyväksyttävinä”.19 Puuseppientalon tapauksessa tä-
mä saattaa tietää oleellisia helpotuksia suunnit-
telutyöhön, mikäli rakenneratkaisut ja eriste-
materiaalit voidaan tarvittaessa valita tehokkuuden 
sijaan rakennuksen ja tilan ehdoilla. Lopullisen 
tulkinnan siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei,
tekee rakennusvalvontaviranomainen.

16: Tomminen 1990, s. 94-95
17: Lyyra-Seppänen 2014
18: Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498, 10 §
19: Ympäristöministeriön asetus 4/13

Varsinaisen arkkitehtuurin lisäksi on ullakolle raken-
nettaessa huolehdittava myös tarvittavasta tekniikasta. 
Sähkö-, LVI- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelu 
ullakolle vaatii ammattitaitoa ja osaamista, sillä toi-
sinaan uudet asennukset on tehtävä kellarista ullakolle 
läpi koko talon. Ullakkotilojen muutos kylmästä ti-
lasta lämpimäksi voi myös vaikuttaa rakennuksen 
lämpötekniseen toimivuuteen16, ja erityisesti vanho-
jen rakenteiden tuulettuvuus on varmistettava tule-
vaisuudessakin, esimerkiksi vesikaton harjalle sijoi-
tettavilla tuuletusventtiileillä. Tekniset seikat on hyvä 
huomioida jo suunnittelun aikana, sillä monimuotoi-
sissa ja -mutkaisissa ullakkotiloissa erilaisten hormien ja 
asennuksien kätkeminen vaatii etukäteissuunnittelua.

Monet ullakkorakentamisen haasteista liittyvät ullak-
kotilan muuttamiseen uudeksi itsenäiseksi asunnoksi. 
Puuseppientalon tapauksessa ullakkotilojen on kuiten-
kin lähinnä tarkoitus luontevasti täydentää jo ole-
massaolevia ja toimivia asuntoja. Tästä huolimatta 
suunnittelutyössä on otettava huomioon kaiken jo 
mainitun lisäksi myös lukematon määrä erilaisia 
määräyksiä, säännöksiä ja ohjeita.
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Palomääräyksistä suojelupäätös ei ymmärrettävistä 
syistä oikeuta tinkimään. Määräysten noudattami-
sesta on kuitenkin kirjattu korjausrakentamisen tar-
peisiin oma ohjeistonsa, joka osittain poikkeaa 
uudisrakentamista koskevista määräyksistä, ja lo-
pullisen tulkinnan tilanteesta tekee palotarkastaja 
rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Puuseppientalo 
luetaan kuuluvaksi paloluokkaan P3, mahdollisesta 
ullakkorakentamisesta riippumatta. Lähtökohtaisesti 
rakennus tulee siis osastoida huoneistoittain EI30-
tasoisesti, ja asunnoista on poistumistien lisäksi jär-
jestettävä hyväksyttävä varatie.20 Toteutettiin ullak-
koremontti tai ei, Puuseppientalo ei täytä näitä ehtoja. 

Osastoinnin kannalta ongelman muodostavat van-
hat rakennusosat, joiden kunnosta, rakenteista ja 
materiaaleista ei ole tarkkaa tietoa. Silmämääräi-
sestikin on havaittavissa, etteivät esimerkiksi asun-
tojen väliset väliseinät etenkään portaikon kohdalla 
missään nimessä täytä asetettua EI30 vaatimusta; 
yksinkertaisen lautaseinän ja ikkunan “liittymäkoh-
dassa” on systemaattisesti noin tuuman levyinen rako. 
Asunnon nykyinen sisäänkäyntiporras puolestaan ei
periaatteessa täytä poistumistielle asetettuja vaa-
timuksia23. Vanhan rakennuksen olemassaolevalle 
portaalle tämä ei ole ongelma, mutta jos tulevaisuu-
dessa asuintiloja laajennetaan vielä yhtä kerrosta 
ylemmäs, aletaan koetella paloturvallisuuden rajoja. 
On hyvä tiedostaa, ettei pohjimmiltaan tavoitteena 
ole pelkkä asetettujen määräysten täyttäminen, eikä 
edes arvokkaan rakennuksen suojeleminen, vaan 
henkilöturvallisuus. Esitetyistä puutteista huolimatta 
hyväksyttävään lopputulokseen voitaneen päästä esi-

merkiksi automaattisen sammutusjärjestelmän avulla.

Ullakon tilasuunnittelun kannalta on oleellista ottaa 
huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kir-
jattu asuinhuoneen määritelmä. Vuonna 2005 päi-
vitetyissä asuntosuunnittelun määräyksissä ja ohjeissa 
määrätään seuraavaa:

2.1 Vähimmäiskoko ja muoto
Asuinhuoneen koon ja muodon tulee huoneen aiot-
tu käyttö ja kalustettavuus huomioon ottaen olla 
tarkoituksenmukaisia. Asuinhuoneen huonealan tulee 
kuitenkin aina olla vähintään 7 m2. Huonealaan ei 
lueta 1600 mm matalampaa tilaa.

2.2 Vähimmäiskorkeus 
Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla vähintään 
2500 mm. Pientalossa mainittu vähimmäiskorkeus on 
2400 mm. Asuinhuoneen vähäisen osan huonekorkeus 
voi olla edellä sanottua pienempikin, ei kuitenkaan 
alle 2200 mm. Jos huoneen sisäkatto poikkeaa vaa-
kasuorasta, huonekorkeus määritetään huonealan 
keskikorkeutena. 

