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Tiivistelmä

Passinraitti sijaitsee Kauhavan kaupungin keskustassa 
Kauhavanjoen varrella johdattaen kohti Kauhavan kirk-
koa. Passinraitilla sijaitsee säilyneitä pohjalaistaloja, jotka 
muodostavat yleiskaavassa suojellun kulttuuriympäristön. 
Passinraitti on kaavoituksella osoitettu asuinrakentamisen 
alueeksi ja uudisrakentamiselle on olemassa rakentamatto-
mia tontteja. 

Tämän diplomityön aiheena on esittää kulttuuriympäristö 
huomioiva ratkaisu Passinraitin täydennysrakentamiselle. 
Ensiksi työssä esitellään Kauhavan kaupungin nykytila ja 
sen asettama tulevaisuuden visio. Passinraitin rakennustai-
teellisen arvon ymmärtämiseksi on tutkittu Etelä-Pohjan-
maan asutushistoriaa ja selvitetty pohjalaistalojen vaiheita 
ja ominaisuuksia.

Suunnittelutyön päätavoitteena on esittää täydennysraken-
tamissuunnitelma, joka huomioi raitin säilyneet pohjalaista-
lot sopeuttavasti ja esittää esimerkinomaisesti raitille yhden 
uudisrakennuksen suunnitelman.

Esitettävän uudisrakennuksen arkkitehtoninen perusidea 
on sopeutua raitin pohjalaistalojen muodostamaan mitta-
kaavaan ja materiaalimaailmaan olemalla perinteikkään 
moderni uudisrakennus, joka kestää aikaa naapurustonsa 
kanssa. 
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Abstract

Passinraitti is a street located in the Kauhava town centre. 
The street is situated by the Kauhava River and leads to the 
Church of Kauhava. On Passinraitti there are four preserved 
Ostrobothnian houses that form a cultural environment 
protected in the master plan. Passinraitti is planned for  
residential building and there are unbuilt plots of land  
intended for new building.

The thesis presents a solution for the complementary  
building of Passinraitti, taking into account the cultural  
environment. The thesis presents the current state and  
future vision of the town of Kauhava. The settlement history 
of Southern Ostrobothnia and the stages and qualities of  
Ostrobothnian houses are examined to understand the  
architectural value.

The primary aim of the design is to present a  
complementary building plan that takes into account the 
preserved Ostrobothnian houses and to plan an example of 
a new building.

The basic idea of the architecture is to adjust to the scale 
and materials of the existing Ostrobothnian houses. The aim 
is to design a new building that is traditionally modern and 
stands the test of the time together with its neighbourhood.

Keywords: Passinraitti, Kauhava, Southern Ostrobothnia, 
Ostrobothnian house, solid wood, spolia
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1. Suunnitelma-alueen historiaa ja lähtökohdat 

1.1 Johdanto

Diplomityö käsittelee täydennysrakentamista 
rakennushistoriallisia arvoja omaavalla alueella Etelä-
Pohjanmaan maakunnassa Kauhavan kaupungin Passinraitilla. 
Kyseisellä raitilla sijaitsee 1850-luvulla rakennettuja pohja-
laistaloja, joiden toisiinsa nähden vastakkaiset pääjulkisivut 
muodostavat intensiivisen katutilan. Työssä esitetään raitin 
täydennysrakentamiseen ratkaisu, jossa raitille tyypillisen 
katutilan tuntu jatkuu täydennysrakentamisen keinoin. Li-
säksi tarkemman suunnittelun kohteeksi otetaan yksi Pas-
sinraitilla sijaitsevan rakentamaton tontti, jolle olen saanut 
tehtävänannon suunnitella asuinrakennus ja pihapiiri.

Kauhavan kaupungin esitellään yleisellä tasolla ja kerrotaan 
kaupungin tulevaisuusvisiosta. Työssä käydään läpi Passin-
raitin ja Etelä-Pohjanmaan historiallisia vaiheita vanhojen 
karttojen ja valokuvien avulla. Työssä selvitetään myös poh-
jalaistalojen ja niiden pihapiirien kehityshistorian vaiheita. 

Työn tausta-aineistona esitellään esimerkkikohteita, joissa 
moderni arkkitehtuuri kohtaa historiallisesti arvokkaan 
miljöön. Suunnitelmassa käytetään spolia-rakenteita. Niiden 
käyttöä kuvataan ja esitellään historiallisia kohteita, joissa 
on käytetty fragmentteja vanhoista rakennuksista osana 
uutta rakennusta. Arkkitehtoninen ote pyrkii suunnitelmas-
sa ottamaan huomioon historiallisen miljöön sopeuttavasti 
materiaalien, mittasuhteiden ja rakennusten sijoittelun kei-
noin. Tarkemmin suunniteltavassa kohteeessa vanhan ja uu-
den sovittamisessa pyritään toteuttamaan ajassa kestävää 
arkkitehtuuria. 

Lopputulos on raitin täydennysrakentamissuunnitelma ja 
raitille esimerkinomaisesti yhden uuden rakennuksen suun-
nitelma, joka edustaa nykyarkkitehtuuria sopeutuen raitin 
pohjalaistalojen nauhaan. Suunnittelun lähtökohdaksi on 
valittu ympäröivien rakennuksien pitkä elinkaari ja kiinni-
tetään huomiota kestävän ja terveellisen rakentamisen kei-
noihin.
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1.2 Kauhavan kaupungin esittely

Kauhava sijaitsee Seinäjoen seutukunnassa Etelä-Pohjan-
maan maakunnassa. Kauhava on Etelä-Pohjanmaan pohjois-
osan kaupallinen ja hallinnollinen keskus.1 Kauhava on tun-
nettu yrittäjyydestä, häjyistä, jääkäreistä, lakeusmaisemista, 
voimakkaasta maataloudesta ja teollisuudesta sekä hienois-
ta kesätapahtumista ja kasvavasta matkailutarjonnasta, joka 
on erityisesti huvipuisto Powerparkin ja Härmän kunto-
keskuksen ansiota.2 Vuonna 2014 lakkautetulla Lentosota-
koululla on ollut suuri paikallinen ja alueellinen vaikutus. 
Kauhavan kaupungin asukasluku oli vuoden 2016 tammi-
kuussa 16776. Nykyinen Kauhavan kaupunki on muodos-
tettu kuntaliitoksena Kauhavan, Ala-Härmän, Yli-Härmän 
ja Kortesjärven muodostamana liitoksena vuonna 2009. 
Diplomityöni alue Passinraitti sijaitsee vanhan Kauhavan 
kaupungin taajamassa. Kuntaliitosten myötä Kauhavan uu-
det naapurikunnat ovat Evijärvi, Isokyrö, Lappajärvi, Lapua, 
Pedersören kunta, Seinäjoki, Uusikaarlepyy ja Vöyri.

Kauhavan kaupungin laatiman asumisen tulevaisuusmalli 
perustuu Kauhavan keskustan tiivistämiseen ja aseman 
seudun hyödyntämiseen. Tulevaisuusmallin tavoitteena on 
tyrehdyttää laskeva asukasluku ja kääntää se positiiviseksi.3 
Diplomityöni alue sijoittuu juurikin Kauhavan keskustaan 
ja pyrkii tuomaan tulevaisuusmalliin lisää historiallista ker-
rostuneisuutta ja paikallisen rakennusperinteen huomioi-
vaa uudisrakentamista.

1  Kauhavan strateginen alueidenkäytönsuunnitelma, 2014.
2  Kauhavan info-esite, 2016.
3  Kauhavan kaupungin tulevaisuusmalli, 2014.



12

Kuva 1. Kauhavan kaupungin tulevaisuusmalli - Asuminen
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Kauhavan kaupungin tulevaisuusmallin esittely

Kauhava on laatinut kuntaliitosten jälkeen kaupungin stra-
tegisten alueidenkäyttösuunnitelman vuonna 2014. Tätä 
suunnitelmaa kutsutaan tulevaisuusmalliksi. 

Asuminen

Asumista halutaan tiivistää Kauhavan keskustaa tiivistä-
mällä ja lisärakentamalla asemanseutua. Asutuksen tiivistä-
mistä tavoitellaan myös Alahärmän ja Ylihärmän taajamien 
keskustoissa. Elinvoimaisille kyläalueille lisätään uutta 
asuinrakentamista. Uusina potentiaalisina asuinalueina pi-
detään Mäki-Hannuksen eteläosaa ja Vähä-Passin länsipuol-
ta, myös Mäenpääntien varren asumisen kehittäminen on 
osoitettu mallissa. Kortesjärven puolella on mainittu Väinö-
lä-Kuuselan asuinalue ja järvialueen kehittäminen virkistys-
alueena sekä pysyvän, että vapaa-ajanasumisen alueena. 4 

Diplomityöni alue Passinraitti sijoittuu Kauhavan keskus-
taan. Suunnitelma pyrkii tukemaan täydennysrakentamisel-
la paikan henkeä ja olemaan osa tiiviimpää keskustaraken-
teen toteuttamista.

Liikenne

Tulevaisuusmallin liikenne osiossa kiinnitetään huomioita 
erityisesti huvipuistoalue Powerparkin yhteyksien kehittä-
miseen. Alahärmän asemanseudusta halutaan luoda mat-
kailullinen solmu, johon pohditaan myös uuden tieyhteyden 
rakentamista Kortesjärveltä. Kauhavan keskustan aseman-
seutua kehitetään matkakeskuksena, jonka läheisyyteen 
tavoitellaan uutta asumista, työpaikkoja ja palveluita. Kevy-
enliikenteen reittejä kehitetään keskusta-alueella koulujen 
läheisyydessä. Valtatie 19:sta liittymien toimivuutta ja lii-
kenneturvallisuutta halutaan parantaa.5 

Passinraitti sijoittuu koulukeskuksen ja päiväkodin välittö-
mään läheisyyteen. 

Passinraitti on jäänyt Kauhavan keskustan pääteiden 
kainaloon, jonka ansiosta sen läpi virtaa maltillisesti liikennettä. 
Passinraitin liikenne muodostuu pääasiassa asukkaiden, puuk-
4  Kauhavan strateginen alueidenkäytönsuunnitelma, 2014.
5  Idid.
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kotehtaan asiakkaiden kulkemisesta ja päiväkodin saatto-
liikenteestä. Liikenteen nopeutta laskee tien päällystämätön 
rakenne. Täydennysrakentamisen myötä liikennemäärä 
hieman nousee. Kevyenliikenteenväylää raitille ei mahdu 
rakentamaan siirtämättä 1850-luvun rakennuksia. Raitin 
päällystämätön luonne on todennäköisesti paras vaihtoehto 
liikenneturvallisuuden ja yleisen tunnelman kannalta. Ark-
kitehti Tuomas Autere Kauhavan rakennuskulttuurin inven-
toinnissaan 1997 mainitsee Passinraitin perinteikkään ylei-
silmeen soveltuvan soratieneen suojelluksi SR-merkinnällä.6

Yritysalueet ja matkailu

Teollisuusalueiden laajentamista on esitetty valtatie 19 var-
rella Alahärmän ja Ylihärmän kohdilla. Matkailun kehittä-
mismahdollisuuksia tutkitaan Alahärmän huvipuistoalueen 
ja Ylihärmän kylpylä- ja liikuntakeskuksen siivittämänä. Yli-
härmässä Vaasantien yritysalueen kasvua pidetään poten-
tiaalisena. Maaseutuelinkeinojen ja maatalouskaupan ke-
hittäminen on suunniteltu tulevaisuusmallissa Kortesjärven 
alueelle. Kortesjärvellä on myös Ollinkankaan yritysalueella 
tonttireserviä laajentua. Kauhavan keskustan tuntumassa 
halutaan kehittää Mäki-Hannuksen, Vähä-Passin ja Torni-
mäen liike- ja työpaikkaaluetta laajenemissuuntana valtatie 
19 liittymä.7

Diplomityöni alueen läheisyydessä ovat viimeksi mainittu-
jen alueiden kehittäminen, joten Passinraitin asuinalue si-
joittuu hyvin uusien ja vanhojen palveluiden ja työpaikkojen 
lähellä.

Virkistysalueet

Tulevaisuusmallissa järvien virkistyskäytön kehittäminen 
on otettu yhdeksi teemaksi. Kauhavan eri taajamia yhdis-
tävän virkistysreittisuunnitelman laatiminen on mainittu 
tulevaisuusmallissa. Puolustusvoimien käytöstä poistuneen 
lentokentän ja varuskunnan alueen tulevaisuutta pohditaan 
myös uusien harrastusmahdollisuuksien kehittämisen alu-
eena. Keskustaan on tulevaisuusmallissa suunnitteilla kes-

6  Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi, Autere, 1997.
7  Kauhavan strateginen alueidenkäytönsuunnitelma, 2014.
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kuspuiston rakentaminen. Kauhavanjokea halutaan kehittää 
keskustan maisemallisena elementtinä tuomalla sen ääreen 
virkistysreittejä rakentamalla puistomaista ympäristöä.8

Passinraitti myötäilee jokivartta. Raitin luonne sopii vir-
kistysreitiksi sellaisenaan kulkematta aivan vedenäärellä, 
kuitenkin joen uoman suuntaa mukaillen. Pohjaistalojen 
julkisivut ovat kääntyneet kohti raittia muodostamaan his-
toriallisesti komean ja intiimin raittitilan johdattaen kohti 
kirkkoa. Joen toisella puolella on pääosin julkista rakenta-
mista ja palveluita, jotka tukevat haluttua vedenäärellä kul-
kevaa jokivarren virkistysreittiä mainiosti.

Uusiutuvan energian mahdolliset tuotantoalueet

Kauhavan tulevaisuusmallissa on Alahärmästä esitetty tuu-
livoimantuotannolle kaksi aluetta, toinen sijaitsee Voltissa 
ja toinen Sahankylän läheisyydessä. Turvetuotannonalueita 
on Kortesjärven Suolinevalla ja Kauhavan Lummukan ja 
Viinikan alueilla. Bioenergialla tuotettua aluelämpöä on Yli-
härmän taajaman tuntumassa ja lisämahdollisuus rakentaa 
Alahärmään valtatie 19 länsipuolelle yritystoiminnan kasva-
essa. Kauhavan keskustan alueella on suunnitteilla laajentaa 
myös aluelämpöä bioenergian avulla.9 Passinraitti sijaitsee 
keskustan alueella, jolloin on mahdollisuus liittyä läheisen 
voimalan kaukolämpöverkkoon.

8  Kauhavan strateginen alueidenkäytönsuunnitelma, 2014.
9  Ibid.
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Kuva 2. Kauhavan kaupungin tulevaisuusmalli - Virkistys ja matkailu
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Kuva 3. Kauhavan kaupungin tulevaisuusmalli - Yhdistelmä
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Kuva 4. Kauhavan keskustan kehityssuunnitelman voittajatyö, Joesta voimaa. Ramboll Oy.
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Kauhavan keskustan kehityssuunnitelma kilpailu

Kauhavan kaupunki on hakenut osana yleiskaavoitusohjel-
maa keskustan alueelle kaupunkikuvan ja toiminnallisuu-
den kehittämisen näkökulmasta määrätietoista kehitys-
suuntaa suunnittelukilpailun avustamana. Kilpailuohjelman 
tavoitteena on ollut saada ajatuksia yleispiirteisellä tasolla 
takertumatta detaljeihin ja visioimalla aluetta vuosikymme-
niksi eteenpäin. Seuraavaksi esittelen, miten kilpailun voit-
tajatyössä on käsitelty Passinraitin aluetta.

