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Abstract
Almost all the Finnish buildings were log constructed up to the beginning of the 20th century. Among
these buildings one can see the finest expressions of Finnish wood architecture. Unfortunately, the
tradition of the original and fascinating Finnish log architecture was broken in the beginning of the
20th century. At the same time a lot of knowledge and skills connected to log constructing were lost.
In order to be able to continue the tradition of log architecture, more research work needs to be done.
The rules that log constructions set to the architecture are still poorly known.
Finnish State Railways was the most notable public builder in Finland in the end of the 1900s and
constructed more than 4000 log buildings between years 1860–1950. Very high quality demands
were set on the railway buildings and all the builders were highly experienced professionals. When
studying traditional, professionally built log constructions, the railway stations are unique research
subjects. In this thesis the log frames, structures and joints of 30 railway stations were documented.
The main aim with the research was to find out how log structures affect the architectural form of the
railway stations.
As the results of the research it can be stated that in the architecture of the railway stations there
are several factors which depend on log structures and which have had a powerful influence on the
architectural form of railway stations and, thus, have created an identifiable building type for log
stations. Due to the log and cross logging techniques, the most natural form of a log frame is a
rectangular box, the height of which is the same everywhere and in which the openings obey certain
rules.
The rectangular box shape is so dominating in the railway stations that, on the basis of the log
frame only, it is very difficult to place them to a certain architectural era or to categorize them
according to a certain architectural style. The architectural originality has been created by different
kinds of roof shapes, parting of the windows, sidings, decorations, porches and lean-to roofs.
According to the data gathered from the railway stations, the architectural form of a log frame
must be submitted to the rules of the log structure. Thus, the materialistic characteristics, the cross
logging technique and the strength of the log structures are the factors that determine the ground plan,
the masses and the openings of log buildings. Log as a construction material creates natural, small
and simple buildings with undisturbed and balanced openings. The development work to be done on
the basis of the rules of log structures can most naturally take place amongst handicraftsmen. The
development of traditional log building still needs more research on historical building types, log
joints and on the technical functioning of the log structures.

Keywords: log constructions, railway buildings, wood architecture
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Tiivistelmä
1900-luvun alkuun saakka lähes kaikki maamme rakennukset olivat hirsirunkoisia. Näiden
rakennusten joukosta löytyvät puuarkkitehtuurimme merkittävimmät saavutukset. Omintakeisen ja
kiehtovan suomalaisen hirsiarkkitehtuurin perinne katkesi 1900-luvun alkupuolella. Samalla
kadotettiin suuri joukko hirsirakentamiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Perinnettä jatkavan
hirsiarkkitehtuurin kehittymisen esteenä on tiedon puute. Emme tarkalleen tiedä, mitä sääntöjä
perinteistä arkkitehtuuria ohjannut hirsirakenne asettaa arkkitehtoniselle muodonannolle.
Valtion rautatiet oli maamme merkittävin julkinen rakentaja 1800-luvun loppupuolella ja rakensi
vuosien 1860–1950 aikana yli 4 000 hirsirakennusta. Rakennuksille oli asetettu korkeat
laatuvaatimukset, ja niiden rakentajina toimivat kokeneet ammattilaiset. Asemarakennukset ovat
ainutlaatuinen kohde tutkittaessa perinteistä ammattimaista hirsirakentamista.
Tutkimuksessa dokumentoitiin 30 asemarakennuksen hirsirunko, -rakenteet ja -liitokset.
Dokumentointiaineiston pohjalta selvitettiin, miten hirsirakenteet ovat säädelleet asemarakennusten
arkkitehtonista muodonantoa.
Tutkimuksen tuloksena pystytään osoittamaan, että asemarakennuksissa on joukko
hirsirakenteista johtuvia tekijöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet rakennusten arkkitehtoniseen
muodonantoon ja luoneet oman tunnistettavan hirsirunkoisten asemien rakennustyypin. Hirrestä ja
lamasalvostekniikasta johtuvien tekijöiden vaikutuksesta hirsirungon luonnollinen muoto on
tasakorkea suorakulmainen laatikko, jonka aukottamiseen on olemassa tiettyjä sääntöjä.
Asemarakennuksissa on hirsirungon pelkistetty laatikkomuoto niin hallitseva, että rakennuksia on
pelkän hirsirungon perusteella erittäin vaikeaa ajoittaa eri aikakausille tai luokittaa tiettyihin
arkkitehtonisiin tyylikausiin. Rakennusten arkkitehtoninen yksilöllisyys on toteutettu vesikaton
muodoilla, ikkunoiden jakopuitteilla, ulkoverhouksen struktuurilla, koristeaiheilla sekä keveillä
kuisteilla ja katoksilla.
Asemarakennuksista saadun tiedon mukaan hirsirungon muoto tulee alistaa hirsirakenteen ehtojen
mukaiseksi. Täten rakennuksen pohjakaavaa, massoittelua ja aukotusta säätelevät hirren
materiaaliominaisuudet, käytetty liitostekniikka ja hirsirakenteen lujuus. Hirrestä syntyy
luonnollisesti pieniä, yksinkertaisia rakennuksia, joiden aukotus on rauhallista. Hirsirakenteen
ehtojen pohjalta tapahtuva kehitystyö on luontevinta käsinveistotuotantotavan piirissä. Perinnettä
jatkavan hirsiarkkitehtuurin kehittyminen vaatii vielä lisää tutkimusta historiallisista
rakennustyypeistä, hirsiliitoksista ja hirsirakenteen teknisestä toiminnasta.