2.3 Ikkunat
Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko 
on vähinään 1/10 huonealasta. Ikkunan sijoituksen ja 
muun järjestelyn tulee olla valoisuuden ja viihtyisyy-
den kannalta tarkoituksen mukainen. Huoneen ikku-
nan tai osan siitä tulee olla avattavissa. Asuinhuo-
neen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydes-
sä ulkoilmaan. Luonnonvalo osaan huoneiston asuin-
huoneista saadaan kuitenkin järjestää toisen, 

20: Ympäristöopas 39/2003, s. 47-58, 110-130
17: Lyyra-Seppänen 2014
18: Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498, 10 §
19: Ympäristöministeriön asetus 4/13

20: Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2005

valokatteella tai muulla valoa läpäisevällä raken-
nusosalla rajatun tilan kautta.20

Näiden määräysten täyttäminen saattaa osoittautua 
vaikeaksi, etenkin Puuseppientalon matalasta au-
makattorakenteesta johtuen. Yksi suunnittelutyön 
ratkaisevia kysymyksiä onkin, määritelläänkö ullakon 
tilat asuinhuoneiksi vai ei. Tilan määritteleminen muu-
ksi kuin asuinhuoneeksi lieventää siihen kohdistuvia 
vaatimuksia merkittävästi, mutta toisaalta varsinaiset 
asuinhuoneet nostavat kiinteistön arvoa huomatta-
vasti enemmän. Ovatko asukkaat sitten valmiita 
maksamaan muutoksista, jotka markkina-arvon sijaan 
nostavat lähinnä rakennuksen käyttöarvoa? Olivat tai 
eivät, ensiarvoisen tärkeää on tehtävissä ratkaisuissa 
kunnioittaa paitsi itse rakennusta, myös sen aineetto-
mia arvoja.
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Suunnitteluprosessi
Varsinainen suunnittelutyöni lähti käyntiin alkuvuodesta 2015, kun eräänä helmikuisena 
maanantaina kävelin ensimmäistä kertaa Puuseppientalon pihaan. Lähtötiedoikseni sain 
käteeni rakennusinventoinnin, ja tehtäväkseni selvittää mitä, jos mitään, talovanhuksen 
ullakolle voisi ja kannattaisi rakentaa. Käyttämättömän ullakon potentiaali kiehtoi kaikkia 
asukkaita enemmän tai vähemmän, kiviosassa jopa siinä määrin, että arkkitehtisuunnitelmat 
ullakkotilasta olivat jo työn alla. Tästä ja myöhemmin havaittavista tilojen selkeästi erilaisista 
luonteista ja lähtökohdista johtuen rajasin diplomityöni jo alkuvaiheessa käsittelemään 
yksinomaan puuosan ullakkoa.

Tutustumisen kohteeseen aloitin sekä omakätisesti tutkimalla, mittaamalla ja valokuvaamalla 
että vanhojen kuvien ja muun olemassaolevan aineiston kautta. Talosta on olemassa 
alkuperäisten piirustusten lisäksi esimerkiksi Sopimusvuorisäätiön toimesta laaditut LVI-kuvat 
vuodelta 1995 sekä uudet vuoden 2014 myyntikuvat rohkeine muutosehdotuksineen, joita 
ei onneksi ole lähdetty sellaisenaan toteuttamaan. Toisinaan aineistot ja havainnot olivat 
räikeässäkin ristiriidassa keskenään, mutta lähdekriittisyyden, mielikuvituksen ja valistuneiden 
arvausten avulla yhtenäinen kuva tilanteesta alkoi hiljalleen syntyä. Kaikkiin kysymyksiin ei 
varmaa vastausta kuitenkaan löytynyt, ja moni asia selvinnee vasta perusteellisemmin pintaa 
syvemmältä tutkimalla.

Itselleni kolmiulotteinen työskentely on luonteva ja mieluinen suunnittelun keino, joten 
ensitöikseni loin rakennuksesta tarkan 3D-mallin. Työn edetessä sähköinen malli osoittautuikin 
ylivertaiseksi työkaluksi paitsi ullakon monimuotoisten sisätilojen hahmottamisessa, myös 
rakennuksen ulkoisten muutosten suunnittelussa.

Prosessin kuluessa laadin ullakon käyttöönotosta useita eritasoisia luonnosvaihtoehtoja, 
joiden pohjalta on käyty keskustelua niin asukkaiden kuin viranomaistenkin kanssa. Tampereen 
rakennusvalvonta ja kaupungin palotarkastaja ovat ottaneet suunnitelmiin alustavasti kantaa, 
ja Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut hankkeesta virallisen lausuntonsa.
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Ullakolle
Ullakon käyttöönotto on tavoitteena sikäli luonteva, 
että Puuseppientalossa ullakko on alun alkaenkin 
ollut käyttötilaa. Alun perin ullakko on ollut kylmää 
asuntokohtaista varastotilaa, johon on ollut suora 
kulkuyhteys asunnoista. Tälläkin hetkellä kuhunkin 
asuntoon kuuluu kaistale ullakkoa, johon asukkaat 
eivät kuitenkaan pääse, sillä asuntojen 4 ja 5 portaat 
on purettu, ja kulku ullakolle muiltakin, asuntoa 1 
lukuunottamatta, on tavalla tai toisella estetty. Tila 
rakenteineen on yleisesti ottaen hyvässä kunnossa, 
joskin jo pelkkä rakennuksen ikä tuntuu vakuuttaneen 
jotkut esimerkiksi vesikatteen purkukuntoisuudesta. 
Tilan ainoa selkeä ongelma tuntuu olevan huono 
tuulettuvuus, mikä on helposti korjattavissa.

Pienilläkin toimilla ullakkotila olisi periaatteessa 
mahdollista ottaa uudelleen alkuperäiseen käyttöönsä, 
siis varastoksi. Ratkaisu olisi talon historian ja lähtökohdat 
huomioon ottaen äärimmäisen luonteva, jopa itsestään 
selvä. Käytännössä tila saataisiin käyttökuntoon raken-
tamalla uudet tilaa jakavat lautaseinät ja korjaamalla 
huonokuntoinen lattialaudoitus. Asuntoihin johtavat 
portaikot tulisi jälleen avata, ja purettujen portaiden 
tilalle voitaisiin asuntoihin 4 ja 5 asentaa esimerkiksi 
taittuvat ullakkotikkaat luukkuineen. Myös tilojen valais-
tuksesta tulisi huolehtia, samoin tuuletuksen lisäämises-
tä esimerkiksi käytöstä poistettujen hormien kautta.