Kilpailun voittaja, Joesta Voimaa, Ramboll Oy

Voittaneessa kilpailutyössä keskustan alue on jaettu 11 
erilaiseen aluehahmotelmaan, joista jokaisella on oma tee-
mansa (Kuva 4). Passinraitti sijoittuu puolittain eteläisen 
sisääntuloväylän aluehahmotelmaan, jossa halutaan suu-
rimittakaavaisempaa liike- ja toimitilaa toimimaan kau-
pungin käyntikorttina. Passinraitin toinen puoli sijoittuu 
puolestaan koulu- ja vapaa-ajankeskuksen alueeseen, jonka 
kevyenliikenteen yhteyksiä halutaan kehittää kohti ydinkes-
kustaa. 
Joen toiselle puolelle osoitettu kulttuuri-alueen tulisi ulot-
tua myös Passinraitin puolelle jokea, raitin monisatavuoti-
sen historian vuoksi. Raitin varrella on säilynyt 1850-luvun 
pohjalaistaloja raittimaisessa muodostelmassa, joka kaipaa 
täydennysrakentamisen mittakaavalta enemmän historian 
huomioimista, eikä suurimittakaavaisen liikerakentamisen 
aluetta tule ulottaa Passinraitille.
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Kuva 5. Ilmakuva Passinraitista

Kuva 6. Karttaote Passinraitista ja Kauhavan keskusta-alueesta
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1.3 Passinraitti kaupunkirakenteessa

Passinraitin sijainti

Passinraitti sijaitsee Kauhavanjoen jokivarressa Kauhavan 
keskustassa johtaen kohti Josef Stenbäckin suunnittelemaa 
vuonna 1925 valmistunutta uusgoottilaista kirkkoa. Nykyinen 
kirkko on kolmas samalle paikalle rakennettu kirkko. Härmä-
läisen Antti Hakolan rakennuttama vuonna 1756 valmistunut 
puukirkko paloi jouluaamuna vuonna 1921. Hakolan kirkkoa 
edelsi vuonna 1643 valmistunut hirsirakenteinen kirkko, joka 
sai 1750-luvulla purkutuomion ja uuden kirkon rakentaminen 
aloitettiin vanhan kirkon viereen.10 Passinraitin sijainti on näin 
ollen ollut Kauhavan keskeisellä paikalla kutakuinkin 400 vuo-
den ajan.

Kauhavan kaupallinen keskusta sijaitsee vastakkaisella puo-
len Kauhavanjokea kulkien myös joen suuntaisesti. Passin-
raitilla sijaitsee Iisakki Järvenpään vuonna 1958 valmistunut 
puukkotehdas. Uutta rakennuskantaa edustaa vuonna 2015 
puukkotehdasta vastapäätä valmistunut päiväkoti. Passinraitin 
jatkumisen itään on katkaissut vuonna 2016 valmistunut uusi 
pelastusasema. Diplomityön alueeksi on rajattu nykyinen Pas-
sinraitti.

10  Pietiläinen, 1999.
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Kuva 7. Raittia reunustavat täysikasvuiset eri puulajien edustajat. Rakennukset piiloutuvat kasvillisuuden 
sekaan.

Kuva 8. Raitin säilyneet pohjalaistalot tekevät poikkeuksen ja näyttävät julkisivun ovat lähellä raittia.
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Passinraitin luonto jokivarressa

Kauhavanjoki virtaa rauhallisesti Passinraitin kohdalla tyy-
pillisen eteläpohjalaisen joen mukaisesti. Kauhavan kaupunki 
on teettänyt vuonna 2014 Kauhavanjoen luontoselvityksen. 
Passinraitin puoleista jokivartta ei selvityksessä ole tarkemmin 
luonnehdittu sen yksityisen luonteen takia, mutta vastarantaa 
on tutkittu tarkemmin. Kasvilajeina on selvityksessä vastaran-
nalta mainittu: jättitatar, ruttojuuri, kanadanpiisku, kotkansii-
pi, karhunköynnös, vuohenputki, jättipalsami, jättiputki, kot-
kansiipi, puistolemmikki, ukkomansikka. Vesirajassa esiintyviä 
kasveja ovat virmajuuri, nurmilauha, ojakellukka, rönsyleinikki 
ja sarjakeltano. Vastarannalla havaittuja puulajeja ovat lehti-
kuusi, vaahtera, koivu ja tuomi. Passinraitin puolella kasvaa 
koivuja tuomia ja harmaaleppiä.11

Raitilla kulkiessa yleiskuva on täysikasvuisen puuston ja pen-
saiden täyttämä, joiden välistä pilkistää 1900-luvun raken-
nukset. 1800-luvun rakennukset puolestaan ovat lähempänä 
raittia ja puutarhat ja pihat yksityisesti päärakennusten ta-
kana. Varsinaista lakeusmaisemaa ei Passinraitilta voi enää 
havainnoida kuten 1920-luvun valokuvissa, joissa jokivarren 
kasvillisuus on niukkaa ja jokivarret ovat viljelykäytössä. Suun-
nitelma-alueen asuinrakennusten tontin joenpuolella ovat 
pengerrettyjä. Tontit jatkuvat tasaisina lähelle jokea ja laskevat 
melko jyrkästi kohti jokea.

Pohjanmaa maakunnaksi

Omaksi maakunnaksi Pohjanmaa alkoi muodostua 1200-lu-
vulla, jolloin asutus uudelleen alkoi vahvistua 800-luvun 
selvittämättömän tai kiistanalaisen autioitumisen jälkeen.12 
Uutta väestöä muutti Pohjanmaalle Satakunnasta, Hämeestä 
ja Ruotsista. Näin ollen Pohjanmaa on ollut jo pitkään leimal-
lisesti kaksikielinen ja suuntautunut Ruotsiin päin.13 Maakun-
nan lähtökohtana voidaan pitää Kyröjoen asuttamisen myötä 
syntynyttä Kyrön suurpitäjää, joka ulottui Lapväärtistä Lappa-
järveen ja Ähtävänjokeen, ja itä-länsisuunnassa merenrannalta 
Suomenselän harjanteille. Väestönkehityksen myötä 1200-lu-

11  Ala-Risku, 2014.
12  Rantatupa, 2006, s.11.
13  Ibid.
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Kuva 9. Antti Hakolan suunnittelema vuonna 1756 valmistunut Kauhavan kirkko paloi jouluna 1921. Valokuva 
noin vuodelta 1910.

Kuva 10. Josef Stenbäckin suunnittelema kirkko valmistui samalle paikalle vuonna 1925.
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vun lopulla Kyröstä irtaantui Mustasaaren ja Pietarsaaren 
pitäjät ja 1300-luvun alkupuolella Närpiön pitäjä. Hallinnolli-
seksi kokonaisuudeksi Pohjanmaa alkoi muodostua Kuningas 
Albrekt Mecklenburgilaisen vieraillessa Vöyrissä heinäkuussa 
1367. Tällä matkalla lienee tullut päätös Korsholman linnan 
rakentamisesta.14 Korsholman lääni kuului Bo Joninpoika Gri-
pin hallintaan niin kuin muutkin Suomen läänitykset ja noin 
kolmannes Ruotsin lääneistä. Bo Joninpoika Grip sai näin muo-
dostettua Pohjanlahden ympärille valtaisan hallinnollisen ko-
konaisuuden. Tämä hallinnollinen kokonaisuus Pohjanlahden 
ympäriltä hävisi vasta 1600-luvulla. 15

Passinraitin kehitys 
Aiempina vuosisatoina Pohjanmaan kaupungit perustettiin 
helminauhamaisesti rannikolle ylläpitämään kaupankäyntiä 
ja takaamaan raaka-aineiden tasaisen virran pääkaupunkiin 
Tukholmaan. Tämä rannikkokeskeisyys alkoi muuttua vasta 
1900-luvulla, jolloin viimein sisämaahan perustetun kaupun-
kikeskuksen, Seinäjoen, kehitys lähti kunnolla käyntiin. Näin 
ollen sisämaan pitäjät keskustoineen, vauraudestaan huolimat-
ta, eivät voineet rakentua kaupunkityyppiseen muotoon, vaan 
tyypillisesti nauhamaisina talojonoina jokien, valtateiden ja 
risteyksien varteen.

Näin Kauhavallakin, jonne etelästä Lapuan suunnasta tultaessa 
Passinraitti muodosti pitkään pääasiallisen sisääntuloväylän. 
Sen varressa Vähäpassin ja Passin kylät levittäytyivät hautaus-
maalta kirkolle asti ja kirkonsillalta lähti useampia reittejä 
Kauhavan muihin osiin. Tuolloin Passinraitin julkisivut muo-
dostivat tärkeän osan Kauhavan kasvoista etelästä tulijoille. 
Talon sijaitseminen valtareitin varressa koettiin korkean sta-
tuksen asiaksi. Pihan ja rakennusten kuntoa arvioitiin yhteisön 
toimesta harva se viikko kun pitäjän hautajaissaatot kulkivat 
tätä reittiä pitkin.

Uuden sisääntulotien linjaus ja rakentaminen poikittain Pas-
sinraittia kohden ja uuden sillan rakentaminen vuonna 1975 
katkaisi tuon sisääntuloreitin ja ohjasi tuloliikenteen toiselle 

14  Rantatupa, 2006, s.11.
15  Ibid, s.12.
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Kuva 11. Rintamamiestaloja Passinraitilla vuodelta 1955. Ilmavalokuva on veljekset Karhumäen ottama.

Kuva 12. Valokuva pohjalaistalojen raittitunnelmasta Passinraitilla syksyllä 2014.
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puolelle jokea.16 Tuolloin joen toisella puolella Passinraitin 
kanssa samansuuntainen tie Lauttamuksen ja Pukkilan kylien 
välillä sai jatkossa selkeämmin toimia Kauhavan kasvoina. Vas-
taavasti keskustan liike- koulu-, urheilu-, ja kulttuuritoiminta 
asettui luontevasti rautatieaseman ja kirkon väliselle jänteelle 
samankaltaiselle nauhamaiselle raitille. Näin syntyi tilanne, 
jossa Passinraitti jäi sivuun julkisen- ja liikerakentamisen pai-
neesta koko 1900-luvun ajaksi. Ainoastaan Iisakki Järvenpään 
puukkotehdas asettui palonsa jälkeen Passinraitin alkuun 
kirkon läheisyyteen 1958. Sittemmin vuonna 2015 myös uu-
den paloaseman rakentaminen lopullisesti katkaisi Passinrai-
tilta suoran historiallisen yhteyden Vähäpassiin ja vanhalle 
hautausmaalle. Julkista rakentamista edustaa vuonna 2015 
valmistunut päiväkoti puukkotehdasta vastapäätä. Nykyisin 
urheilu- ja koulutoiminnat ovat keskittyneet kirkon puolelle jo-
kea jäähallin, urheilukentän ja paraikaa kohoavan liikuntahal-
lin myötä. Vuonna 1985 Passinraitin läheisyyteen valmistunut 
koulukeskus, jossa Kauhavan yläaste ja lukio ovat toimineet, on 
puolestaan paraikaa purettavana homevaurioiden vuoksi.

Tämä keskustan painopisteen asettuminen joen toiselle ran-
nalle on mahdollistanut Passinraitin pohjalaistalojen säily-
misen nykyaikaan ja pitänyt myös täydennysrakentamisen 
mittakaavan ennallaan. Viime vuosina raitin pohjalaistaloja on 
ansiokkaasti entisöity uudelleen asuinkäyttöön.

16  Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi, Autere, 1997.
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1500-luku

Viereisellä sivulla on ote Uppsalan arkkipiispan Johannes Mag-
nuksen veljen Olaus Magnuksen laatimasta Carta Marinasta 
vuodelta 1539. Kartta on laadittu Venetsiassa maanpaossa, 
sillä veljekset pitivät tiukasti kiinni katolilaisuisuudestaan ja 
kirkon reformaation tiukentuessa suuntasivat Italiaan. Veljes-
ten päämäärä oli vakuuttaa kirkon johto palauttamaan Pohjola 
takaisin katolisen kirkon piiriin. Kartta korostaa Pohjolan ja 
sen asukkaiden yhteenkuuluvuutta yhteen muun latinankieli-
sen Euroopan kanssa. 17

Kartaan on piirretty myös Kyröjoki, jonka varrella on helmi-
nauhamaisesti kyliä. Kyrössä, Pohjanmaan suurimmassa pitäjässä 
väestönkasvu oli 1400-luvun alusta 1500-luvun puoliväliin 
nopeaa. Syitä tähän ovat olleet myöhäiskeskiajan rauhallisten 
olot, muuttoliike ja ilmeisesti suotuisa ilmasto. Erik Pommeri-
laisen verokirjan mukaan vuonna 1413 Kyrössä oli 160 taloa, 
joista 100 sijaitsi Kyröjokivarren vanhimmalla asutusalueella 
nykyisestä Ylistarosta Vähäänkyröön ulottuvalla jokivarrella. 
Vuonna 1557 tämän jokivarsialueen talomäärä oli jo 395. Tämä 
tarkoittaa neljää taloa rantakilometriä kohden molemmin puolin 
jokea, enempää taloja Kyröön ei enää mahtunut, sillä talojen 
väliset rannat olivat viljelykäytössä. Tuon aikaisen maanomis-
tuksen mukaan jokivarsitontin omistaja omisti myös latva-
maan, jonka käytöstä kylä päätti, joten myöhemmin pohjan-
maalla yleistynyttä larva-asutusta ei sallittu. Lisäksi virtaava 
vesi oli tärkeä elämisen kannalta, joten ainoaksi mahdollisuu-
deksi kantatalojen nuorimmille oli lähteä asuttamaan erämai-
den jokivarsia. Kuningas otti myös kantaa ja lähetti vuosina 
1550 ja 1551 kirjeen talonpojille, jossa kehoitti runsasväkisen 
Kyrön väestön lähtemään asuttamaan myös erämaita. 18

Nimistön perusteella Kyröstä on suuntautunut Kauhavanjo-
kivarteen asutusta kuten, Perttula, Toppari, Pukkinen, Renko, 
Laitinen, Sippola, Näykki, Pernaa ja Pollari. Passien arvellaan 
muuttaneen Kyrön ulkopuolelta Karkusta tai Tyrväältä, jossa 
Passi-nimisiä isäntiä oli 1545.19

17  Kansalliskirjaston verkkopalvelu, 2016.
18  Pietiläinen, 1999, s.31.
19  Pietiläinen,1999, s.38.
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1600-luku

Viereinen kartta on ote maanmittari Claes Claessonin laati-
masta lääninkartasta vuodelta 1650. Lapuan pohjoispuolella 
sijaitseva Cauhajoki Capell on Kauhava. Kauhavajoen varrelle 
on piirretty 30 punaista ympyrää merkitsemään asutusta. La-
pua sijaitsee jokien risteyskohdassa ja omaa suuremman, noin 
kaksinkertaisen asutuksen.

Viereisellä sivulla oleva kartta on Kaarleporin kreivikunnan 
kartta vuodelta 1652. Kaarleporin kreivikunta oli kuninga-
tar Kristiinan kreivi Klaus Åkenpoika Tottille samana vuonna 
myöntämä läänitys, johon kuului Uudenkaarlepyyn kaupunki 
ja suuri osa Uudenkaarpelyyn ja Lapuan pitäjistä. Kauhavan 
alue kuului myös kyseiseen läänitykseen. Kaarleporin kreivi-
kunta palautettiin kruunulle vuonna 1674. Kauhavan asutus 
sijaitsee molemmin puolin Kauhavanjoen vartta ja vuonna 
1648 rakennettu kappeli talojen muodostaman helminauhan 
keskivaiheilla.