Asiasanat: hirsirakentaminen, puuarkkitehtuuri, rautatierakennukset

Alkusanat
Väitöskirjan voi tehdä lukuisista aiheista, mutta arkkitehdille, jonka mieluisin harrastus on
hirren veisto ja joka asuu VR:n hirsirakennuksessa, on tuskin olemassa muita mahdollisia
aiheita kuin VR:n hirsirakennusten arkkitehtuuri.
Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni työni ohjaajana toimineelle professori Jouni KoisoKanttilalle. Kiitän myös dosentti Jari Heikkilää arvokkaista ja asiantuntevista ohjeista.
Minulla on ollut etuoikeus olla mukana sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston
Puustudion tutkijaryhmässä että Moderni-puukaupunki tutkijaryhmässä. Näiden
tutkijakoulujen apu ja kannustus työni eteenpäinviennissä on ollut korvaamattoman
tärkeää.
Työni esitarkastajina ovat toimineet professori Unto Siikanen ja professori Pekka
Kanerva. Kiitän heitä neuvoista, jotka merkittävästi selkiyttivät työtäni auttaen
muuntamaan sen “sahapinnalta höyläpinnalle”.
Esitän kiitokseni VR:n piirustusarkistolle luvasta käyttää piirustusmateriaalia julkaisussa
ja VR:n kiinteistötoimelle, joka salli minun vapaasti liikkua asemarakennuksissa
kenttätutkimuksen aikana, sekä asemien henkilökunnalle, joka poikkeuksetta suhtautui
toimiini myötämielisesti. Haluan kiittää myös Rautatiemuseon henkilökuntaa
avuliaisuudesta.
Tutkimuksen kieliasun viimeistelyssä minua on avustanut suomen kielen lehtori Jari
Sivonen ja ulkoasun viimeistelyssä arkkitehtiylioppilas Tiina Toratti.
Tutkimustyön etenemiselle välttämätöntä taloudellista tukea olen saanut Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudiolta sekä Suomen Kulttuurirahaston PohjoisPohjanmaan rahastolta.
Lopuksi kiitän perhettäni kärsivällisyydestä poissaolevuuttani kohtaan. Haluan
omistaa työni maailmani rakkaimmalle assistentille, Liljalle, joka istui kaksi ensimmäistä
elinvuottaan työpöydälläni.
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1 Johdanto
Arkkitehtuuri on aina kuva ajastaan ja se heijastaa kulttuurissa vallitsevia arvoja ja
asenteita. Hirsirunkoisten asemarakennusten arkkitehtuurissa on selvästi havaittavissa
siirtyminen 1860-luvun vakaasta suurruhtinaskunnasta itsenäistymiseen ja sotavuosiin.
Epävakaa yhteiskunnallinen tilanne näkyy tiheään muuttuneina tyylillisinä ihanteina, joita
asemarakennukset nopeasti seurasivat kulkematta kuitenkaan koskaan niiden eturivissä.
Valtion rakentamat asemarakennukset olivat poliittisesti ja tyylillisesti korrekteja.
Ajallisten tekijöiden ohella asema-arkkitehtuuriin vaikutti hirrestä ja
lamasalvostekniikasta koostunut rakennusjärjestelmä. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään,
mitä nämä hirsirakenteista syntyneet vaikutukset arkkitehtuurille olivat.