Vaikka tilan käyttötarkoitus ei alkuperäisestä muuttuisi, 
eikä toimille näin ollen varsinaisesti vaadittaisi lupaa 
tai viranomaisten hyväksyntää, on otettava huomioon 

toimenpiteen huomattava vaikutus rakennuksen 
paloturvallisuuteen. Jo nykyisellään tyhjä, täysin 
osastoimaton ullakko purueristeineen ja sähköasen-
nuksineen on eräänlainen turvallisuusriski, puhu-
mattakaan palokuorman moninkertaistumisesta va-
rastokäytön myötä. Nykyisten normien mukaan ullak-
kotila tulisi osastoida alapuolisten asuntokohtaisten 
palo-osastojen mukaisesti, tai poikkeusluvalla erillisiksi 
alle 200 m² osastoikseen1. Käytännössä kaikki varastot 
olisi siis erotettava toisistaan osastoivilla seinillä, tai 
koko ullakko olisi erotettava asunnoista palonkestävillä 
luukuilla ja jaettava kahdeksi osastoksi. Keskustelu 
erilaisista osastointitavoista on kuitenkin sikäli yh-
dentekevää, että rakennuksen vanhat rakenteet ovat 
tiiveydeltään ja osastoivuudeltaan jo lähtökohtaisesti 
erittäin kyseenalaisia. 

29.5 m² 30.0 m²
23.0 m²

30.5 m²

30.0 m²

17.5 m²

56.5 m²

41.0 m²

ALKOVI

UUDET
TIKKAAT

 1 : 200

Ullakko - Varastot
1

1: Ympäristöopas 39/2003, s. 58 

Ullakko 
varastokäytössä

Nykytilanne
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Otettiin ullakko minkälaiseen käyttöön hyvänsä, on jon-
kinlaisen automaattisen sammutusjärjestelmän asen-
taminen äärimmäisen suositeltavaa sekä talon että sen 
asukkaiden turvallisuuden kannalta. Järjestelmä on 
kuitenkin hintava investointi, ja saattaa olla, etteivät 
kaikki tässä tapauksessa pidä kylmää ullakkotilaa riit-
tävänä vastineena rahoilleen.

Ullakon muuttaminen lämpimäksi tilaksi nostaisi sen 
käyttöarvoa huomattavasti. Muutos olisi kaikin puolin 
merkittävästi työläämpi ja haastavampi toimenpide, 
jossa väkisinkin menetettäisiin jotain rakennuksen 
alkuperäisyydestä. Kylmä tila muutettaisiin lämpimäksi ja 
hämärä valoisaksi, osa vanhoista rakenteista saisi väistyä 
uusien tieltä ja julkisivujen ilme muuttuisi pakostakin 
enemmän tai vähemmän. Kenties huolellisella suun-
nittelulla ja toteutuksella tilalle kuitenkin saataisiin 
jotain uutta ja eri tavalla arvokasta. Sekä ennen kaikkea 
lisää kaivattua asuintilaa.

Uudet rakenteet
Vaikka suunnitelman kaikki eri osa-alueet ovat omalta 
osaltaan oleellisia, on hyvä lähteä alustavasti liikkeelle 
tilojen ja rakenteiden suunnittelusta ja mitoituksesta. 
Riittävä tila on kuitenkin edellytys mielekkäälle käytölle. 
Lähtökohtaisesti Puuseppientalon ullakolla on tilaa 
kohtuullisesti. Uusi eristävä rakenne kuitenkin pienentää 
tilaa, ja sillä, minkälaisia eristeitä ja rakenteita valitaan, 
on suuri merkitys. 

2: Kaila 1997, s. 456-498
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Esimerkiksi erilaisia moderneja polystyreeni- ja 
muita solumuovieristeitä käyttämällä saavutetaan 
sama lämmöneristävyys huomattavasti ohuemmilla 
rakennepaksuuksilla kuin perinteisillä eristemateriaa-
leilla. Erityisesti ullakoilla ja muissa ahtaissa tiloissa 
tämä on monesti selkeä etu, ja kätevästi käsiteltävät 
solumuovilevyt nähdään yleisesti helppona ja te-
hokkaana eristysratkaisuna. Myös solumuovien tiivistä 
ja kosteutta ja vettä hylkivää rakennetta pidetään 
usein arvossa, sillä tiiviisti asennettu eristelevy toimii 
lämmöneristeen lisäksi höyrynsulkuna.

Vanhoissa puutaloissa ei tiiviitä höyrynsulkuja tai 
muovirakenteita kuitenkaan tunnettu, vaan perinteisten 
rakenteiden toiminta on perustunut hengittävyyteen 
ja tuulettuvuuteen. Hengittävyys on eri asia kuin 
vetoisuus, ja rakenteiden ilmatiiviyteen on toki aina 
pyritty erilaisilla tilkkeillä ja tiivisteillä. Ilman sisäl-
tämän kosteuden luonnollista vaihtelua ja liikettä ei 

kuitenkaan ole yritetty estää, vaan on hyväksytty, että 
rakenne kastuu tai kostuu joka tapauksessa ennem-
min tai myöhemmin. Kosteus ei ole ollut ongelma, kun 
on käytetty kosteutta tehokkaasti sitovia ja siirtäviä
(eli hygroskooppisia) materiaaleja, joiden läpi vesihöy-
ry siirtyy esteettä ja vedeksi tiivistymättä.2 Tähän 
perustuu koko rakennuksen kosteustekninen toimi-
vuus ja tasapaino, jota liian tiivis uudisrakenne voi 
järkyttää ikävin seurauksin. 

Muovipohjaisia eristeitä sen paremmin kuin mine-
raalivillaakaan ei siis Puuseppientaloon voi suositella. 
Sen sijaan perinteisten orgaanisten eristemateriaa-
lien seuraajaksi kehitetty puukuituvilla, ns. selluvilla, 
olisi luonteva valinta. Kosteuskäyttäytymiseltään 
puupohjainen selluvilla muistuttaa talon alkuperäisiä 
rakennusmateriaaleja (hirsi, puutavara ja puru) ollen 
tehokkaasti hengittävä ja kosteutta siirtävä. Rakenteis-
sa käytetään muovisen höyrynsulun sijaan perinteistä 
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ilmansulkupaperia. Nykyaikaisessa valmistusprosessis-
sa selluvillaa valmistetaan kierrätetystä sanoma-
lehtipaperista, jonka joukkoon lisätään booriyhdisteitä 
parantamaan materiaalin palonkestoa ja torjumaan 
lahoa, homeita ja tuhohyönteisiä.3 Selluvilla on siis 
paitsi turvallinen, myös eristemateriaalina teknisesti ja 
tyylillisesti perusteltu valinta. Toinen varteenotettava 
vaihtoehto on ominaisuuksiltaan lähes vastaava pel-
lavaeriste.