Kartasta voidaan lukea, ettei läntinen Kyröjoen varsi lukeutu-
nut Kaarleporin kreivikuntaan.

Kauhavasta käytettiin tuolloin myös nimeä Kauhajoki, kuten 
oheisiin karttoihin on kirjoitettu. Nimenvaihdos Kauhajoesta 
Kauhavaksi on ilmeisesti ollut sekaannuksien välttäminen Il-
majoen suurseurakunnan Kauhajoen kappelin kanssa. Kauha-
va nimi on ilmeisesti kuitenkin mainittu jo 1603 vuoden asia-
kirjassa ja vuodelta 1651 olevassa Pietari Brahen päätöksessä 
(Cauhava Capell). Verotusluetteloissa käytettiin vielä 1700-lu-
vun alussa Kauhajokea.20

Talojen lukumäärä pysyi Kauhavalla lähes muuntumattomana 
läpi 1600-luvun. Kauhavan siihen astisen talomäärän huippu 
27 taloa oli saavutettu 1590-luvulla. Kasvu alkoi uudelleen 
vuonna 1680, jolloin taloja oli 32.21 

Tämän diplomityön suunnittelualueella olleen Passin kantatila 
lohkottiin vuonna 1660 Isopassiksi ja Vähäpassiksi.22

20  Pietiläinen, 1999, s.24.
21  Ibid, s.38.
22  Ibid, s.39.
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1700-luku

Pohjanmaan komissionimaanmittari Nils Aejmaleus (1722-
1773) laati vuonna 1759 viereisellä sivulla esitetyn Kauhavan 
ja Härmien pitäjänkartan. Nils Aejmaleus oli aloittamassa myös 
isojakoon liittyneitä verollepanomittauksia ja oli ensimmäisiä 
Suomen maanmittausyksikköön nimitetyistä maanmittareis-
ta.23 Nils Aejmaleus toimitti pääosan Kauhavan isojakotoimi-
tuksista 1758-1761. Oheinen kartta on valmistunut isojaon 
aloittamisen kanssa samoihin aikoihin. Isojakokartta Kauhavan 
kohdalta on kateissa. Maanmittauslaitoksella arvellaan sen pa-
laneen Vaasan arkiston palossa vuonna 1852.

Isojako vaikutti asutuskuvaan levittäen asutusta Kauhavan-
joen vesistöalueen latvoille luomiin ja Hirvijoelle. Taloja syntyi 
myös kantatilojen takamaille. Tähän antoi mahdollisuus jakaa 
tilat yhä pienempiin osiin. Isojako oli käynnissä Kauhavalla aina 
1830-luvulle asti, sillä takamaiden jakaminen Lappajärveläisten 
kanssa oli riitaisaa aiheuttaen useita valtiopäivävalituksia. Myös 
Suomen sota 1808 – 1809 viivästytti isojakoa. Isojako selkiytti 
maanomistussuhteita ja antoi isännille motivaatiota raivata 
uutta niitty- ja viljelymaata.24  

23  Kostet, 2002. 
24  Pietiläinen, 1999, s.40.
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Taulukko 1. Kauhavan talot v. 1838. Passinraitin sijainti merkitty sinisellä ympyrällä.



3535

1800-luku

Sivun alalaidassa oleva ote on lohkomiskartasta vuodelta 
1826. Passinraitti kulkee joenviertä johtaen kirkolle. Tien var-
rella on yksi asuinrakennus, Isopassi. Verrattaessa aiemmin 
esiteltyihin 1600- ja 1700-lukujen karttoihin, joissa kirkon 
kupeessa on helminauhamaisesti taloja. Voi syntyä mieliku-
va talojen katoamisesta, mutta tämä ei pidä paikkaansa, sillä 
talot sijaitsevat lännempänä jokivartta. Kirkon puolella jokea 
kuljettaessa länteen, kohti Lapuanjokea sijaitsi vuonna 1838 
seitsemän taloa, nämä talot eivät muodostaneet raittimaista 
kyläyhteisöä vaan olivat kauempana toisistaan. Kauhavanjoen 
pohjoispuolella ja eteläpuolella kuljettaessa kirkolta itään ta-
lot sijaitsivat lähempänä toisiaan. Raittimainen katutila alkaa 
muodostua tultaessa 1800-luvun puoliväliin, jolloin nykyisin-
kin jäljellä olevat rakennukset ovat rakennettu.
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Viereisen sivun karttaote Kalmbergin kartastosta on laadittu 
Krimin sodan aikana vuonna 1856.  Kartasto laadittiin ran-
nikon puolustamistarkoituksessa. Kartografisesti kartassa ei 
ole juuri uutta ja samanaikaiset pitäjän kartat ovat tarkempia 
ja informaatiosisällöltään laajempia. Kalmbergin kartastosta 
saa kuitenkin hyvän yleissilmäyksen tiestöön ja asutuksen 
suhteen.25 Passinraitti näkyy kartassa Lapualta tulevana tienä 
kohti Kauhavan kirkkoa. Jokivarressa kirkon kupeeseen on 
kirjoitettu Passi merkkaamaan kylää. Taloja on useampia kuin 
yksi, mutta kartaston epätarkkuudesta johtuen, ei voida pää-
tellä mitä taloja tarkoitetaan.

Isojaon päätyttyä alkoi torppien ja mäkitupien määrä kasvaa 
Kauhavalla. Torpat olivat vuokatilojen haltijoita, jotka olivat 
saaneet osan emätilasta hoidettavaksi tiettyä työmäärää vas-
taan. Mäkitupalaisiksi kutsuttiin tilojen työntekijöitä. Mäkitu-
vat olivat pieniä asuinrakennuksia, joiden yhteydessä saattoi 
olla pieni perunamaa ja mahdollisuus yhden lehmän pitämi-
seen. 1900-luvun alkuun tultaessa Kauhavalla oli yli 300 torp-
paa ja lähes 400 mäkitupaa.26 

Rautatie saapui Kauhavalle vuonna 1886, jolloin Seinäjoki – 
Kokkola rataosuudella aloitettiin säännöllinen liikenne.27 Rau-
tatieaseman tuloa pidetään Kauhavan elinkeinoelämän kään-
nekohtana, jolloin liikekeskusta alkoi syntyä vauhdikkaasti.

25  Rantatupa, 2009.
26  Pietiläinen, 1999.
27  Pietiläinen, 1999, s.253.

Kauhavan talonsavut ja torpat 
1890-1910 
vuosi       talonsavuja     torppia
1810  154  122
1820  189  155
1830  232  213
1840  248  187
1850  302  256
1860  326  336
1870  336  280
1881  359  259
1910  539  332

Selite: talonsavuilla 
tarkoitetaan tässä 
asuinrakennuksia, 
joita saattoi saman 
talon pihapiirissä olla 
useita.    
  
Lähde: VMA LKrvA 
Kauhavan henkikirjat 
mainituilta 
vuosilta. 

Taulukko 2. Kauhavan talonsavut ja torpat 1980 - 1910
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Lohkomiskartta vuodelta 1924. Kartassa löytyy rakennuksia, jotka ovat nykyisin purettu.

Kuva 13. Valokuva kirkon tornista vuodelta 1925. Etualan pohjalaistalot ovat nylyisin purettu. Puretut asuin-
rakennukset ympyröity. 
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1900-luku

Rautatien myötä liikekeskus syntyi Kauhavalla Lauttamuksen 
kylään. Urheilukenttä ja koulurakennukset sijoittuivat myös 
rautatieaseman ja kirkon väliselle raitille. Julkisen rakentami-
sen keskittyminen vastakkaiselle puolen jokea antoi Passin-
raitille mahdollisuuden säilyä pienimittakaavaisena asuinra-
kentamisen alueena.

Ilmavoimien ilmailukoulu rakennettiin Kauhavalle vuosina 
1926-1929. Rautatie oli yksi avaintekijä lentokentän paikkaa 
valittaessa. Kauhavan tasainen topografia ja etäisyys Neu-
vostoliitosta puolsivat myös Kauhavan valintaa. Lisäksi maan 
ostaminen lentokenttää varten onnistui kauhavalaisilta isän-
niltä neuvotteluiden jälkeen.28

Sotien jälkeisellä jälleenrakennuskaudella Kauhavalle ja myös 
Passinraitille rakennettiin rintamamiestaloja. Iisakki Järven-
pään puukkotehdas rakentui kirkkoa vastapäätä 1958 ja on 
raitin ainoa teollisuuskiinteistö. Puukkotehtaan paikalla oli 
ennen pohjalaistalo, joka näkyy viereisen sivun valokuvasta. 
Raitilta on purettu 1900-luvun kuluessa valokuvien ja kartto-
jen perusteella puolenkymmentä pohjalaistaloa.

Passinraitti säilyi pääsisääntuloväylänä aina vuoteen 1975 
asti, jolloin kantatie 67 ja Passin silta valmistui. Lukion ja 
yläasteen toimintaan valmistui koulukeskus vuonna 1985 
Passinraitin puolelle jokea. Jäähalli rakentui koulukeskuksen 
läheisyyteen vuonna 1991 ja jäähallin taakse urheilukenttä 
vuonna 1999. Näin kouluelämän ja urheilun keskittyminen 
muutti joen puolelta toiselle.

28  Pietiläinen, 1999. s.221
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Pitäjänkartta vuodelta 1935. Passinraitti toimii eteläisenä sisääntuloväylänä Kauhavalle. Tiivis pohjalaistalojen 
ryhmä ennen kirkkoa. Ilmailukoulu on aloittanut toimintansa. Nykyinen Passinraitti ympyröity.

Pohjakartta vuodelta 1963. Puukkotehdas on valmistunut. Raitin varrella on neljä rintamamiestaloa. 
Puukkotehdasta vastapäätä ollut rakennus on nykyisin purettu. Kaksipihainen pihapiiri havaittavissa
Luoma-Passin ja Yllintuvan välissä. 
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Peruskartta vuodelta 1969. Passinraitti muodostaa edelleen pääsisääntuloväylän Kauhavalle. Tienvarteen on 
muodostunut helminauhamaisesti asutusta, kuten aiemmin jokivarteen. Nykyinen Passinraitti ympyröity.

Peruskartta vuodelta 1986. Passinraitti on pirstoitunut uusien tielinjausten vuoksi. Passin silta on valmistunut 
1975. Nykyinen Passinraitti on jäänyt uusien ja isompien teiden kainaloon. Nykyinen Passinraitti ympyröity.
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2000-luku

Kuntaliitosten myötä vuonna 2009 Kauhavan kaupunki lak-
kautettiin ja perustettiin uusi kaupunki Kauhavan, Alahär-
män, Ylihärmän ja Kortesjärven liitoksena. Uuden kaupungin 
nimeksi valittiin Kauhava. Kauhava oli väkiluvultaan suurin 
ja toimii hallinnollisena keskuksena. Tosin 2010-luvulla 
koulukeskus, terveyskeskus ja kaupungin talo ovat osoittau-
tuneet homevaurioisiksi. Lentosotakoulu lakkautettiin 2014 
ja ammattikorkeakoulun opetus on siirtynyt Seinäjoelle. On 
mielenkiintoista seurata miten ja minne Kauhavan taajama 
kehittyy lähivuosina.

Passinraitilla 2000-luvun muutokset näkyvät selvimmin sen 
kummassakin päässä. Uusi paloasema rakennettiin Passinrai-
tin päälle vuonna 2015 Kauhavantien (kantatie 63) varteen. 
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Paloaseman rakentaminen katkaisi lopullisesti Passinraitin 
historiallisen yhteyden Lapualle, tosin Passinraitin kautta ei 
Lapualle ajettu enää 1970-luvun jälkeen Kauhavantien ja Jy-
lhäntien valmistuttua. Kirkon ja puukkotehtaan päähän Pas-
sinraittia valmistui 2015 kaupungin päiväkoti. Puukkotehdas 
oli 2010-luvulle tultaessa hieman rapistuneen oloinen. Teh-
dasrakennus on kunnostettu vuonna 2014.

Osoitteessa Passinraitti 22 sijaitseva rintamiestalo on laajen-
nettu 2000-luvun puolella perinteisen pohjalaistalon mittoi-
hin ja ulkomuotoon. 
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Asemakaava Passinraitin alueelta.

Osayleiskaava Passinraitin alueelta. Merkinnät r11, r37, r38 ja r39 osoittavat jäljelle olevat pohjalaistalot.
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1.4 Alueen nykyinen kaavoitustilanne

Passinraitin alue on osayleiskaavassa rajattu alueeksi, jonka 
ympäristö säilytetään. 

”Alueella olevat rakennukset ja alueen ympäristö muodostavat 
maisemallisesti sekä rakennustaiteellisesti- ja kulttuurisesti 
että henkilöhistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 41 §:n 2 momentin 
nojalla määrätään, että alueen käytön kannalta tarpeellinen 
lisä- ja korjausrakentaminen ja muut ympäristöön kohdistuvat 
toimenpiteetovat sallittuja siten, että ne eivät ole ristiriidassa 
kohteen maisemallisen ja ympäristöllisen erityisluonteen eivät-
kä rakennustyylin kanssa.

Alueen läpi kulkevan Passinraitti-kadun suuntaus on säilyett-
tävä ennallaan ja sen parannustyöt tehtävä niin, että kadun ja 
sen ympäristön perinteikäs yleisilme säilyy.”

Raitin kaikki neljä pohjalaistaloa ovat suojeltu osayleiskaa-
vassa.

”Suojelukohde, historiallisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) 41 §:n 2 momentin nojalla määrä-
tään, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja 
että rakennuksessa suoritettavien korjaus-, laajennus- ja muu-
tostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti 
arvokas luonne säilyy.”

Asemakaavassa Passinraitin alue on erillispientalojen AO 
ja pientalovaltainen asuinalue AP merkinnöin varustettu. 
Poikkeuksen tekee puukkotehtaan TY-1 merkintä, ympäris-
töhäiriötä aiheuttamaton teollisusrakennusten korttelialue 
ja päiväkodin ja koulukeskuksen alueen opetusta palvelevien 
rakennusten korttelialue YO-merkintä. 

Diplomityön suunnitelma asettuu melko hyvin nykyiseen 
kaavoitukseen. Suunnitelman yksi uusi rakennuspaikka si-
jaitsee opetusta palvelevien rakennusten korttelialueella. 
Tosin tällä alueella on jo ennestään asuinrakennus. Tonttira-
jojen sijoittelussa on puolestaan käytetty rohkeampaa otetta. 
Suunnitelmassa on rajattu uusia tontteja, jotka tarvitsevat 
maanomistajan halun tonttien lohkomiseen.
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1800-luku

1900 - 1959

1960-1989

1990-1999

2000-luku

Kuva 14. Passinraitin päärakennusten rakennusajankohdat. 
Kirkko ja paloasema mukana tarkastelussa.
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1.5 Passinraitin nykyiset rakennukset

Viereisellä sivulla on kartta, johon on merkitty Passinraitin 
päärakennusten rakentamisajankohdat. Punaisella on mer-
kitty 1800-luvun puolella rakentuneet talot. Niitä on jäljellä 
neljä asuinkäytössä olevaa pohjalaistaloa. Oranssilla on mer-
kitty vuosina 1900- 1959 rakentuneet viisi rakennusta. Niistä 
kolme on rintamamiestaloa, rakennusvuodet 1946, 1952 
ja 1951. Puukkotehdas on valmistunut vuonna 1958. Pieni 
asuinmökki puukkotehdasta vastapäätä on rakennettu 1920. 
Keltaisella väritettyjä rakennuksia 1960-1989 on kaksi. Toi-
sen rakennusvuosi on 1985, toisen rakennus vuotta ei ollut 
Kauhavan rakennusvalvonnassa, mutta tyylillisesti tarkaste-
luna rakennus ajoittuu kyseiseen ryhmään. Vaaleanvihreällä 
on 1990-luvun rakennukset, joita on myös kaksi. Toinen on 
komea valkoinen kivitalo vuodelta 1995 ja toinen puuraken-
teinen asuinrakennus, jossa toimii myös parturikampaamo. 
Tiedot rakennusten rakentamisvuosista on saatu Kauha-
van rakennusvalvonnasta. Tummanvihreällä on merkitty 
2000-luvun rakennukset. Niitä ovat paloasema, päiväkoti ja 
asuinrakennus, joka on laajennettu rintamamiestalosta poh-
jalaistalon mittoihin.
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Kuva 15. Passinraitti 27. Pohjalaistalo on rakennettu 1850.