1.1 Tutkimuksen tarve
Lamasalvostekniikka saapui Suomeen kaakosta rautakauden jälkipuolella, ilmeisesti
600-luvun aikana1. Hirsi on ollut koko historiallisen ajan maamme ylivoimaisesti
merkittävin rakennusmateriaali. Kaikki maamme kansanrakennukset olivat 1900luvun alkupuolelle saakka hirsirunkoisia. Taitavimpien kansanrakentajien keskuudesta
valikoituivat ammattirakentajat. He rakensivat 1100-luvulta lähtien2 hirrestä mm. kirkkoja,
raatihuoneita, kartanoita, huviloita ja asemia. Näiden hirsirakennusten joukosta löytyvät
maamme puuarkkitehtuurin merkittävimmät saavutukset.

Gardberg, Rakennettu kestämään, 2003, 50, 51.
Ammattimainen rakentaminen liittyy puukirkkojen rakentamiseen 1150-luvulta alkaen. Gardberg,
Rakennettu kestämään, 2003, 52.
1
2
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Kuva 1. Perinteistä hirsiarkkitehtuuria edustava Petäjäveden kirkko (1764).

1900-luvun alkupuolella hirren perinteisyys toimi sitä itseään vastaan. Nopeasti
teollistuvassa ja uuteen kurottavassa ajassa konservatiivista rakennustapaa pidettiin
rasitteena. Vanhan maailman arvoja edustavasta materiaalista pyrittiin tietoisesti
eroon. Betoni- ja puurankorakenteet syrjäyttivätkin hirren runkomateriaalina 1900luvun alkupuolella. Jälleenrakennuskauden jälkeen hirttä käytettiin vain toissijaisissa
rakennuksissa3, saunoissa ja mökeissä, joissa käytetyt rakenteet ja liitokset ovat aina olleet
alkeellisia ja yksinkertaistettuja. Näiden rakenneratkaisuiden varaan kehittyi 1950-luvulta
alkaen hirsirakennusten teollinen tuotanto.
Tällä hetkellä valtaosa hirsituotannosta on teollista ja suuntautuu pääosin
vientimarkkinoille. Suomessa hirsi on viimeisten vuosikymmenten aikana vakiinnuttanut
asemansa erittäin merkittävänä mökki- ja saunarakennusten ja merkittävänä omakotitalojen
runkomateriaalina4. Muissa rakennustyypeissä hirren käyttö on ollut vähäistä.
Toisen maailmansodan jälkeen hirsirakentamiseen kehittyi muusta rakentamisesta
eristäytynyt toimintatapa. Tuotannossa ei käytetty ammattisuunnittelijoita, alalla ei tehty

Heikkilä, 2001, 13.
Vuonna 2000 rakennetuista mökeistä 53 %, saunoista 52 % ja omakotitaloista 11 % oli teollisia
hirsituotteita. RTS, maaliskuu / 2001.
3
4
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tutkimusta eikä alalle ollut minkäänlaista koulutusta.5 Tutkimus- ja kehitystyön puutteen
vuoksi nykyisissä hirsituotteissa on useita arkkitehtonisia ja teknisiä ongelmia.

Kuva 2. Teollisen hirren muotokieltä.