Puukuitueristeen varjopuolena on suhteellisen suuri
rakennepaksuus. Esimerkiksi vuoden 2012 energia-
tehokkuusmääräysten mukainen yläpohjarakenteen 
laskennallinen lämmönläpäisykerroin 0,09 W/(m²K) 4 

saavutetaan vasta yli 400 mm eristepaksuudella. Vi-
noon yläpohjaan puhallettavaa eristettä vaaditaan  
jopa 490 mm. Mineraalivillalla rakenne olisi noin  
5-10 % ohuempi, mutta tehokkaalla polyuretaani-
eristeellä rakennepaksuus voisi parhaimmillaan miltei 

puolittua.5 Tilasuunnittelun kannalta ero on merkittä-
vä, mutta muut tekijät huomioon ottaen lopul-
ta yhdentekevä. Vanhan, kohta suojellun puutalon 
kuntoa ei pidä huomattavankaan lisätilan toivossa 
vaarantaa. Myös rakennusvalvontaviranomainen on 
asiasta samaa mieltä, ja suosittaa materiaalien 
sijaan tinkimään energiatehokkuudesta; valvovan 
viranomaisen tulkinnan mukaan kohteessa voidaan 
tarvittaessa joustaa määräyksistä ympäristöministe-
riön asetuksen 4/13 nojalla.

Uudet yläpohja- ja seinärakenteet määrittelevät pit-
kälti käyttöön jäävän tilan. Tilojen suunnittelussa 
oleellista on se, että ullakolle saadaan muodostettua 
käyttökelpoisia ja turvallisia tiloja talon ehdoilla. 
Todellisuudessa tilojen käytössä vain käyttäjän 
mielikuvitus on rajana, eikä millään yksittäisellä mi-
talla voida määritellä sitä, mitä tilassa voi tai ei voi 
tehdä. Käytännössä asukkaita kuitenkin kiinnostanee 

suuresti asuntonsa arvo, ja sitä kautta se, saadaanko 
ullakolle normien mukaisia asuinhuoneita vaiko ei. 

Rakentamismääräyskokoelmassa määritellään pien-
talon asuinhuoneen vähimmäiskorkeudeksi 2400 mm. 
Vähäisiltä osin huonekorkeus voi jäädä tämän allekin, 
ei kuitenkaan matalammaksi kuin 2200 mm. 
Tarkennuksena mainitaan vielä, että “jos huoneen 
sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, huonekorkeus 
määritellään huonealan keskikorkeutena”. Huone-
alassa ei puolestaan huomioida alle 1600 mm 
korkuista tilaa.6 Mikäli ohjetta tulkitaan kirjaimelli-
sesti, ja lasketaan järjestelmällisesti ullakkotilojen 
keskikorkeus, tilaa riittää korkeintaan puolilämpimiksi 
eristetyille huoneille. Tällöinkin tila tulisi eristää 
aina harjakorkeuteen asti, mikä taas ei tilan 
tuulettuvuuden kannalta ole suositeltavaa; lap-
peiden 100 mm tuuletusvälin lisäksi “huippukolmio”
 on hyvä jättää avoimeksi.
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3: Kaila 1997, s. 504-508 
4: Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 2012
5: www.ekovilla.com; www.isover.fi; www.spu.fi 
6: Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2005
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Lisää korkeutta tilaan voitaisiin saada vanhaa 
paksunoloista yläpohjaa sopivasti ohentamalla. Lähempi 
tarkastelu kuitenkin paljastaa, ettei ohentamisen varaa 
välttämättä ole, sillä vaikka yläpohja on paikoitellen 
lähes metrin paksuinen, esimerkiksi keittiön kohdalla 
rakenteen paksuus on enintään 400 mm. On myös 
epäselvää, kuinka syvällä varsinaiset kantavat rakenteet 
sijaitsevat, mutta vaihtoehto ei kuitenkaan ole täysin 
mahdoton. Toisena huonekorkeutta nostavana toi-
menpiteenä keksii joku ehdottaa jopa koko vesikaton 
korotusta. Käytännössä koko vanha ullakkokerros siis 
purettaisiin ja uusi rakennettaisiin hitusen korkeammaksi. 
Puolen metrin korotuksella saavutettaisiin riittävä huo-
nekorkeus, ja samalla voitaisiin tasapuolisuuden nimissä 
kai oikaista 1. asuntoa madaltava aumakattokin... 
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Rakennuksen historiallisen arvon ja alkuperäisyyden 
huomioon ottaen ajatus on kuitenkin absurdi, etenkin 
kun vesikatto rakenteineen on vielä suhteellisen 
hyväkuntoinen. Maakuntamuseokin tekee lausunnos-
saan selväksi, ettei katon korottaminen ole hyväk-
syttävissä, eikä kattomuotoa tulisi muutenkaan muut-
taa. 

Kumpaakaan esitetyistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan 
tarvitse lähteä toteuttamaan. Koska perinteiset 
mittalaskelmat eivät käytännössä kuvaa kovin hyvin 
monimuotoisempien tilojen käyttökelpoisuutta, aina-
kin Tampereen viranomaiset tulkitsevat, että asuin-
huoneen määritelmä täyttyy jo sillä, että vähim-
mäishuonekorkeuden mukaista tilaa on yli 7 m². Tällä

tulkinnalla asuinhuoneiden rakentaminen on realistista 
kaikille muille paitsi asunnolle 1, jonka aumakaton alle 
jäävä ullakko on kerta kaikkiaan liian matala. Vaikka 
uudet rakenteet olisi periaatteessa mahdollista toteut-
taa täysin määräysten mukaisina, optimaalisimpaan 
kompromissiin suunnitelman eri osa-alueiden välillä 
päästään, kun lappeiden lämmöneristyksestä hieman 
tingitään. Tämä helpottaa muun muassa ikkunoiden, 
ja ennen kaikkea portaiden sijoittelua. Ikkunoita 
eristettäessä voidaan tarvittaessa käyttää myös 
tehokkaampia, hengittämättömiä eristeitä, jotta 
rakenteista saadaan mahdollisimman siroja.