Kuva 16. Passinraitti 25. Pohjalaistalo on rakennettu vuonna 1874. 



49

Kuva 17. Passinraitti 30. Pohjalaistalo on rakennettu 1850, sitä on uusittu 1921. Vuonna 2009 rapistumaan 
päässeen talon restauroinnista myönnettiin Janne Honkalalle ja Mari-Johanna Hämäläiselle Säästöpankin 
kulttuurisäätion toimesta tunnustus rakennuskulttuurin säilyttämisen eteen tehdystä työstä. (Ilkka 8.10.2009)

Kuva 18. Passinraitti 28. Pohjalaistalon tarkkaa rakennusvuotta ei ole tiedossa. 
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Kuva 19. Passinraitti 22. Arkkitehtiyo. Mika Mäenpään suunnittelema pohjalaistalo, joka on muodostettu 
jatkamalla rintamamiestaloa. Rakennukselle myönnettiin Säästöpankin kulttuurisäätion toimesta tunnustus 
uudenlaisesta kulttuurihistoriallisesta rakentamisesta lokukuussa 2009. (Ilkka 8.10.2009)
Kuva 20. Passinraitti 29. Pieni asuinrakennus suuntaa ehjän julkisivunsa raittia kohden isompien naapurei-
densa tavoin. Kauhavan rakennusvalvonnassa olevan tiedon mukaan rakennusajankohta olisi 1920, mutta 
tämä jää epävarmaksi.
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Kuva 21. Passinraitti 32. Iisakki Järvenpään vuonna 1958 valmistunut puukkotehdas on peruskorjattu 
vuonna 2014.

Kuva 22. Passinraitti 26. Valkoinen kivitalo vuodelta 1995 on suuntautunut raitin mukaisesti, mutta harja on 
käännetty pitkittäin.
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Kuva 24. Kauhavan uusi paloasema on valmistunut vuonna 2015

Kuva 23. Kauhavan uusi päiväkoti on aloittanut toimintansa Passinraitilla vuonna 2015
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Kuva 25. Passinraittia reunustaa täysikasvuisten puiden reunustat. Kuvassa koivuja, pihlaja sekä mänty. Puiden 
lomasta pilkistää vuonna 1952 valmistunut rintamamiestalo.

Kuva 26. Puretun rakennuksen kivijalkaa näkyvillä osoitteessa Passinraitti 30. Valokuvan oikeassa reunassa 
näkyy puiden takaa puukkotehdas.
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Kuva 27. Tornion kirkko ja kellotapuli vuodelta 1686 on yksi vanhim-
pia säilyneitä osoituksia pohjalaisesta tukipilarikirkosta. Veneenrak-
ennuksen ohella kirvesmiesten hirrenveistotaitoa kuvaa puukirkkojen 
rakentaminen. Tornion kirkon on suunnitellut Pohjanmaan Tyrnävältä 
kotoisin ollut Matti Joosepinpoika Härmä.

Kirkkoja rakentaneet kirvesmiehet ja heidän apulaisensa olivat usein 
myös tavalla tai toisella mukana talollisten tuparatien rakentamisessa 
Elias Härön ja Panu Kailan mukaan.
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 2.1 Etelä-Pohjalaisen talon ja pihapiirin historiasta ja 
Kauhavan seudun asutuksen vaiheista

Vakituisen asutuksen syntyminen

Vanhin asutus Etelä-Pohjanmaalla sijoittuu jokivarsiin, talot 
on rakennettu molemmin puolin jokea. Pysyvä asutus on 
Kauhavan alueella peräisin 1500-luvulta, jolloin Kyröjoen 
alueelta alkoi siirtyä väestöä uudelle asuinalueelle Kyröjoki-
varren tultua ylikansoitetuksi.29 Kustaa Vaasa antoi käskyn 
1500-luvulla pohjalaisten aloittaa erämaiden viljelyn. Tätä 
kiinteää asutusta edelsi eräkausi, jolloin alueella liikkui 
hämäläisiä ja satakuntalaisia eränkävijöitä, jotka viipyivät 
majoissa saalistuskauden ajan ja palasivat vakinaisille asuin-
sijoilleen sen päätyttyä.30 Verottajan kirjoissa Kauhavan 
alueella oli vuonna 1563 neljä taloa, vuonna 1567 taloja oli 
15, vuonna 1571 taloja oli jo 22. Tultaessa vuoteen 1600 ta-
loluku oli 28. Nuijasota käytiin vuosina 1596 - 1597, tuolloin 
suuri joukko eteläpohjalaisia talonpoikia menetti henkensä. 
Kauhavan taloista autioitui nuijasodan seurauksena kolman-
nes, mutta rauhan tultua autiotalot pian muuttuivat veron-
maksukykyisiksi.31

Pohjalaisen talon synnyn taustatekijöitä

Eteläpohjanmaa on ollut merenvälittämän kaupankäynnin 
vuoksi vuorovaikutuksessa urbaaniin kulttuurin kanssa ja 
saavuttanut tervanpolton ja maatalouden ansiosta riittävän 
vaurauden asteen suhteellisen varhain. Näin asuntorakenta-
misen kehitykselle on syntynyt edellytykset. Savutuvat ovat 
tästä syystä hävinneet niin aikaisin, ettei niistä ole jäljellä 
perimätietoa ja asiakirjalähteitäkin on hyvin harvoja.32 Toivo 
Vuorela on löytänyt vuonna 1939 Kuortaneen Märjenjärveltä 
heinäladon, joka osoittautui tarkemmassa tarkasteluksi enti-
seksi savutuvaksi. Tämä rakennus lienee ainoa konkreettinen 
muisto eteläpohjalaisesta savutupa-asumisesta.33

Pohjanmaan rannikon talonpoikien kauppayhteyksistä on 
kerrottu jo vuonna 1590, jolloin Pohjanmaan rahvas valit-

29  Vuolle, 1967, s.424.
30  Teräväinen, 2003, s.63.
31  Pietiläinen, 1999, s.39.
32  Vuorela, 1949, s.22.
33  ibid.
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Kuva 28. Laurolan Pitkä-Perttilä Kyrönjoen rannalla on poikkeuksellisen pitkä ja näyttävä 
puolitoistakerroksinen pohjalaistalo 1800-luvun jälkipuoliskolta. Viereisellä pellolla ratkottiin 
Suuri Pohjan sota Napuen taistelussa 1714.

Kuva 29. Juha Poutun perheelleen kunnostama 1860-luvulla alunperin rakennettu pohjalaistalo Laihialla. Nyky-
iselle paikalleen talo on siirretty isojaon seurauksena 1800-luvun lopulla. Lisää rakennuksen kunnostamisesta 
perinteisin menetelmin löytyy Poutun blogista: http://melkorohkeatemppu.blogspot.fi/
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ti, että heitä oli kielletty ohittamasta Tukholman Södersr-
tömmeniä viljanvaihtomatkalla Mälarenille, jonka jo silloin 
sanottiin olleen vanha tapa.34 Ensimmäiset kaupungit Poh-
janmaalle syntyivät 1600-luvun alussa. Laajan talonpoikais-
purjehduksen myötä laivanveistotaitoa oli syntynyt. Aluksia 
veistivät talonpoikien kirvesmiesryhmät, joissa mukana oli 
sesonkiaikana myös sisämaasta tulleita talonpoikia. Hollan-
tilaissyntyiset Momman veljekset perustivat vuonna 1666 
Pietarsaareen veneveistämön, jonka vaikutuksesta syntyi 
myös kruununveistämöitä, joissa kouluttautui lukuisia laiva-
kirvesmiehiä noin 40 vuoden ajan.35 Laivanrakennus kasvoi 
merkittäväksi tulonlähteeksi pohjalaisille. Esimerkiksi Pie-
tarsaarelaisten porvareiden telakoilla työskenteli 1780-luvun 
alussa 300 miestä, jotka suurimmaksi osaksi tulivat Pohjan-
maan maaseudulta.36 

Asuinrakennuksia 1600-luvulta ei ole Pohjanmaalla jäljellä ja 
tiedot suuren pohjansodan ja isovihan ajoilta (1700 - 1721) 
ovat niukkoja, mutta tiedetään sodassa noin kolmensadan 
pohjalaisen rakennuksen tuhoutuneen.37 Etelä-Pohjanmaalta 
oli läpi 1700-luvun kauppayhteydet Pohjanlahden rannikko-
kaupunkeihin Kristiinankaupunkiin, Vaasaan, Uuteenkaar-
lepyyhyn, Kokkolaan ja Pietarsaareen. Näihin kaupunkeihin 
kohdistuneilla tervanmyyntimatkoilla katukuva ja kaksiker-
roksiset rakennukset jäivät etelä-pohjalaisten mieliin. Tapuli-
kaupunkioikeudet myönnettiin Vaasalle, Kokkolalle ja Oululle 
vuonna 1765. Tämä avasi ulkomaankaupalle edullisemmat 
olosuhteet, saatiin myydä parhaaseen hintaan ohi tukhol-
malaisten porvareiden. Se heijastui myös eteläpohjalaisille 
talonpojille hyvänä tervan hintana.38 

Tervanmyynnin vaurastamina 1700-luvun jälkipuoliskolla 
eteläpohjalaiset asuinrakennukset saivat entistä komeam-
man luonteen puolitoista- ja kaksifooninkisina rakennuksina, 
joiden ikkunapielet ja nurkkalaudat olivat maalattuja. Ran-
nikkokaupunkeihin nämä talomallit olivat siirtyneet Ruotsis-

34  Mäkelä, 2014, s.37.
35  Ibid, s.38.
36  Ibid.
37  Härö & Kaila, 1976, s.12.
38  Mäkelä, 2014, s.38.
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Kuva 31. Yli-Lauroselan talon päärakennus ja pihapiiri toimivat nykyisin museona Ilmajoella.

Kuva 30. Tervahaudan rakentamista Pohjoispohjanmaalla.
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ta porvariston ja papiston tuomina.39 Pian talot saivat myös 
punamulta- tai keltamultavärityksen.40 Ensimmäiset kaksi-
fooninkiset rakennettiin 1700-luvun lopulla, mutta eniten 
niitä pystytettiin 1860- ja 1880 välisenä ajanjaksona.41 Ra-
kentamisen vilkkautta lisäsi myös vaurauden lisääntymisen 
ohella ajatus hyödyntää yhteismetsistä saatavat rakennustar-
peet ennen isojaon toimeenpanoa.42

Elias Härö ja Panu Kaila toteavat pohjalaistalon arkkitehtuu-
rin tulleen valmiiksi niin teknisesti kuin rakennustaiteellises-
ti saavuttaessa 1800-luvun puoliväliin. Tästä esimerkiksi he 
nostavat Ilmajoen Yli-Lauroselan rakennuskokonaisuutta.43

39  Teräväinen, 2003, s.64.
40  Kakkuri, 1985, s.102.
41  Teräväinen, 2003, s.64
42  Härö & Kaila, 1976, s.12.
43  Ibid, s.14.
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Kuva 32. Ilmalaiva Italia ylittää vuonna 1880 rakennetun yksittäistuvan Kauhavan Ruotsalan-
kylässä vuonna 1928.

Kuva 33.
Taalainmaalainen yksittäistuvan 
pohjapiirros Ruotsista. Samanlainen 
pohjakaava on yleinen Pohjanlahden 
kulttuuripiirin vaikutusalueella.

Kuva 34.
Tyypillisen jalasjärveläisen talon 
pohjakaava. Yksittäistupa, jossa 
kamarit. Rakennusvuosi 1849,
Luopajärvenkylän Päri.
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Pohjakaavat

Kansanomaisissa pohjalaistaloissa julkisivut ja pohjat ovat 
tiukasti keskinäisessä yhteydessä: väliseinien paikat näkyvät 
hirsisalvoksina julkisivussa eikä ikkuna-aukotuksessa käytetty 
valeikkunoita säätyläisrakennusten tapaan vaan ikkunat ovat 
siellä missä ne luontevasti ovat. Pääsääntöisesti pohjaratkai-
suja on kaksi: yksitupainen ja kaksitupainen rakennus, eli 
tuparati. 

Yksitupainen pohjakaava muodostuu kolmesta huoneesta, 
asuintuvasta, porstuasta ja porstuakamarista. Tämä pohja-
kaava kuuluu tunnusomaisesti Pohjanlahden piirin kulttuu-
riin ja oli yleinen koko Suomessa.44 Torpissa ja mäkituvissa 
on voitu käyttää myös pohjakaavaa, jossa on pelkästään 
porstua ja tupa. 45  Yksitupainen asuinrakennus on ollut Etelä-
pohjanmaalla varsin yleinen ja tyypillisimmillään esiintynyt 
sosiaalisesti vaatimattomissa tai tilojen jaossa syntyneissä 
nuorissa talouksissa. Yksitupainen asuinrakennus on ollut 
torppien vallitseva asuntomuoto.46 Yksitupaiseen asuinra-
kennustyyppiin on voitu lisätä tuvan perälle kaksi peräkama-
ria, varsinkin jos kyseessä on ollut talollisen asuinrakennus. 
Isompi peräkamari on yleensä toiminut vierashuoneena ja 
pienempi kamari on ollut isäntäväen yksityiskäytössä. Ruot-
sinkielisellä Eteläpohjanmaalla on peräkamareiden tilalla olla 
yksi koko tuvan levyinen kamari, joka on voinut toimia syytin-
kiläisten asuntona.47

Tuparati muodostuu puolestaan kahdesta tuvasta, asuin-
tuvasta ja edustuvasta, joiden väliin jää porstua ja pors-
tuakamari. Isoimmissa taloissa on leveän porstuan taakse 
mahtunut kaksikin kamaria tai edustupa on jaettu kahdeksi 
huoneeksi tai tuvan jatkoksi liitetty kamari tai kaksi. Samaan 
aikaan säätyläistaloissa vallitsi karoliininen pohjakaava, jos-
sa porstuakamarin tilalla oli sali ja tuvat jaettu kamareiksi. 48 
Yläkerran huonejako noudatti alakerran huonejakoa, silloin 
kun ne ylipäätään valmiiksi asti rakennettiin.49 

44  Vuorela, 1949, s.33.
45  Härö & Kaila, 1976, s.14.
46  Vuorela, 1949, s.28.
47  Ibid, s.30.
48  Härö & Kaila, 1976, s.14.
49  Kakkuri, 1985, s.107.
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Kuva 38.
Härmäläisen talon asuinrakennus.
I portaat
II porstua
III asuintupa
IV tupakamari
V edustupa

Kuva 37.
Kuortane, Mäki-Kokkilan
huonejärjestys, jossa edustupa
jaettu kahtia. 

A. tupa
B. tupakamari
C. peräkamari
D. erustupa
E. porstua

Kuva 35. Oja-Mantilan v. 1807 rakennettu asuinrakennus Jalasjärvellä, valokuva v.1909

Kuva 36.
Yllä olevan Oja-Mantilan tuparadin
pohjakaava
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Kaksitupaisella rakennuksella on Eteläpohjanmaalla vanhat 
juuret. Kaarle XI määräsi vuonna 1681 talontarkastusasetuk-
sessa, että manttaalin suuruisessa talossa tuli olla asuintuvan 
lisäksi vierastupa. Toivo Vuorelan väitöskirjassa oletetaan 
tämän olleen jo vallinneen käytännön vakiinnuttaminen, eikä 
suinkaan uutuuden, jonka myötä kaksitupaiset asuinraken-
nukset olisivat syntyneet.50 

Pappiloiden rakennukset eivät Pohjanmaalla aluksi poiken-
neet juuri vauraista talonpoikaistalojen rakennuksista. Oi-
keastaan maalaispappilat, erosivat talonpoikaistaloista vain 
siinä suhteessa, että niiden isäntä toimi samalla seurakunnan 
virkamiehenä.51 Ruotsin nouseminen 1600-luvulla suurval-
ta-asemaan ja taloudelliseen vaurauteen asetti taustan ylem-
män säätyluokan asumisen kehittymiselle. Ruotsi-Suomen 
aateliskartanoissa alettiin 30-vuotisen sodan jälkeen suosia 
pitkiä ja leveitä yksikerroksisia rakennuksia, jotka sisälsivät 
kymmeniä huoneita. Eteläpohjanmaalla ei ollut aatelistiloja, 
mutta vähitellen rakennustapa levisi maakunnan pappiloihin. 
Tästä kehityksestä esimerkkinä pidetään Kokkolan vuonna 
1737 rakennettu pappilaa ja Mustasaaren vuonna 1667 ra-
kennettua pappilaa.52

50  Vuorela, 1949, s.35.
51  ibid s.38.
52  ibid s.39.

Kuva 39. Alvar Aallon skissi Kuortaneen Keski-Honkolan 
porstuasta ja pohjapiirroksesta vuodelta 1916.



64

Kuva 40.
Rudolf Åkerblomin akvarelli alahärmäläisestä tuparadista vuodelta 1875.
Pohjapiirrokseen on dokumentoitu myös sisustus.
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Kuva 41.
Rudolf Åkerblomin akvarelli Vöyriläisestä tuparadista vuodelta 1876.
Pohjakaavan tilajäsentely noudattaa kummassakin kerroksessa toisiaan.
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Kuva 42.
Laihian Vilppulan talon 
asemapiirros vuodelta 1752. 
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Pihapiiri

Pohjalaistalojen pihapiiri noudatti länsisuomalaiseen ta-
paan nelisivuista umpipihaa. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla 
suosittiin usein umpipihaa, jossa kaikki rakennukset muo-
dostivat yhteispihan. Suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla 
suosittiin ratkaisua, jossa piha jaettiin tallin ja liiverin avul-
la miespihaksi ja karjapihaksi. 53 Tallin ja liiterin välissä oli 
portinalusta, josta kuljettiin pihalta toiselle.54 Päärakennusta 
lähimpänä oli tärkeässä asemassa ruoka-aitta eli puori ja ka-
lustovaja. Ne muodostivat usein kaksikerroksisen luhtiaitan, 
jonka yläkerroksessa oli kesäisin asuinkäytössä olleet huo-
neet. Luhtiaitan normaalimuodossa alakerran ruoka-aitan ja 
kalustovajan väliin muodostui sola, josta pääsi ajamaan hevo-
sella läpi. Luhtiaitan arkkitehtuurille tunnusomainen piirre 
on myös toisen kerroksen ulospäin työntyvä luhtikäytävä. 

Varhaisimmat luhtiaitat tunnetaan Ruotsista jo 1100-luvulta, 
mutta pohjalaisiin pihapiireihin ne yleistyivät 1700-luvun 
kuluessa. 55 Karjapihan muodostivat erikseen navetta, lam-
masnavetta, sikotiiju, puu- ja rehuladot. Käymälä sijaitsi tallin 
takana ja tunkio keskellä karjapihaa.56 

Isojakoa edeltävänä aikana tiheissä kyläryhmissä rakennuk-
set oli sijoitettava sinne missä tilaa oli käytettävissä. Saunat, 
riihikartano, vilja-aitat, maakellari, paja ja mahdollinen tuuli-
mylly sijaitsivat pihapiirien ulkopuolella tulipalon vaaran ta-
kia. Riihet sijaitsivat kauimpana ja vilja-aitat sen takia muista 
erillään, ettei tulipalo leviäisi niihin, vilja-aittoja ei myöskään 
tarvinnut käyttää päivittäin.57 Joentörmillä tontit olivat usein 
kapeita, joten päärakennuksen ehjä julkisivu käännettiin 
kohti jokivartta. Muut rakennukset molemmin puolin kapeaa 
tonttia yhdeksi pihaksi, jolloin lähimpänä rakennusta olivat 
miespihalle tyypilliset rakennukset ja pihanperällä maantien 
lähellä karjapihan rakennukset.58 Passinraitilla tilanne on toi-
nen: pääjulkisivut ovat tielle päin, mikä johtuu siitä, että raitti 
johtaa suoraan kirkkoa kohti, jolloin pääjulkisivut rajaavat 

53  Härö & Kaila, 1976, s.24.
54  Etelä-Pohjanmaan historia V, s.292.
55  Härö & Kaila, 1976, s.12.
56  Etelä-Pohjanmaan historia V, s.292.
57  ibid, s.294.
58  ibid, s.293.
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Kuva 43. Kaappo Isotalon pihapiiri.

Kuva 44. Kuvan rakennukset ovat vielä pystyssä Kauhavan Alahärmässä.
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kirkkoväelle komean katutilan. Toisella puolella Kauhavan-
jokea Passinraittia vastapäätä päärakennusten pääjulkisivut 
katsovat joelle päin ja talot on rakennettu lähemmäs jokea.

Kaappo Isotalon pihapiiri

Alahärmässä Isotalon kylässä sijaitsee seksmanni Kaappo 
Isotalon pihapiiri. Talon pihapiiristä on laadittu mittauspiir-
rokset, jotka ovat tällä aukeamalla esitettynä. Mittauksen 
ovat laatineet kesällä 1921 arkkitehtiopiskelijat Aili-Salli 
Ahde ja Aino Marsio. Pihapiiri noudattelee tyypillistä pohja-
laista pihapiirin toimintoja, joissa miespihan ulkopuolella on 
navetta ja lähimpänä asuinrakennusta on läpiajettava luhti-
aitta.

Nykyisin rakennukset ovat rapistumassa ja suuri osa pi-
hapiirin rakennuksista on purettu. Kaksifooninkisen 
päärakennuksen lisäksi on nykypäivään säilynyt läpiajettava 
luhtirakennus ja aitta. Pihapiirin muut nykyiset nähtävät ra-
kennukset ovat ilmakuva tarkastelun perusteella rakennettu 
mittauspiirustusten laatimisen jälkeen.

Kuva 45. Pihapiirin mittauksen ovat suorittaneen Aili-Salli Ahde ja Aino Marsio.
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Kuva 46. Lapuan Haapakosken kylältä Ampialan talon pihapiiri.  

Kuva 47. Postikorttikuva Kauhavan kirkontornista luoteeseen. Postikortti on kulkenut postissa 
24.7.26. Pohjalaistalon pääjulkisivu on suuntautunut jokea kohti. Kuvan talot on purettu.
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Kuva 49. Kauhavan kirkontornista koilliseen. Pohjalaistalon julkisivu joelle päin. Taustalla 
meijeri. Pohjalaistalo on nykyisin purettu, mutta meijeri on säilynyt.

Kuva 48. Viereisen sivun asemapiirroksen rakennukset Lapuan Haapakosken Ampialasta.
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Pohjalaistaloverkosto - www.pohjalaistalo.�i

“Pohjalaistalokulttuuri on omaleimaisuutta. Uusi sukupolvi 
arvostaa perinteisen rakentamisen pitkäikäisyyttä. Se haluaa 
asua terveellisesti ja kestävästi. Perintöä ei enää tuhlata, sillä 
rakennetaan tulevaisuutta.

Pohjalaistaloverkosto on eteläpohjalainen yritysryhmä, jolta 
löytyy pohjalaistaloihin liittyvää erikoisosaamista vanhan 
korjaamiseen ja uuden rakentamiseen – pohjalaistaloihin aina 
kalustamista ja sisustamista sekä pihaa ja puutarhaa myöten.

Tästä portaalista löytyy jatkossa yhä enemmän tietoa siitä, 
mikä on pohjalaistalo tänään, miten pohjalaistalokulttuuria 
kehitetään ja ketkä sitä kehittävät, millaisia yhteistyökump-
paneita on mukana pohjalaistaloon liittyvässä tutkimuksessa 
ja tutkimustulosten hyödyntämisessä uutta ideoitaessa. Myös 
runsaasti artikkeleita, tietoja tapahtumista, kursseista, ym.”59

59  Pohjalaistaloportaali, 2016.
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2.2 Siirrettävät pohjalaistalot

Rakennuksien siirtäminen ei ole Pohjanmaalla uusi ilmiö. Ra-
kennuksia on usein siirretty tilojen halkomisien ja perinnön-
jaon yhteydessä. Paljon on kuitenkin hävittämällä purettu uu-
sien rakenusten tieltä. Kiinnostus perinnerakentamiseen on 
tällä hetkellä nostamassa päätään Eteläpohjanmaalla, sen voi 
huomata lukemalla paikallislehtiä ja seuraamalla sosiaalista 
mediaa aiheen ympäriltä. Seinäjoen asuntomessut kesällä 
2016 nosti teemakseen pohjalaistalojen uudelleen tulkinnan. 
Asuntomessujen suunnitelmissa oli myös siirtää aito pohja-
laistalo restauroitavaksi alueelle, mutta suunnitelma kuiten-
kin kariutui. Pohjalaistaloille on luotu myös oma verkostonsa, 
Pohjalaistaloverkosto, joka tarkoituksena on yhdistää raken-
tamiseen ryhtyvät ja perinnerakentamisen ammattilaiset ja 
jakaa tietoa pohjalaistaloista.

Halua asua aidossa pohjalaistalossa on siis olemassa. Puoles-
taan selailemalla pohjalaistalojen myynti-ilmoituksia huomaa 
usein rakennuksen myytävän poissiirrettäväksi. Tarpeet eivät 
useinkaan kohtaa, ne jotka omistavat vanhan rakennuksen, 
eivät niitä halua alkuperäiselle paikalleen korjata. Rakentajat, 
jotka haluavat pohjalaistalon kunnostaa asunnokseen eivät 
välttämättä voi hankkia rakennusta alkuperäisellä tontillaan.

Alkuperäisellä paikalleen kunnostettava rakennus olisi 
hienoin tapa säilyttää historiallista kulttuuriympäristöä ja 
rakennusperinnettä. Rakennuksen siirtäminen kunnostet-
tavaksi ja uudelleen käyttöön otettavaksi on kuitenkin hyvä 
vaihtoehto, varsinkin pohjalaistalojen kohdalla, jotka ovat 
siirtyilleet muutenkin vuosisatojen aikana eri syiden vuoksi.

Pohjalaistalon uutta sijaintia suunniteltaessa parhaimpaan 
lopputulokseen voidaan päästä, kun löydetään kultuuri-
historiallisesti luonteva tontti siirrettävälle rakennukselle. 
Sellainen missä rakennus olisi voinut sijaita alunalkaenkin. 
Pohjalaistaloja on purettu lukuisia määriä alkuperäisiltä pai-
koiltaan, osa näistä tonteistä on nykyisin tyhjillään ja sijain-
niltaan miellyttävissä paikoissa jokien varsilla taajamien lie-
peillä tai jopa ihan keskustoissa. Nykyiseltä Passinraitilta on 
purettu valokuvien ja karttojen perusteella noin viisi pohja-
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Kuva 50. Orrenmaan talo oli päässyt rapistumaan ennen siirtoa. Kuva vuodelta 2003.

Kuva 51. Orrenmaan talo uudella paikallaan Sipoossa vuonna 2009. Toivottavasti myös 
alkuperäiset koristelistat ja pylväsaiheet restauroidaan.
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laistaloa. Passinraitin rakentamattomat tontit sopisivat 
siirrettävien pohjalaistalojen kohteiksi erittäin hyvin. 
Passinraitin puretut pohjalaistalot voisivat luontevasti 
palata, vain jokusen vuosikymmenen poissaolon jäl-
keen. 
 
Orrenmaan talo

Orrenmaan talon siirtohistoria on mielenkiintoinen. 
Tämä pohjalaistalo on rakennettu Lapuan neljännen 
kirkon hirsistä, jotka huutokaupattiin vuonna 1827 
Engelin suunnitteleman ja Heikki Kuorikosken 
rakentaman kirkon valmistuttua. Puretun kirkon 
oli suunnitellut Hendrick Katil 1749. Lapualainen 
talonpoika Keisala osti huutokaupattavat hirret ja 
pestasi Kuorikosken rakentamaan hirsistä talon 
Kauhavan Orrenmaahan. Talon kurkihirrestä 
löytyy vuosiluku 1833 ja perimätieto kertoo talon 
valmistuneen 1835. Keisala vaihtoi ajan tavan mukaan 
sukunimekseen Orrenmaan.60

Talo oli rapistunut kylmillään 1970-luvulta alkaen. 
Tuvan uuni oli romahtanut ulos asti lahonneen seinän 
läpi. Välipohjasta oli noin puolet lahon seurauksena 
romahtanut alas. Nykyinen omistaja ja kunnostaja 
oli saanut ohjeen: ”Katsokaa ikkunan aluset. Jos ne 
ovat pehmeitä niin lähtekää pois taakse katsomatta, 
älkääkä ikinä palatko.” Ikkunan aluset olivat olleet 
kuitenkin kovat ja keskustelu talon ostamisesta sai 
mahdollisuuden jatkumiselle. Vaativien restaurointien 
parissa uransa tehneen Erkki Hiipakan käynti 
Orrenmaan talossa sai talosta kiinnostuneet tekemään 
siirto- ja restaurointipäätöksen.

Hiipakka laati rakennuksen purkamista varten 
työjärjestyksen, jonka mukaan rakennus ”riisuttiin” 
kesällä 2003. Perustustyöt uudella tontilla Sipoossa 
alkoivat kesällä 2004. Keväällä 2005 rakennustyö alkoi 
kehikon korjaamisella, jolloin alkuperäiset kantavien 
seinien linjat palautettiin E-P:n Perinnerakentajien 
60  Varpula.fi.
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Kuva 52. Italianpunainen paritupa ennen purkamista Närpiössä. Hirret ovat numeroitu ja 
peräkärry on valmiina hirsiä varten.

Kuva 53. Sama talo siirrettynä Seinäjoen Kitinojalle vuonna 2016. Talo toimi Seinäjoen asun-
tomessujen oheiskohteena nimellä Widgrenin talo.
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toimesta. Rakennukseen suunniteltiin uudet kosteat 
tilat rakennusarkkitehti Teuvo Rankin suunnitelmien 
mukaan. Rakennustekniset laskelmat puolestaan laati 
rakennusmestari Leif Slotte. Syksyllä 2005 asennettiin 
väliaikainen peltikatto. Kesällä 2006 työt jatkuivat ja 
rakennusta lisäeristettiin ulkopuolelle ruiskutetulla 
5 cm kerroksella selluvillaa ja sen päälle asennettiin 
tuulensuojalevyt. Lämpö kytkettiin päälle marraskuussa 
ja taloon muutto tapahtui jouluna 2006.61 Orrenmaan 
talon vaiheista voi lukea lisää talon kotisivuilta, www.
varpula.fi. Projekti on todella mielenkiintoinen ja 
oivallinen esimerkki siitä, miten on saatu pelastettua 
hieno rakennusperintökohde, joka uhkasi hylättynä 
kadota.