Asuntojen uudet ullakkotilat tulee osastoida toisistaan 
EI30-tasoisella väliseinällä. Luonnollinen valinta hirsi-
talon uudeksi väliseinäksi olisi massiivihirsirakenne, 

jolla osastointivaatimus täyttyisi helposti. Hirrellä 
ei kuitenkaan päästä lähellekään nykyrakentamisen 
ääneneristysvaatimuksia, joiden mukaan huoneistojen 
välisen seinän ilmaääneneristävyyden tulisi olla vähin-
tään 55 dB. Vanhassa rakennuksessa määräyksiä voi-
daan toki jossain määrin soveltaa, mutta samalla tullaan
tinkineeksi asumismukavuudesta. Tyydyttävään tulok-
seen päästäisiin esimerkiksi puurunkoisella selluvilla-
täytteisellä seinällä, joka molemmin puolin levytetään 
kaksinkertaisella rakennuslevyllä. Osastoinnin voisi 
lähtökohtaisesti toteuttaa kuvaillulla rakenteella, ja 
mikäli jokin tiloista päätettäisiinkin jättää kylmäksi, 
voitaisiin seinä helposti lisäeristää kylmältä puoleltaan 
vailla pelkoa kosteusteknisistä ongelmista.
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YP1
  VANHA VESIKATE
100 mm  TUULESTUSVÄLI
12 mm  TUULENSUOJALEVY
405 mm  SELLUVILLA
  ILMANSULKUPAPERI
22 mm  KOOLAUS k300
  SISÄVERHOUS’

  U-arvo  0, 09 W/m²K

YP2
  VANHA VESIKATE
100 mm  TUULESTUSVÄLI
12 mm  TUULENSUOJALEVY
375 mm  SELLUVILLA
  ILMANSULKUPAPERI 
22 mm  KOOLAUS k300
  SISÄVERHOUS

  U-arvo  0, 12 W/m²K

VS1
  PINTAKÄSITTELY/SISÄVERHOUS
2 x 12 mm  RAKENNUSLEVY, esim.  
  PUUKUITUKIPSILEVY
70 mm  PUURUNKO 45 x 70  k600 &  
  SELLUVILLA
2 x 12 mm  RAKENNUSLEVY
  PINTAKÄSITTELY/SISÄVERHOUS

  EI30, RW = 52 dB
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Kulkuyhteydet

Yhtenä edellytyksenä ullakon asuintiloille ja -huoneille 
on helppo ja turvallinen kulkuyhteys. Nykyiset portaat, 
sikäli kun sellaiset asunnosta enää löytyy, ovat 
auttamatta liian hankalat jokapäiväiseen käyttöön, 
poistumistiestä puhumattakaan. Keittiökomerosta ul-
lakolle nousevat pikkuportaat on suunniteltu lähin-
nä satunnaisesti käytettäväksi huoltoportaaksi, eikä 
niiden leveys, jyrkkyys tai kulkukorkeus lähimainkaan 
täytä nykymääräyksiä. Asuinhuoneiston sisäisen por-
taan nousuksi suositellaan korkeintaan 190 mm ja 
etenemäksi vähintään 250 mm, joskin jo suunnittelun 
alkuvaiheessa palotarkastaja linjaa, että näistä voi-
daan kohteen luonteen vuoksi tarvittaessa joustaa. 
Portaiden vapaan leveyden tulisi kuitenkin olla vähin-
tään 800 mm.

Uudelle ja laveammalle portaalle ei kuitenkaan ole 

helppoa löytää luontevaa väylää, kun huomioon on 
otettava vanhojen takkojen, uunien ja hormien lisäksi 
ullakon lappeilla matala huonekorkeus, sekä vielä 
liikenteellisesti sopiva sijainti. Useimmissa asunnoissa 
sopiva paikka portaalle löytyy, yksiöiden tapauksessa 
asunnon ainoasta, asuinhuoneesta. Jälleen asunto 
1 on tässä poikkeus, sillä siellä ei nykyisellään ole 
portaalle sopivaa tilaa. Toisaalta ullakolle ei myöskään 
voida sijoittaa varsinaista asuinhuonetta, joten tarvetta 
uudelle portaalle ei välttämättä ole. Mikäli ullakkotila 
pidetään ennallaan, vaatimattomana alkovina ja 
kylmänä varastona, voidaan vanhaa porrasta yhä 
käyttää. Vaihtoehtoisesti mikäli ullakko päätetään eristää 
lämpimäksi vinttitilaksi, voidaan vanhaa porrasta koittaa 
hieman avartaa.

Vanhojen portaikkojen käyttöönotto olisi muissakin 
asunnoissa monella tapaa paras vaihtoehto. Vanhaa 
kulkuväylää käyttämällä asuntojen huonejärjestys ja 
arkkitehtoninen idea säilyisi kutakuinkin alkuperäisenä. 

Huoneeseen sijoitettaessa porras muuttaisi tilan 
luonnetta, ja ainoasta asuinhuoneesta muodostuisi 
kulkuväylä (joskin vastaavasti ullakolta saataisiin 
tilalle täysin uusi huone). Uusien aukkojen avaaminen 
vanhaan yläpohjaan olisi myös varsin työlästä ja 
vaatisi mahdollisesti muutosten tekemistä kantaviin 
rakenteisiin. Näistä syistä en pidä myöskään erilaisia 
parviratkaisuja erityisen suositeltavina.

Vanhojen portaiden tilalle näyttäisi olevan mahdollista 
rakentaa uudet, hyväksyttävät portaat. Portaiden 
mitoittamista hankaloittavat erityisesti eteistilojen 
ikkunat, jotka olisi mukava säilyttää sellaisenaan, 
sekä monista asunnoista löytyvät keittiökomerot. 
Portaita on laajennettava hieman keittiön puolella, 
mikä valitettavasti saattaa vaatia pieniä muutostöitä 
komeroihin ja vaikeuttaa hieman tilan kalustettavuutta. 
Ullakolla portaan sijoittelua rajoittaa lähinnä matala 
lape, jonka alle tulisi saada sovitettua 1950 mm vapaa 
kulkukorkeus. Määräysten mukaisiin mittoihin ei kaikilta 
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osin täysin päästä, mutta palotarkastajaa tyydyttävä 
kompromissi löytyy. 

Eräs uusi paloturvallisuuskysymys nousee kuitenkin esiin, 
nimittäin asuntojen 2 ja 3 sekä 7 ja 8 väliset suhteet-
toman ohuet eteisen väliseinät. Ilmeisesti rinnakkaiset 
eteiset on toteutettu rakentamisen runkovaiheessa
yhtenä yhtenäisenä tilana, joka on sitten jaettu kahtia 
ohuella lautaseinällä. Muistakin rakenneratkaisuista 
voidaan päätellä, että “porrashuone” on mielletty 
asunnosta erilliseksi tilaksi, jonka äänen- tai lämmön-
eristämisestä ei ole juuri välitetty. Nyt kun tila liitetään 
kiinteämmin osaksi asuntoa, on huolehdittava myös 
näistä seikoista. Vanha seinärakenne lienee helppo pur-
kaa, ja tilalle voitaneen ongelmitta rakentaa uusi osas-
toiva seinä, mutta suurimman haasteen muodostaa 
keskellä seinälinjaa sijaitseva ikkuna. Käytännössä 
ikkunan vanha sisäpuite on jaettava kahdeksi palolasi-
ikkunaksi, joiden väliin osastoiva seinärakenne lii-
tetään. Tämä erikoinen rakenneratkaisu kuvastaa osal-

taan Puuseppientalon tämän hetkistä paloturval-
lisuustilannetta, eikä automaattisen sammutusjär-
jestelmän asentaminen sikäli tunnu nykyiselläänkään 
liioittelulta.

Asuntojen 4 ja 5 portaat on kummatkin purettu. Portaat 
vaikuttavat tosin alunperinkin olleen niin kapeat ja jyr-
kät, ettei niitä todennäköisesti olisi voinut käyttää uu-
sien portaiden pohjana. Kun luontevaa vanhaa 
kulkuväylää ei ullakolle löydy, täytyy molempiin 
asuntoihin suunnitella täysin uusi porrasratkaisu. 
Asunnosta 4, joka näistä kahdesta on suurempi, 
löytyisi portaille tilaa joko keittiöstä tai talon kulmassa 
sijaitsevasta suuremmasta asuinhuoneesta. Kyseisen 
huoneen yläpuolinen ullakkotila on talon kattomuodon 
vuoksi vaikeasti hyödynnettävissä, joten voisi olla 
mielenkiintoista sijoittaa porras niin, että huoneen voisi 
avata ylös asti korkeaksi ja komeaksi saliksi. Ratkaisulle 
ei kenties löytyisi historiallisia perusteita, mutta 
arkkitehtonisia senkin edestä.

Asunnon 5 portaalle ei kätevää sijoituspaikkaa löy-
dy yhtä helposti. Jo lähtökohtaisesti pieneen asuin-
huoneeseen tai eteiseen porras ei käytännössä 
oikein sovi, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee sen 
sijoittaminen sisääntuloportaan päälle, kuten pää-
osassa asunnoista. Ullakon puolella talon sisäkulma 
on kuitenkin niin matala, ettei portaan kulkukorkeus 
joka askelmalla ole täysin määräysten mukainen. 
Pientä joustoa voidaan tässäkin asiassa ehdottaa, 
mutta kun otetaan huomioon asunnon ullakkotilan 
sokkeloinen ja hieman epäkäytännöllinen muoto, 
voidaan miettiä, onko tilan käyttöönotto kaiken vaivan 
arvoista. Koska asunnot 4 ja 5 ovat saman henkilön 
omistuksessa, yhtenä mahdollisena vaihtoehtona 
voidaan tutkia molempien ullakkotilojen yhdistä-
mistä osaksi asuntoa 4. Näin vältyttäisiin yhden 
uuden portaan rakennustöiltä, joskin vastaavasti 
asunnon 5  kohdalta  välipohja  tulisi  osastoida, 
esimerkiksi sisäkattoon asennettavalla levytyksellä.

?

?

Alkuperäiset 
portaikot

Vaihtoehtoinen 
portaiden sijoittelu
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Ikkunat
Uudet asuintilat ullakolla tarvitsevat lisää valoa ollakseen 
viihtyisiä. Uusi aukotus vaikuttaa paitsi sisätilan 
tunnelmaan, myös näkyvästi talon ulkoiseen ilmeeseen, 
ja siksi sen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Myös viranomaisten silmissä aihe on erityisen 
merkityksellinen; rakennusvalvontaa kiinnostaa tilojen 
valonsaanti, palotarkastajaa hätäpoistumistiejärjes-
telyt ja museoviranomaisia muutosten vaikutus talon 
arvoihin. Määräysten mukaan asuinhuoneessa on 
oltava ulkoilmaan avattavissa oleva ikkuna, jonka 
valoaukon pinta-ala on vähintään 1/10 tilan 
huonealasta. Ikkunat tulisi myös suunnata viihtyi-
syyden ja valonsaannin kannalta optimaaliseen il-
mansuuntaan.7 Varatienä käytettävän ikkunan vapaan 
aukon korkeuden on oltava vähintään 600 mm ja 
leveyden 500 mm siten, että korkeuden ja leveyden 
summa on vähintään 1500 mm.8 

Alunperin ullakkotilassa on ainoastaan sirot lunetti-
ikkunat kadun puoleisella lappeella, sekä julkisivun 
poikkipäädyissä pienet pystyikkunat. Lunetit, jotka 
tuovat ullakolle valoa ja ovat tarvittaessa avattavissa 
tuuletusta varten, on kuitenkin sommiteltu ensisijai-
sesti julkisivun ehdoilla, ja ne osuvat lähes poikkeuk-
setta ullakon kattotuolien kohdalle. Niin hienoa kuin 
ikkunat olisikin jollain tavalla säästää, niiden hankala 
sijoittelu yhdistettynä siroon ja matalaan rakenteeseen 
tekee niiden eristämisestä, ja sen myötä jatkokäytöstä 
valitettavan vaikeaa, lähes mahdotonta. Ikkunat on 
todennäköisesti korvattava uusilla. Länsijulkisivun 

reunimmaiset ikkunat tosin ovat niin lähellä katon 
taitetta, ettei niitä ole varaa suurentaa, vaan ne 
kannattaa suosiolla jättää sellaisenaan eristekerroksen 
ulkopuolelle.