Italianpunainen paritupa

Italianpunainen paritupa on rakennettu alun 
perin Närpiöön vuonna 1850. Närpiössä kyseinen 
pohjalaistalo dokumentoitiin, purettiin ja 
hirsikehikko ilmoitettiin myyntiin.  Seinäjoen 
Kitinojan perinnekylästä tontin hankkinut lapsiperhe 
osti puretun hirsikehikon vuonna 2013 ja aloitti 
kunnostustyöt ja syksyllä 2015 perhe muutti 
taloon. Hirsikehikkoa on projektissa käsitelty 
rakennushistorialliset arvot huomioiden ja märkätilat 
rakennettu siten, että ne poistamalla rakenne on 
jälleen alkuperäisessä muodossaan. Rakennuksen 
pihapiiriin on myös haettu ja kunnostettu pohjalaisia 
perinnerakennuksia. Kiilakivistä muodostettu kivijalka 
on perustettu betonisen sokkelin päälle.62 

Italianpunaisen parituvan kaltainen projekti on toimiva 
keino säilyttää pohjalaistalojen luomaa paikallista 
rakennusperinnettä. Lisää italianpunaisen parituvan 
vaiheista voi lukea osoitteessa italianpunainenparitupa.
blogspot.fi/.

61  Varpula.fi.
62  Italianpunainen paritupa. 
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Kuva 54. Arkitekthus 020 ottaa julkisivuaukotuksessaan suoria 
lainoja 1700-luvun rakennuksista, mutta detaljien toteutus viereisen 
sivun valokuvassa osoittaa ratkaisun olevan onnistunut. Mielleyhty-
mää uusvanhaan tyyliin ei synny.

2.3 Esimerkkikohteita

Arkitekthus – Thomas Sandell, Ruotsi

Ruotsissa toimivan Pohjanmaan Pietarsaaresta lähtöisin 
olevan arkkitehdin Thomas Sandellin talomalli Arkitekthus 
020 vuodelta 2005 on ottanut muotokieleensä vaikutteita 
Ruotsissa 1700-luvulla rakennetuista talotyypeistä.63 Talo-
malli on näin sukua myös pohjalaistaloille. Viereisellä sivulla 
on valokuva talon julkisivusta. Julkisivun ikkunat ovat ilman 
poikkipuitteita ja pystylaudoitus on ilman rimoitusta. Suun-
nitelmassa, julkisivun ikkunat ovat niin ikään ilman poikki-
puitteita. 

Suunnitteluvaiheessa nousi kysymys, tuleeko julkisivuista 
näin liian ankarat tai uusvanhat, mutta oheinen Sandellin 
suunnittelema julkisivu osoittaa, että näin voi saada raik-
kaan, toimivan ja ajanmukaisen ilmeen pystylaudoitetussa 
julkisivussa. Talomallissa kuitenkin mietityttää hyvin lähelle 
maanpintaa jatkuva laudoitus ja typistetyt räystäät, sillä hie-
man pidemmät räystäät ja korkeampi sokkeli lisäisivät julki-
sivun teknistä käyttöikää.

63  Arkitekhus.se.
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Kuva 55.
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Nannberga – Erik Persson, Ruotsi

Huolellisin hirsiliitoksien veistetystä vanhasta hirsiaitasta 
on muokattu vapaa-ajanasunto. Hirsiaitta on löytynyt Ruot-
sin Taalainmaalta ja purettu ja kuljetettu uuteen sijaintiinsa 
Arbogan kuntaan Nanngergan kylään. Rakennuksen on suun-
nitellut arkkitehti Erik Persson tukholmalaisessa General 
Architecture arkkitehtitoimistossa vuonna 2010.64

Rakennus on muutettu kaksikerroksiseksi lisäämällä hirsi-
kertojen väliin puurakenteinen lisäosa. Rakennuksessa vie-
hättää vanhan ja uuden rakenteen välinen vuoropuhelu. Uusi 
rakenne erottuu hienovaraisesti vanhasta detaljien kautta.

Eteläpohjanmaalla on lukuisia vastaavan kaltaisia hirsiait-
toja, jotka alkuperäisen käyttötarkoituksen päätyttyä ovat 
tyhjillään ja ränsistymässä. Suunnitelmassa on kaksi pihara-
kennusta, sauna ja autotalli. Näiden rakennusten osana on 
suunnitelmissa käytetty myös kierrätettyjä rakenneosia pur-
kutuomion saaneista aitoista. 

64  Puu, 1/2014, s.43.

Kuva 56.
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Kuva 57.
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Markki – Anssi Lassila, Seinäjoki

Arkkitehti Anssi Lassila on suunnitellut Seinäjoen asunto-
messuille 2016 rakennetun kaksikerroksisen asuinrakennuk-
sen. Rakennus sijoittuu Seinäjoen asuntomessuilla kortteliin, 
jossa talojen on tarkoitettu ottavan perinteinen pohjalais-
taloarkkitehtuuri huomioon. Lassila sanoo messuesitteessä 
seuraavasti: ”Perinteestä ei kopioida vaan jalostetaan uutta.”65 
Honka rakenteen talomalliston pohjaksi suunniteltu raken-
nus onnistuukin olemaan moderni ja viittaukset pohjalai-
sarkkitehtuuriin syntyvät massiivipuisesta materiaalista ja 
rakennuksen volyymista. Ikkunadetaljointi on hyvin harkittu. 
Ikkunalasien pinta on talossa lähellä julkisivulaudoituksen 
pintaa, kuten aiempien vuosisatojen pohjalaistaloissa. Mas-
siivipuisella rakenteella halutaan myös tuoda parempi sisäil-
man laatu.66 Tämä hyvin onnistunut pohjalaisesta perinteestä 
ammennettu rakennus oli asuntomessujen parhainta antia.

65  Honkarakenne, 2016.
66  Ibid.

Kuva 58.
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Kuva 59.
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Porvoon Länsiranta – Mari Matomäki

Porvoonjoen länsirannan puutaloalueen arkkitehtisuunnitte-
lusta järjestettiin kutsukilpailu, jonka tarkoituksena oli löytää 
kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti historialli-
seen ympäristöön istuva ratkaisu, joka jatkaisi arkkitehtoni-
sesti ja rakennusteknisesti Porvoon pitkää puurakentamisen 
perinnettä. Kilpailun voitti professori Tuomo Siitonen.67 Voit-
tajaehdotuksen pohjalta arkkitehti Mari Matomäki suunnitte-
li alueen aloituskorttelin rakennukset.68 Arkkitehti Matomäki 
luonnehtii alueen yleistunnelman olevan modernisti perintei-
käs, tuoksuva puu.69 Rakennukset liittyvän perinteeseen pit-
kien räystäiden, paksujen lankkujulkisivujen, keittomaalin ja 
korkeiden sokkeleiden avulla. Perinteikkäät aiheet ovat käsi-
telty modernin arkkitehtuurin keinoin ja liittävät uuden asui-
nalueen hienovaraisesti vastarannan vanhan puukaupungin 
perinteeseen ja mittakaavaan. Alue on palkittu vuoden 2003 
Ympäristöpalkinnolla.

67  Puu, 3/2004.
68  Puuinfo, 2016.
69  Puu, 3/2004.Kuva 60.
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Kuva 61.
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Kuva 62. Casa dei Crescenzi, Rooma. Keskiajalla rakennetuissa julkisivussa on käytetty spolioita 
antiikin rakenteista. 

Kuva 63. Arkkitehti Rudolf Olgiatin vuonna 1968 Sveitsiin suunnittelema Dr. Haegler House 
Salums käyttää ulko-ovena spolia-rakennetta osana uutta rakennusta.
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2.4 Kierrätetyt rakenneosat, spoliat

Spolialla tarkoitetaan rakentamisessa käytettyä kierrätettyä 
vanhaa rakennusosaa –tai materiaalia. Spolia-sana juontuu 
1500-luvulla antiikista kiinnostuneiden tutkijoiden italian 
kieleen kehittämän spoglie-termiin, jolla tarkoitetaan alkupe-
räisestä käyttötarkoituksesta irrotettua rakennusfragmenttia, 
joka on jäänyt jäljelle historiallisesta rakennuksesta rau-
nioitumisprosessin tai uudelleen käytön seurauksena.70 Ra-
kennusosien kierrättämistä on toimintatapana käytetty läpi 
historian. Syitä on ollut monia, milloin tyylin takia milloin 
olosuhteiden pakosta tai sattuman kautta. Roomassa likipi-
täen jokaisesta rakennuksesta on löydettävissä spolia. Nämä 
fragmentit liittävät rakennuksen kauemmas historiaan.71

Suunnitelmassa halutaan sitoa uudisrakennus osaksi etelä-
pohjalaista rakennuskulttuurin jatkumoa. Suunnitelmassa 
hyödynnetään spolia-rakenteita. Eteläpohjalaisia rakennuksia 
on purettu ja puretaan vieläkin lukuisin määrin ja niistä on 
saatavilla käyttökelpoisia fragmentteja, joita ei alkuperäisellä 
sijainnillaan voida tai haluta enää käyttää. Suunnitelmassa on 
pääjulkisivun ikkunariviin nykyaikaisten ikkunoiden sekaan 
istutettu alkuperäinen ikkuna 1850-luvulta. Purettujen talo-
jen ja navettojen alkuperäisiä kivijalkakiviä on myös hyvin 
saatavilla. Suunnitelmassa on esitetty kivijalan koostuvan 
tällaisista graniittisista spolioista. Suunnitelmassa on piha-
rakennus, jonka rakenteissa on kierrätetty hirsiä vanhoista 
paikallisista puoreista. Näin taidolla veistetyt hirsirakenteet 
saavat uuden käyttötarkoituksen jälleen etelä-pohjalaisessa 
pihapiirissä.

70  Raitio, 2011, s.11.
71  Ibid.
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3. Passinraitin täydennysrakentamissuunnitelma

Passinraitti on nykyiseltä pituudeltaan noin puolen kilo-
metrin mittainen, hyvin hoidettu soratie, joka noudattelee 
Kauhavanjoen uoman muotoja. Raitin vahvimman identi-
teetin muodostaa 1800-luvun puolivälistä peräisin oleva 
neljän osayleiskaavassa suojeltujen pohjalaistalon tiivis 
ryhmittymä. Esitetyssä täydennysrakentamissuunnitelmas-
sa on jatkettu tämän taloryhmän luomaa tuntua esittämällä 
uudisrakennuksien massat noudattelemaan raitin suuntaa 
ja tuomalla julkisivut lähelle raittia. Tämä ryhmittely jatkaa 
Passinraitille omaleimaista pääjulkisivujen suuntautumista 
raitille, jonka muodostuminen on johtunut raitin kirkkoa 
kohden johdattavan luonteen ansiosta. Yleisesti pohjalaisessa 
rakennusperinteessä jokivarren asuinrakennusten julkisivut 
suuntautuvat jokea kohti. 

Sisäänkäynnit ovat esitetty sisäpihojen puolelta, jolloin ra-
kennuksiin on mahdollista luoda ehjä julkisivu raittia koh-
den. 

Suunnitelmassa on esitetty sijoitus yhdeksälle uudisraken-
nukselle ja näiden pihapiireille. Osa uudisrakennuksista 
voidaan toteuttaa myös siirrettävinä pohjalaistaloina, joiden 
kaltaisia on raitilta purettu 1920-luvun jälkeen. Passinraitti 
antaa luontevan sijoituspaikan siirrettäville pohjalaistaloille, 
sillä niitä on sieltä viety myös pois.

Oleva rakennuskanta

Ehdotettu uudisrakennuksen paikka

Ehdotettu paikka siirrettävälle pohjalaistalolle

Passinraitin asemapiirros 1:2000
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Julkisivu Passinraitille, etelään 1:50
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4.1 Tarkemman suunnitteluaiheen kuvaus

Tarkemmin suunniteltava tontti sijaitsee Passinraitin 
joen puoleisella kohdalla. Viereisellä tontilla sijaitsee 
vuonna 2015 valmistunut puolitoistafooninkinen poh-
jalaistalo, joka on muodostettu jatkamalla rintamamies-
talon molempia päätyjä. Tontilla on rakennusoikeutta 
250 neliötä. Suunnitelman lähtökohtana on omakotitalo, 
joka voi muuntua kahden sukupolven asunnoksi. Lisäksi 
rakennus voi toimia osittain myös toimistotyökäytössä. 
Saunarakennus on erillisenä piharakennuksena, jonka 
yhteydessä on vilvoitteluun ja vapaa-ajanviettoon tar-
koitettuja tiloja. Tontille halutaan myös kaksipaikkainen 
sähköautoille tarkoitettu autokatos, tila polttopuille ja 
tekninentila maalämpötekniikalle. Sijoittamalla asuin-
rakennus raitin suuntaisesti lähelle tietä voidaan jatkaa 
vanhimpien rakennusten luomaa raitin ominaispiirrettä 
kirkolle johtavasta intiimistä katutilasta. Tällöin puutar-
ha suuntautuu jokirantaa kohden, jota piharakennukset 
reunustavat.

Rakennuksen arkkitehtuuri ottaa vaikutteita raitin 
1800-luvun puolivälin rakennuksista, mutta pyrkii an-
tamaan nykyajan leiman kokonaisilmeelle Venetsian ju-
listuksen mukaisesti. Perinteiset pohjalaistalot ovat pel-
kistettyjä jo itsessään ja vahva ikkunarytmitys luo hyvin 
tunnistettavan ilmeen kapeassa ja pitkässä rakennus-
rungossa. Suunnitelman rakennus käyttää samankaltais-
ta rakennusmuotoa ja ikkunarytmiä pienin poikkeuksin. 
Raitinpuoleisen julkisivun ikkunarytmi on suunniteltu 
kapeilla pystyikkunoilla raitin julkisen luonteen takia. 
Kyseinen ikkunarytmi myös istuu raitin muiden julkisi-
vujen ryhmään luontevasti. Sisäpihan puoleiset ikkunat 
ovat suurempia puutarhan yksityisen luonteen ansiosta. 
Oikeastaan erottautuminen uusvanhasta tyylistä perus-
tuu rakennusosien yksityiskohtien kautta tulevaan tun-
tuun. Pääjulkisivussa käytettävä spolia-ikkunan tehtävä 
on historiaan sitomisen lisäksi luoda näkyvä kontrasti 
uusien ja vanhojen yksityiskohtien välille. Näin tarkoi-
tuksena on saada esiin nykyajan leima arkkitehtuuriin 
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ja samalla sidotaan rakennus tiiviimmin alueen raken-
nushistoriaan. 

Rakennuksen pohjakaava on ottanut vaikutteita perin-
teisestä tuparadista, johon rakennuksen tilaohjelma is-
tuu luontevasti. Julkisivun perinteinen aukotusrytmi säi-
lyttää myös näin historiallisen yhteytensä pohjakaavaan.

Pohjaan on tuotu nykyajan elämän vaatimuksien mu-
kaan wc- ja suihkutilat. Olohuoneessa on kahden kerrok-
sen korkuista tilaa, mikä välittyy julkisivun aukotukseen.