Suunnitteluprosessin aikana olen luonnostellut ja 
esitellyt useita eri ikkunoita, joista on jalostunut 
seuraavat neljä vaihtoehtoa:

Lunetti-ikkuna jäljittelee muodoltaan ullakon alku-
peräisiä ikkunoita. Ikkuna on kooltaan suurempi, ja 
eristetyn rakenteensa vuoksi vähemmän siro kuin 
esikuvansa. Ei mittojensa puolesta sovellu poistumis-
tieikkunaksi. Valoaukko 0,6 m².

Suorakaideikkuna on selkeälinjaisempi, nimensä 
mukaisesti suorakaiteen muotoinen kattolyhty. Ikkunan 
mittasuhteissa ja kokovaihtoehdoissa on mukailtu 
ensimmäisen kerroksen olemassaolevia ikkunoita. 
Valoaukot 0,7 m² ja 1,2 m².

Kaari-ikkuna on eräänlainen yhdistelmä kahta edellistä 
ikkunatyyppiä; suorakulmaiseen ikkunaan on yhdistetty 
alkuperäisistä luneteista muistuttava kaareva element-
ti. Valoaukot 1,0 m² ja 1,4 m².

Lapeikkuna puolestaan on katon lappeen suuntainen 
moderni ikkunatyyppi. Valoaukko vapaasti valittavissa, 
esimerkeissä 0,9 m² ja 1,1 m².

Vaihtoehdot ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Siinä 
missä lunetti-ikkuna selvästi mukailee vanhaa ja 
suorakaideikkuna on ilmeeltään jämäkämpi ja mo-

dernimpi, kaari-ikkuna jää ainakin omasta mielestäni 
eräänlaiseksi väliinputoajaksi ja epäesteettiseksi 
kompromissiksi. Lapeikkuna taas on lähes brutaalilla 
tavalla nykyaikainen, joskin samalla rehellinen ratkaisu. 
Vaihtoehdoilla on hyvät ja huonot puolensa, ja talon 
asukkaiden keskuudestakin löytyy oikeastaan kaikille 
puoltajansa ja vastustajansa. Onnistunut lopputulos 
syntynee eri vaihtoehtoja sopivasti yhdistelemällä.

Maakuntamuseolla on asiasta oma näkemyksensä. 
Laatimassaan lausunnossa se toteaa muun muassa 
seuraavaa: 

 “Katujulkisivujen osalta maakuntamuseo katsoo, että 
muutossuunnitelmista vaihtoehto “Lunetti-ikkunat” 
tukee parhaiten rakennuksen kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilymistä. Pihan puolella ikkuna-aukot voisivat 
olla suuremmat. Piha-alueen katujulkisivuista poik-
keava luonne -- johtaa siihen, että kattomuotoa 
myötäävä lapeikkuna on mahdollinen ratkaisu pihan 
puolelle, joskin lunetti-ikkunat olisivat kokonaisuuden 
kannalta yhdenmukaisin ja suositeltavin ratkaisu.”

Osa Puuseppientalon sisäpihan alkuperäisestä luon-
teesta on umpikorttelin purkamisen myötä menetetty, 
mutta yhtä kaikki voidaan ajatella, että monimuotoi-
sempi pihajulkisivu kestää suurempia muutoksia kuin 
linjakas katujulkisivu. Lunetti-ikkunat ovat omasta 
mielestänikin kadun puolelle selkeästi luontevin ja 
harmonisin valinta. Etenkin jos ja kun osa vanhoista 
ikkunoista jätetään ennalleen (rakenteellisista syistä 
tai rakennustöiden eriaikaisuudesta johtuen), säilyy 
kokonaisuus muotokieleltään yhtenäisenä. 

7: Suomen rakentamismääräyskokoelma G1
8: Ympäristöopas 39/2003, s. 116
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Suorakaideikkunat
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Valitettavasti uusien lunetti-ikkunoiden tieltä on osia 
vanhoista kattotuoleista purettava ja korvattava uusilla 
kantavilla rakenteilla.

Omaa silmääni esteettisesti miellyttävin vaihtoehto 
pihan puolen ikkunoiksi olisi selkeä suorakaideikkuna. 
Vanhan ikkuna-aukotuksen mukaan linjatut 
kattolyhdyt antaisivat julkisivuille ja kattomaisemalle 
ryhdikkään, mutta sopusuhtaisen ilmeen. Tarvittaessa 
ikkunat täyttäisivät myös poistumistiemääräykset, 
mutta asuinhuoneen ikkunoiksi ne jäävät kuitenkin 
valoaukoltaan liian pieniksi. Ikkunoiden kokoa pitäisi 
reilusti suurentaa tai määrää lisätä, mikä puolestaan 
vaikuttaisi epäedullisesti julkisivujen tasapainoon.

Loppujenlopuksi parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautuu 
lapeikkuna, jolla tehokkuutensa lisäksi on myös muita 
selkeitä etuja. Lapeikkunat eivät oman modernin 
ilmeensä (tai ilmeettömyytensä) vuoksi juurikaan sitoudu 
julkisivuun, jolloin niitä voidaan sijoitella vapaammin 
esimerkiksi osumaan vanhojen kattotuolien väliin. 
Vanhoja kattorakenteita voidaan siis todennäköisemmin 
säästää, ja samalla rakennuksen kattomuoto säilyy 
hivenen alkuperäisempänä. Myös huonetilojen 
viihtyisyyttä ajatellen lapeikkunat ovat hyvä vaihtoehto. 
Lappeen suuntainen ikkuna valaisee sisätilaa kattolyhtyä 
tehokkaammin, ja kun ikkunoiden määrää ja kokoa 
voidaan vapaahkosti varioida, saadaan pääasiassa 
itään ja pohjoiseen avautuviin tiloihinkin riittävästi 
valoa. Näkymät tosin eivät lapeikkunasta avaudu yhtä 
hienosti kuin hyvin suunnitellusta kattolyhdystä, mutta 
Puuseppientalon ympäristöä katsellessa voi todeta, ettei 
kyse välttämättä ole kovin suuresta menetyksestä.