Rakennuksen ilmanvaihto perustuu painovoimaiseen 
ilmanvaihtoon ja rakennuksen päämateriaalit ovat hen-
gittävä massiivipuu ja luonnonkivi. Tarkoituksena on 
luoda rakennuskokonaisuus, joka voi esikuviensa tapaan 
kestää terveenä ja toimivana useiden sukupolvien ajan. 

Asemapiirros 1:400

Päärakennus on asemoitu raitin suuntaisesti. Autokatos 
limittyy päärakennuksen kanssa ja mahdollistaa täten 
ruokailutilan ja työhuoneen isoista ikkunoista näky-
män puutarhaan. Saunarakennus on viety pihan perälle 
ja sieltä johtavat rappuset laituriin, jossa venepaikka. 
Saunan rakennusmateriaalina on käytetty vanhoja 
kierrätyshirsiä. Saunan edusta avautuu ilta-auringon 
suuntaan ja autokatoksen takana oleva omenapuutarha 
antaa yksityisyyttä kylpijöille. Tontin itärajalla on mar-
japensaiden muodostama pensasaita, josta vadelmat ja 
viinimarjat voidaan poimia omasta puutarhasta. Kuistin 
rappusilta voi suoraan laskeutua nurmikolle. Pihan kul-
kualue pinnoitetaan kivituhkalla. 
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Julkisivu puutarhaan, pohjoiseen 1:100 

Puutarhajulkisivussa huomion kiinnittää lasitettu kuisti, 
jossa on spoliana kunnostetut koristeelliset pariovet. 
Pariovet muodostavat kontrastin muuten modernien 
ikkunadetaljien kanssa. Puutarhan yksityisen luonteen 
suomana on rakennukseen esitetty isompia ikkunoita 
työhuoneeseen ja ruokailutilaan. Vedenohjaus katolta on 
toteutettu jalkarännien avulla, jotka ohjaavat sadeveden 
nurkissa oleviin syöksytorviin. Julkisivujen pystylaudoi-
tuksen rytmi on luotu kahdella eri levyisellä pontatulla 
laudalla, näin laudoitus on ajanmukaisen tasainen, mut-
ta perinteisen rimalautajulkisivun rytmi on aistittavissa.
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Julkisivu länteen 1:100 

Länsijulkisivua hallitsee olohuoneen korkea pystyik-
kuna, josta valoa tulee myös yläkerran oleskeluaulaan. 
Yläkerran päämakuuhuoneen ikkuna on myös hieman 
ruokailutilan ikkunaa korkeampi ja rikkoo perinteistä 
ikkunasommittelua. Rakennuksen alapohja on tuulettu-
va rossipohja, joka on muodostettu spolioina purettujen 
pohjalaistalojen kivijaloista. Kivijalassa on tuuletusauk-
koja, joita voidaan talvisaikaan sulkea tai kääntää pie-
nemmälle ja keväisin avata kokonaan. Savupiipun yhtey-
dessä on erilliset poistoilmahormit ilmanvaihdolle.
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Julkisivu itään 1:100 

Länsijulkisivussa puolestaan on rauhallisempi ikkuna-
sommitelma. Yläkerran ikkunat ovat hieman alakerran 
ikkunoita korkeammat, sillä ne vastaavat pääasiallisesti 
huoneiden luonnonvalon saannista. Kuistin rappusilta 
voi itäpuolella astua suoraan puutarhan nurmikolle. 
Painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahormi näkyy 
lähimpänä katon hormeista. Kuistin väritys eroaa päära-
kennuksesta osoittaen näin päärakennuksesta erillisen 
puolilämpimän tilan.
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Julkisivu Passinraitille, etelään 1:100 

Pääjulkisivu kohti Passinraittia on ikkunarytmiltään 
perinteisen puolitoistafooninkisen innoittama. Ikkuna-
rytmi ei ole ihan tasainen vaan se elää pohjakaavan 
mukaisesti, kuten talonpoikaistaloissa on ollut tapana. 
Kaksi ikkunaa ovat kunnostettuja spolioita alkuperäisis-
tä jo puretuista pohjalaistaloista. Ne liittävät rakennuk-
sen syvemmälle pohjalaiseen rakennusperinteeseen ja 
luovat kontrastin modernien ikkunadetaljien rivistössä. 
Vasemmassa reunassa oleva pitkäpystyikkuna tuo valoa 
kaksikerroksiseen olohuoneeseen.
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Alakerta 1:100, kerrosala 135 m²

Alakerran tilajäsentely muistuttaa perinteisen tuparadin 
pohjakaavaa. Keittiön paikalla on perinteisesti ollut tu-
lisija, mutta se on siirretty keskelle, jotta hormistot saa-
daan koottua yhteen ja uudenaikainen keittiöjäsentely 
tuntuu luontevalta. Oikeanpuoleinen työhuone on jaet-
tavissa kahdeksi erilliseksi huoneeksi elämäntilanteiden 
mukaan. Porstuakamari on erotettu leveällä liukuovella 
porstuasta, jolloin eteistilaan voidaan saada suora luon-
non valo rakennuksen läpi. Olohuone on korkeaa tilaa.

RUOKAILU 12 m² KEITTIÖ 10 m²

OLOHUONE 20 m²

KIRJASTO/
VIERASHUONE/
NEUVOTTELUHUONE/
JUHLASALI
ISOVANHEMPIEN HUONE

21 m²

TOIMISTO / 
2 � MAKUUHUONE

36 m²

WC/SUIHKU

5 m²

TEKN.

LASITETTU
KUISTI

12 m²
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Yläkerta 1:100, kerrosala 108 m²

Yläkerran huonejärjestys noudattelee alakerran järjes-
tystä. Päämakuuhuoneen yhteydessä on vaatehuone. 
Kerroksen keskellä on oleskeluaula, johon valoa tulee 
haukkaikkunoiden lisäksi olohuoneen korkeista ik-
kunoista. Märkätilat sijaitsevat samalla kohdin, joten 
niiden erilliset poistoilmahormit voidaan vielä katolle 
samasta läpiviennistä. 

OLOHUONE 20 m²

VAATEHUONE

5 m²

MAKUUHUONE 18 m²

MAKUUHUONE 18 m²

OLESKELUAULA 28 m²

WC/SUIHKU

5 m²
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YP1

US1

VP1

AP1

US2

Leikkaus AA
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Leikkaus AA

YP1
  Vesikate alusrakenteineen 
100 mm Tuuletusväli 
25 mm Tuulensuojalevy 
500 mm Selluvilla, yläpohjapalkisto 
  Ilmansulkupaperi 
48 mm Poikittaiskoolaus 
23  mm Puupanelointi

US1 
28 mm Pystypanelointi 
35 mm Tuuletusväli 
305 mm Nur-Holz massiivipuuelementti

VP1 
28 mm Lattialankut 
28 mm Koolaus 
200 mm Brettstapel massiivipuuelementti

US2 
350 mm Luonnonkivi, tuuletusluukkuja vähintään 
  4 ‰ ryömintätilan pinta-alasta, min. 15 cm²

AP1 
28 mm Lattialankut 
50 mm Koolaus 
300 mm Selluvilla. lattianiskat 
  Ilmansulkupaperi 
25 mm Tuulensuojalevy 
800 mm Ryömintätila 
  Sorapohja routimisrajaan asti
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Piharakennus, sähköautokatos

Piharakennukseen on mitoitettu katos kahdelle autolle. 
Tässä suunnitelmassa piharakennuksen katolla olevat 
aurinkopaneelit lataavat hirsihuoneessa sijaitsevaan vä-
liakustoon energiaa, joka on ladattavissa sähköautoihin 
katoksessa olevan latausaseman avulla.  Hirsihuoneessa 
sijaitsee myös kaukolämmön tekninen tila, josta voidaan 
lämpö jakaa päärakennukseen. Näin tehtäessä ei erik-
seen tarvitse rakentaa toista isoa teknistä tilaa päära-
kennukseen.
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4.2 Rakenneratkaisut

Massiivipuurakenne Nur-Holz

Raitilla säilyneet pohjalaistalot ovat rakennustyypil-
tään hirsirakenteisia. Puu on siten luonnollinen valinta 
myös uudiskohteille, joiden massa ja pohjapiirustukset 
ottavat vaikutteita sopeutuessaan naapurustoon. Poh-
jalaistalojen hirsirakenteet toimivat niin kantavana ra-
kenteena kuin lämmöneristeenäkin. Puulla on todettu 
olevan rakennusmateriaalina Holger Könikin materiaa-
litutkimuksissa erittäin suotuisa vaikutus huoneilman 
laatuun.72 Puu on materiaalina hengittävä, sillä on kyky 
sitoa ja luovuttaa kosteutta.73 Juuri puun kyky ylläpitää 
sisäilman kosteutta optimaalisella tasolla (sisäilmankos-
teus 30-55%) on tutkimusten mukaan todettu pitävän 
terveydelle haitallisten bakteerien, virusten ja homeiden 
määrä alimmillaan.74 Havupuiden pihkalla on todettu 
olevan antibakteerisia vaikutuksia, jotka rajoittavat bak-
teerien ja sienien kasvamista.75

Uudisrakennuksen seinämateriaaliksi on valittu saksa-
laisen Rombach-yhtiön kehittämä massiivipuurakenne 
Nur-Holz. Massiivipuuelementit ovat koottu vain ja ai-
noastaan mekaanisilla puuliitoksilla. Rakenne ei sisällä 
lainkaan liimoja, metallia tai muovikalvoja. Elementtien 
rakenne koostuu erisuuntaisista havupuulaudoista 
ladotuista kerroksista, jotka ovat pyökkiruuvein kiin-
nitetty toisiinsa. Elementit voivat olla lähes 400 mm 
paksuja, joten ne voivat toimia niin kantavarakenteena 
kuin lämmöneristeenäkin. Suunnitelmassa on esitetty 
Nur-Holz-elementti, jonka paksuus on 305 m Kyseisessä 
tekniikassa ei käytetä ympäristölle tai ihmisille haitalli-
sia aineosia eikä rakenteessa ole puun kosteusteknistä 
toimivuutta häiritseviä kalvomaisia kerroksia.76 Tällai-
nen rakenne sopii mainiosti perinteisten hirsirakennus-
ten ympäristöön, vaikkakin puuntyöstö tapa on uuden-
lainen. 
72  Aminoff & Kontinen, 2004, s.91.
73  Kaila, 1997, s.471.
74  Simonson, 2001, s.34.
75  Sipponen, 2013, s.66.
76  Mattila, 2014, s.43.
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Kuva 64. Nur-Holz seinärakenne ja 
Brettstapel välipohjarakenne.
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Välipohjassa toteutetaan niin ikään saksassa kehitettyi-
nä massiivipuurakenteisina Brettstapel-elementteinä. 
Elementit koostuvat samansuuntaisista kyljellään olevis-
ta laudoista, jotka ovat pitkin risteävin puutapein nivot-
tu yhdeksi kappaleeksi. Tekniikka mahdollistaa ohuem-
mat ja painoonsa nähden vahvemmat välipohjalaatat 
kuin CLT tai teräsbetoni. Brettstapel- ja Nur-Holz-raken-
teet ovat diffuusioavoimia, joten ne päästävät hiilidioksi-
din hyvin läpi. 77 Hiilidioksidi ei näin kerry rakenteen si-
sään ruokkimaan mikrobikasvustoa, kuten rakenteissa, 
joissa käytetään tiiviitä kalvoja on vaarana käydä.78

77  Mattila, 2014, s.43.
78  Salkinoja-Salonen, 2014.

Kuva 65. Havainnekuva Brettstapel massiivipuisesta täysin liimattomasta välipohjaelementistä. 
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Kuva 66. Nur-Holz massiivipuuelementeistä rakennettu pientalo Ludwigsburgissa Saksassa.

Kuva 67. Esivalmistetut Nur-Holz elementit tuodaan mittatarkkoina työmaalle, jossa ne kootaan 
paikoilleen.
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Painovoimainen ilmanvaihto

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmäksi on valittu pai-
novoimainen ilmanvaihto. Painovoimainen ilmanvaihto 
perustuu ilman lämpötila- ja paine-eroihin ja toimii näin 
takuuvarmasti fysiikanlakien mukaisesti, eikä tarvitse 
apua sähkökäyttöisistä moottoreista. Valinta perustuu 
mikrobiologian tutkimustuloksiin, joiden mukaan vähi-
ten sisäilmanlaadun ongelmia on siellä, missä ulko- ja 
sisäilma on eriytetty toisistaan mahdollisimman vähän.79

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa on omat haasteensa, 
sillä kesällä sisä-ja ulkoilman välinen lämpötila ero on 
pieni, jolloin ilman liike hidastuu, tällöin ilmanvaihtoa 
voidaan tehostaa avaamalla ikkunoita tuuletustarkoi-
tuksessa. Talvella puolestaan ilman vaihtuu liiankin 
voimakkaasti, jolloin tuloilmaventtiileitä on säädettävä 
pienemmälle. Poistoilmahormien toimintaa voi tehostaa 
tuuliroottorilla, joka tuulen avulla tehostaa ilmavirtaa. 
Tuuliroottoreissa on saatavilla malleja, joiden akseli 
pyörii öljyssä, joka talven tullen jähmettyy ja ilmanvaih-
to hidastuu.80

Ratkaisu asettaa huonejärjestykselle vaatimuksia ja 
jokaisesta huoneesta tulee olla oma poistoilmahormi 
katolle. Kaikissa hormillisissa tiloissa tulee olla tuloilma-
venttiili, tuuletusikkuna ja lämpöpatteri.81 

Rakennuksen pohjakaava on laadittu siten, että poisto-
hormit kerätään huoneiden risteämiskohtiin, jolloin ne 
voidaan keskitetysti johtaa katolle. Näin saadaan myös 
jokaiseen huoneeseen oma poistoilmahormi. Tuloilma 
otetaan patterien alta, jolloin ulkoilma lämpenee. Suih-
ku- ja wc-tilat sijaitsevat kerroksissa kohdakkain, jolloin 
niiden poistoilmanhormit voidaan johtaa katolle samalla 
läpiviennillä, kummallakin märkätilalla on teknisesti 
oma poistohormi.

79  Mattila, 2014, s.39.
80  Ojala,2004, s.119.
81  Ibid.
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Vuorelan väitöskirjasta Etelä-Pohjanmaan kansanraken-
nukset. s.41.

Kuva 36. Oja-Mantilan pohjalaistalo. Pohjapiirros Toivo 
Vuorelan väitöskirjasta Etelä-Pohjanmaan kansanraken-
nukset. s.41.

Kuva 37. Mäki-Kokkilan pohjalaistalon pohjapiirros 
Kuortaneelta. Pohjapiirros Toivo Vuorelan väitöskirjasta 
Etelä-Pohjanmaan kansanrakennukset. s.36.

Kuva 38. Härmäläisen pohjalaistalon pohjapiirros. Sa-
muli Paulaharju, Härmän aukeilta, s.48.

Kuva 39. Alvar Aallon piirustus. Skannattu Matti Mäke-
län kirjasta Komeat pohjalaistalot s. 31.

Kuva 40. Rudolf Åkerblom, akvarelli Alahärmäläisestä 
talosta. Skannattu Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohja-
laistalot s. 6.

Kuva 41. Rudolf Åkerblom, akvarelli Vöyriläisestä talos-
ta. Skannattu Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohjalaista-
lot s. 6.

Kuva 42. Laihian Vilppulan pihapiiri. Skannattu Härön 
ja Kailan kirjasta Pohjalainen talo, s.28.

Kuva 43. Mittauspiirustus Aili-Salli Ahde ja Aino Marsio. 
Skannattu Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohjalaistalot 
s. 44.

Kuva 44. Mittauspiirustus Aili-Salli Ahde ja Aino Marsio. 
Skannattu Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohjalaistalot 
s. 45.

Kuva 45. Mittauspiirustus Aili-Salli Ahde ja Aino Marsio. 
Skannattu Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohjalaistalot 
s. 45.

Kuva 46. Lapuan Ampialan talon pihapiiri. Skannattu 
Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohjalaistalot s. 43.
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Kuva 47. Valokuva kirkontornista luoteeseen. n. 1926 
http://kirjasalo.net/coppermine/albums/kauhavaku-
vat/normal_KUVA_1.jpg (9.6.2016) .

Kuva 48. Lapuan Ampialan talon rakennukset. Skannat-
tu Matti Mäkelän kirjasta Komeat pohjalaistalot s. 43.

Kuva 49. Valokuva kirkon tornista koilliseen. n. 1926 
http://kirjasalo.net/coppermine/albums/kauhavaku-
vat/normal_KUVA_11.jpg (9.6.2016).

Kuva 50. Orrenmaan talo vuonna 2003. http://www.
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Kuva 51. Orrenmaan talo vuonna 2009. http://www.
varpula.fi/syysjoulu_2008/images/P1040038.JPG 
(5.8.2016).
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cHrI/AAAAAAAAAfQ/xLCyI5dDu_g/s640/Uuden+kame-
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TI/AAAAAAAAEPs/kRAdljshlzUpykfdBtbis3NxPT-
D43xcdACLcB/s640/IMG_6473%255B1%255D.JPG 
(10.10.2016).

Kuva 54. Arkitekthus piirustukset. http://www.arkitek-
thus.se/wp-content/uploads/2012/03/AH020-Ritnin-
gar.pdf ( 6.9.2016).

Kuva 55. Arkitekthus valokuva. http://www.arkitekt-
hus.se/objekt/ah020-2/ (6.9.2016).

Kuva 56. Nannberga lähtötilanne. http://nykyinen.com/
wp-content/uploads/2012/10/01/Arch_General_Sum-
mer_12.jpg (26.10.2016).

Kuva 57. Nannberga valmis. http://images.adsttc.com/
media/images/521c/c786/e8e4/4eff/d400/0080/lar-
ge_jpg/Portada.jpg?1377617764 (26.10.2016).
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Kuva 58. Markki ja pihapiiri. Honka-rakenne, 2016. 
http://www.honka.fi/sites/default/files/styles/lar-
ge/public/honka_markki_uusi_visu_600_leveys.jpg?i-
tok=7pF5hVTr (26.10.2016).

Kuva 59. Markki, Valokuva Heli Hottinen-Puukko, 2016.

Kuva 60. Porvoon länsiranta, Puu-info, 2004. http://
www.puuinfo.fi/sites/default/files/styles/thres-
hold-992/public/content/modernit-puukaupungit/
porvoon-lansiranta/porvoonlansiranta13.jpg?i-
tok=aeBJ6H2R (26.10.2016).

Kuva 61. Porvoon ranta-aitat. Valokuva Päivi Kaarina 
Laajanen, 2015.

Kuva 62. Casa dei Crescenzi, Rooma. Valokuva Alvaro de 
Alvariis, 2005.

Kuva 63. Rudolf Olgiatin suunnittelma rakennus.
http://66.media.tumblr.com/14a0403c3a05c-
9184133c61895dcf674/tumblr_nzmynmmrfX1rfl-
l84o3_1280.jpg (26.10.2016).

Kuva 64. Nur-Holz ja Brettstapel rakenteet.  
Kuva Lars-Erik Mattila, diplomityö. s.42.

Kuva 65. Brettstapel välipohjaelementti. http://www.
brettstapel.de/wp-content/uploads/fase001.jpg 
(30.10.2016).

Kuva 66. Nur-Holz rakenteinen pientalo. http://www.
nur-holz.com/assets/adb/8f/8f05ed9e2941f3c3.jpg 
(30.10.2016).

Kuva 67. Nur-Holz työmaa. http://holzfunktion.ch/
wp-content/uploads/2014/02/Bild-1-Seite-1-1-
510x652.jpg (30.10.2016)

7. Liitteet

Planssipiennökset 4 kpl

Alkuperäiset A1 koossa, joista pienennökset, A3. 
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Pitäjänkartta vuodelta 1935. Passinraitti toimii eteläisenä sisääntuloväylänä Kauhavalle. Tiivis pohjalaistalojen ryhmä ennen kirkkoa. Ilmailukoulu 
on aloittanut toimintansa. Nykyinen Passinraitti ympyröity.

Peruskartta vuodelta 1969. Passinraitti muodostaa edelleen pääsisääntuloväylän Kauhavalle. Tienvarteen on muodostunut helminauhamaisesti 
asutusta, kuten aiemmin jokivarteen. Nykyinen Passinraitti ympyröity.

Peruskartta vuodelta 1986. Passinraitti on pirstoitunut uusien tielinjausten vuoksi. Passin silta on valmistunut 1975. Nykyinen Passinraitti on jäänyt 
uusien ja isompien teiden kainaloon. Nykyinen Passinraitti ympyröity.

Lohkomiskartta vuodelta 1924. Kartassa löytyy rakennuksia, jotka ovat nykyisin purettu. Puretut rakennuksen näkyvät yllä olevassa valokuvassa.

Valokuva kirkon tornista vuodelta 1925. Etualan pohjalaistalot ovat nylyisin purettu. Maisema on ollut avoinaisempaa ja lakeus on ollut hallit-
seva. Nykyisin jokivarsi ja raitti on täysikasvuisen puuston reunustamia.

1800-luku

Lohkomiskartasta vuodelta 1826. Passinraitti kulkee joenviertä johtaen kirkolle. Tien varrella on yksi asuinrakennus, Iso-
passi. Verrattaessa aiemmin esiteltyihin 1600- ja 1700-lukujen karttoihin, joissa kirkon kupeessa on helminauhamaisesti 
taloja. Voi syntyä mielikuva talojen katoamisesta, mutta tämä ei pidä paikkaansa, sillä nuo talot sijaitsevat lännempänä 
jokivartta. Kirkon puolella jokea kuljettaessa länteen, kohti Lapuanjokea sijaitsi vuonna 1838 seitsemän taloa, nämä talot 
eivät muodostaneet raittimaista kyläyhteisöä vaan olivat kauempana toisistaan. Raittimainen katutila alkaa muodostua 
tultaessa 1800-luvun puoliväliin, jolloin nykyisinkin jäljellä olevat rakennukset ovat rakennettu.

Valokuva pohjalaistalojen raittitunnelmasta Passinraitilla syksyllä 2014. Täydennysrakentamissuunnitelman lähtökohdaksi muodostui jatkaa kuvan 
kaltaista mittakaavaa ja tiiveyttä.

1600-luku. Karttaote Claes Claessonin laatimasta lääninkartasta vuodelta 1650. Lapuan pohjoispuolella sijaitseva Cau-
hajoki Capell on Kauhava. Kauhavajoen varrelle on piirretty 30 punaista ympyrää merkitsemään asutusta. Lapua sijaitsee 
jokien risteyskohdassa ja omaa suuremman, noin kaksinkertaisen asutuksen.

1700-luku. Pohjanmaan komissionimaanmittari Nils Aejmaleus laati vuonna 1759 Kauhavan ja Härmien pitäjänkartan. 
Nils Aejmaleus toimitti pääosan Kauhavan isojakotoimituksista 1758-1761. Oheinen kartta on valmistunut isojaon aloit-
tamisen kanssa samoihin aikoihin. Isojako vaikutti asutuskuvaan levittäen asutusta Kauhavanjoen vesistöalueen latvoille 
luomiin ja Hirvijoelle. Taloja syntyi myös kantatilojen takamaille. Tähän antoi mahdollisuus jakaa tilat yhä pienempiin 
osiin. Suomen sota 1808 – 1809 viivästytti isojakoa. Isojako selkiytti maanomistussuhteita ja antoi isännille motivaatiota 
raivata uutta niitty- ja viljelymaata.
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Oleva rakennuskanta

Ehdotettu uudisrakennuksen paikka

Ehdotettu paikka siirrettävälle pohjalaistalolle

Passinraitin asemapiirros 1:2000 3. Passinraitin täydennysrakentamissuunnitelma

Passinraitti on nykyiseltä pituudeltaan noin puolen kilo-
metrin mittainen, hyvin hoidettu soratie, joka noudattelee 
Kauhavanjoen uoman muotoja. Raitin vahvimman identi-
teetin muodostaa 1800-luvun puolivälistä peräisin oleva 
neljän osayleiskaavassa suojeltujen pohjalaistalon tiivis 
ryhmittymä. Esitetyssä täydennysrakentamissuunnitelmassa 
on jatkettu tämän taloryhmän luomaa tuntua esittämällä 
uudisrakennuksien massat noudattelemaan raitin suuntaa 
ja tuomalla julkisivut lähelle raittia. Tämä ryhmittely jatkaa 
Passinraitille omaleimaista pääjulkisivujen suuntautumista 

raitille, jonka muodostuminen on johtunut raitin kirkkoa 
kohden johdattavan luonteen ansiosta. Yleisesti pohja-
laisessa rakennusperinteessä jokivarren asuinrakennus-
ten julkisivut suuntautuvat jokea kohti. 

Sisäänkäynnit ovat esitetty sisäpihojen puolelta, jolloin 
rakennuksiin on mahdollista luoda ehjä julkisivu raittia 
kohden. 

Suunnitelmassa on esitetty sijoitus yhdeksälle uudisra-
kennukselle ja näiden pihapiireille. 

Osa uudisrakennuksista voidaan toteuttaa myös siir-
rettävinä pohjalaistaloina, joiden kaltaisia on raitilta 
purettu 1920-luvun jälkeen. Passinraitti antaa luontevan 
sijoituspaikan siirrettäville pohjalaistaloille, sillä niitä on 
sieltä viety myös pois.
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Alakerta 1:50, kerrosala 135 m²

Alakerran tilajäsentely muistuttaa perinteisen tuparadin 
pohjakaavaa. Keittiön paikalla on perinteisesti ollut tu-
lisija, mutta se on siirretty keskelle, jotta hormistot saa-
daan koottua yhteen ja uudenaikainen keittiöjäsentely 
tuntuu luontevalta. Oikeanpuoleinen työhuone on jaet-
tavissa kahdeksi erilliseksi huoneeksi elämäntilanteiden 
mukaan. Porstuakamari on erotettu leveällä liukuovella 
porstuasta, jolloin eteistilaan voidaan saada suora luon-
non valo rakennuksen läpi. Olohuone on korkeaa tilaa.

Yläkerta 1:50, kerrosala 108 m²

Yläkerran huonejärjestys noudattelee alakerran järjes-
tystä. Päämakuuhuoneen yhteydessä on vaatehuone. 
Kerroksen keskellä on oleskeluaula, johon valoa tulee 
haukkaikkunoiden lisäksi olohuoneen korkeista ik-
kunoista. Märkätilat sijaitsevat samalla kohdin, joten 
niiden erilliset poistoilmahormit voidaan vielä katolle 
samasta läpiviennistä. 

Asemapiirros 1:400

Päärakennus on asemoitu raitin suuntaisesti. Autokatos 
limittyy päärakennuksen kanssa ja mahdollistaa täten 
ruokailutilan ja työhuoneen isoista ikkunoista näkymän 
puutarhaan. Saunarakennus on viety pihan perälle ja 
sieltä johtavat rappuset laituriin, jossa venepaikka. 
Saunan rakennusmateriaalina on käytetty vanhoja 
kierrätyshirsiä. Saunan edusta avautuu ilta-auringon 
suuntaan ja autokatoksen takana oleva omenapuutarha 
antaa yksityisyyttä kylpijöille. Tontin itärajalla on mar-
japensaiden muodostama pensasaita, josta vadelmat ja 
viinimarjat voidaan poimia omasta puutarhasta. Kuistin 
rappusilta voi suoraan laskeutua nurmikolle. Pihan kul-
kualue pinnoitetaan kivituhkalla. 
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RUOKAILU 12 m² KEITTIÖ 10 m²

OLOHUONE 20 m²

KIRJASTO/
VIERASHUONE/
NEUVOTTELUHUONE/
JUHLASALI
ISOVANHEMPIEN HUONE

21 m²

TOIMISTO / 
2 X MAKUUHUONE

36 m²

WC/SUIHKU

5 m²

TEKN.

LASITETTU
KUISTI

12 m²

OLOHUONE 20 m²

VAATEHUONE

5 m²

MAKUUHUONE 18 m²

MAKUUHUONE 18 m²

OLESKELUAULA 28 m²

WC/SUIHKU

5 m²
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Julkisivu Passinraitille, etelään 1:100 

Pääjulkisivu kohti Passinraittia on ikkunarytmiltään 
perinteisen puolitoistafooninkisen innoittama. Ikkuna-
rytmi ei ole ihan tasainen vaan se elää pohjakaavan 
mukaisesti, kuten talonpoikaistaloissa on ollut tapana. 
Kaksi ikkunaa ovat kunnostettuja spolioita alkuperäisis-
tä jo puretuista pohjalaistaloista. Ne liittävät rakennuk-
sen syvemmälle pohjalaiseen rakennusperinteeseen ja 
luovat kontrastin modernien ikkunadetaljien rivistössä. 
Vasemmassa reunassa oleva pitkäpystyikkuna tuo valoa 
kaksikerroksiseen olohuoneeseen.

Julkisivu puutarhaan, pohjoiseen 1:100 

Puutarhajulkisivussa huomion kiinnittää lasitettu kuisti, 
jossa on spoliana kunnostetut koristeelliset pariovet. 
Pariovet muodostavat kontrastin muuten modernien 
ikkunadetaljien kanssa. Puutarhan yksityisen luonteen 
suomana on rakennukseen esitetty isompia ikkunoita 
työhuoneeseen ja ruokailutilaan. Vedenohjaus katolta on 
toteutettu jalkarännien avulla, jotka ohjaavat sadeveden 
nurkissa oleviin syöksytorviin. Julkisivujen pystylaudoi-
tuksen rytmi on luotu kahdella eri levyisellä pontatulla 
laudalla, näin laudoitus on ajanmukaisen tasainen, mut-
ta perinteisen rimalautajulkisivun rytmi on aistittavissa.

Julkisivu itään 1:100 

Länsijulkisivussa puolestaan on rauhallisempi ikkuna-
sommitelma. Yläkerran ikkunat ovat hieman alakerran 
ikkunoita korkeammat, sillä ne vastaavat pääasiallisesti 
huoneiden luonnonvalon saannista. Kuistin rappusilta 
voi itäpuolella astua suoraan puutarhan nurmikolle. 
Painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahormi näkyy 
lähimpänä katon hormeista. Kuistin väritys eroaa päära-
kennuksesta osoittaen näin päärakennuksesta erillisen 
puolilämpimän tilan.

Julkisivu länteen 1:100 

Länsijulkisivua hallitsee olohuoneen korkea pystyik-
kuna, josta valoa tulee myös yläkerran oleskeluaulaan. 
Yläkerran päämakuuhuoneen ikkuna on myös hieman 
ruokailutilan ikkunaa korkeampi ja rikkoo perinteistä 
ikkunasommittelua. Rakennuksen alapohja on tuulettu-
va rossipohja, joka on muodostettu spolioina purettujen 
pohjalaistalojen kivijaloista. Kivijalassa on tuuletus-
aukkoja, joita voidaan talvisaikaan sulkea tai kääntää 
pienemmälle ja keväisin avata kokonaan. Savupiipun 
yhteydessä on erilliset poistoilmahormit ilmanvaihdolle.
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