Ikkunavaihtoehtoja pihalla ja sisätiloissa
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hetkellä ilmalle ei ole minkäänlaisia poistoaukkoja tai 
-venttiileitä, joten sellaiset tulee ehdottomasti lisätä 
jokaisen asunnon kohdalle. Ensisijaisesti poisto voi-
daan pyrkiä hoitamaan mahdollisten käytöstä pois-
tettujen hormien kautta, jolloin vesikattoon ei tarvita 
uusia läpivientejä. Mikäli vapaita hormeja ei ole käy-
tettävissä, voidaan vanhojen piippujen kylkeen pel-
littää uusi, huomaamaton poistokanava. Viimeisenä 
keinona voidaan katolle asentaa erillisiä poisto-
putkia. Mikäli ilma ei luonnostaan vaihdu riittävän 
tehokkaasti, voidaan tuulettumista tehostaa koneellisella 
ilmanpoistolla. Ullakon sisätilat on puolestaan 
liitettävä osaksi rakennuksen toimivaa painovoimaista 
ilmanvaihtoa.

Ullakkohuoneet on suurta kulma-asuntoa lukuun-
ottamatta luontevinta pitää avoimina jakamattomina 
tiloina. Huoneet olisi kuitenkin hyvä varustaa jon-
kinlaisella yksinkertaisella wc-tilalla; lähes kaikissa 

asunnoissa ainoa wc löytyy kellarista eli kaksi kerrosta 
alempaa. Varsinaisia märkätiloja ei ullakolle kannata al-
kaa rakentaa, mutta jo yksinkertainen kevyesti vesi-
eristetty wc parantaisi suuresti tilojen käyttömukavuut-
ta. Lähtökohtaisesti paras sijoituspaikka wc:lle on keit-
tiön yläpuolella, jolloin vältytään vesi- ja viemäriput-
kien pitkiltä vaakasiirtymiltä välipohjassa.
 
Kuin luonnostaan ullakon “huolto- ja liikennetilat” 
keskittyvät pääosin rakennuksen pihapuoleiselle ja 
paremmin valaistulle sivulle, kun taas kadun puolelle 
muodostuu yksityisempi ja aavistuksen hämärämpi 
huonetila. Tilaa itsessään on mahdollista käyttää 
lukemattomin eri tavoin, esimerkiksi makuu-, työ- tai 
olohuoneena, harrastustilana, studiona, kotiteatterina 
tai vaikka kirjastona. Ullakolle johtavan portaan 
kapeus ja L-muoto jossain määrin rajoittaa tilojen 
kalustettavuutta, mutta periaatteessa vain asukkaiden 
mielikuvitus on rajana.

Tilojen käyttö ja varustelu
Perusrakennusosien lisäksi asuintiloissa tarvitaan 
jonkin verran muitakin järjestelmiä ja varusteita, jotka 
muun muassa parantavat tilojen käyttömukavuutta 
ja -turvallisuutta. Jo aiemmin on mainittu esimerkiksi 
automaattisen sammutusjärjestelmän asentaminen, 
joka jo sinällään on varsin mittava hanke, ja vaatii 
erikoistunutta asiantuntijasuunnittelua.

Toinen paloturvallisuuteen liittyvä suunnittelutehtävä 
on hätäpoistumisteiden järjestely. Asunnon kaikista 
tiloista tulee olla varsinaisen poistumistien (tässä 
tapauksessa portaiden) lisäksi hätäpoistumistie, jonka 
kautta asukkaat voivat hätätilanteessa turvallisesti 
poistua asunnosta. Käytännössä turvalliseen pois-
tumiseen ullakolta tarvitaan riittävän suuri aukeava 
ikkuna ja jonkinlaiset ulkopuoliset tikkaat, jotka 
Puuseppientalossa ovat luontevimmin sijoitettavissa 
sisäpihan puolelle. Yhden tikkaan kautta voidaan poistua 
useammastakin asunnosta, kunhan tikkaille järjestetään 
turvallinen kulkureitti, esimerkiksi tukevaa kattosiltaa 
ja lapetikkaista pitkin. Sopivia tikkaita valittaessa tulee 
teknisten ominaisuuksien lisäksi kiinnittää huomiota 
myös estetiikkaan.

Puuseppientalossa ullakkotilan tuulettuvuus on alun-
perinkin ollut heikko, joten muutosvaiheessa tulee 
vesikatteen alustan ilmanvaihtoon kiinnittää erityistä 
huomiota. Räystäiden alle tulee tarpeen mukaan lisätä 
uusia tuuletussäleikköjä, mutta ennen kaikkea on 
huolehdittava ilman tehokkaasta poistumisesta. Tällä 
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Lopuksi

Työssäni olen käynyt läpi lukuisia ullakkorakentamiseen 
ja Puuseppientaloon liittyviä kysymyksiä ja erilaisia 
vastausvaihtoehtoja. Moni kysymys on kuitenkin jäänyt 
myös esittämättä ja varmasti vielä useampi vastaamat-
ta. Ajan, resurssien ja oman asiantuntemukseni rajal-
lisuudesta johtuen osa kysymyksistä jääköön suosiolla 
jatkosuunnittelun ratkaistavaksi. Yhtä kaikki projekti on 
ollut huikean  mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava, 
ja ennen kaikkea  äärimmäisen antoisa oppimiskokemus  
minulle itselleni. Toivon siitä tulevaisuudessa olevan  
tavalla tai toisella hyötyä myös Puuseppientalolle 
asukkaineen. 

Suuret kiitokset kaikille työhöni tavalla tai toisella 
osallistuneille.
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