Hirsiarkkitehtuurin kehittymisen esteenä ovat olleet myös suunnittelijoiden puutteelliset
tiedot rakenteiden ja liitostapojen tarjoamista mahdollisuuksista. Suunnittelijat
ovat joutuneet toimimaan tuottajien asettamien rakenteellisten ehtojen rajoissa6,
jolloin arkkitehtoninen muodonanto on useimmiten jäänyt varsin vaatimattomaksi.
Korkeatasoisten esimerkkien puuttuessa rakennuttajien ja suunnittelijoiden kiinnostus
hirsirakentamista kohtaan on jäänyt vähäiseksi. Tiedon puute on estänyt hirsiarkkitehtuurin
kehittymisen ja siten hirren laajemman ja monipuolisemman käytön.
Hirren käyttöä ovat rajoittaneet myös viranomaisten asennoituminen ja
määräykset. Kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset ovat suhtautuneet kriittisesti
hirsirakentamiseen. Kritiikki ei kuitenkaan ole kohdistunut itse materiaaliin, vaan
huonoon suunnitteluun, joka on leimannut koko hirsialan.7 Myös kohtuuttomat
lämmöneritysvaatimukset ovat rajoittaneet hirren käyttöä maassamme.
Saarelainen, 1993, 9, 48.
Jokelainen, 2001, 35.
7
Heikkilä, 2001, 37.
5
6
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1.2 Tutkimuksen tavoite
Omintakeisen ja kiehtovan suomalaisen hirsiarkkitehtuurin perinne katkesi 1900-luvun
alkupuolella. Perinnettä jatkavan hirsiarkkitehtuurin kehittymiselle on kaksi merkittävää
estettä. Emme tarkalleen tiedä, kuinka perinteiset hirsirakennukset on valmistettu, emmekä
tiedä, minkälaisia ehtoja hirsirakenne asettaa arkkitehtoniselle muodonannolle. Tämän
tutkimuksen tavoite on vastata näihin kysymyksiin.
Tutkimuksessa selvitetään rautatierakennuksissa käytettyjen hirsirakenteiden ja
-liitosten valmistustapaa ja kehityshistoriaa. Arkkitehtoninen tarkastelu kohdistuu
hirsirakenteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä hirsimateriaalille
ominaisiin muotoaiheisiin. Teknisistä ominaisuuksista tarkastellaan hirsirakenteiden
tiiviys-, lämpö-, kosteus-, lujuus-, palo-, ääni- ja pitkäaikaisominaisuuksia.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa hirsirakenteista. Tämän tiedon avulla on
mahdollista luoda perinnettä jatkavaa hirsiarkkitehtuuria. Tutkimuksen väitös on seuraava:
Asemista voidaan osoittaa useita hirsirakenteista johtuvia tekijöitä, jotka ovat säädelleet
niiden arkkitehtonista muodonantoa ja vaikuttaneet merkittävästi asema-arkkitehtuuriin.

Kuva 3. Tammisaaren asema (1873).
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1.3 Tutkimuksen kohde
Suomen Valtionrautatiet rakensi vuosina 1860–1950 noin 4 000 hirsirakennusta, joista noin
15 % oli asemia ja loput asuinrakennuksia. Näistä rakennuksista on noin 1 200 jäljellä.8
Nämä rakennukset ovat erinomainen kohde tutkittaessa perinteistä, ammattimaisesti
toteutettua hirsirakentamista. Rakennukset olivat usein rakennusteknisesti vaativia,
ja rakennuksille oli asetettu korkeat laatuvaatimukset. Rakentaminen oli aina täysin
organisoitua. Rakennuksista oli arkkitehdin laatimat piirustukset, rakennuksille oli nimetty
koulutettu työnjohto ja rakentajina toimivat ammattikirvesmiehet, joilla oli paljon tietoa,
taitoa ja kokemusta hirsirakennusten teosta9. Myös rakennusten ylläpito ja korjaaminen
olivat rautateiden oman organisaation vastuulla, joten tieto käytettyjen ratkaisuiden
toimivuudesta oli hyödynnettävissä myöhemmin rakennetuissa rakennuksissa. Näistä
tekijöistä johtuen rautatierakennuksia pidetään yleisesti perinteisen hirsirakentamisen
esimerkillisinä näytteinä.
Suomessa valtaosan rautateistä rakensi valtio. Vuosina 1857–1885 rakentamisesta
vastasi jokaiselle rataosuudelle erikseen nimetty rautatiejohtokunta. Vuosina 1887–1923
rakentamisen vastuu oli tie- ja vesirakennusten ylihallituksella ja vuoden 1923 jälkeen
rakentamisen vastuu on ollut rautatiehallituksella.10 Tässä tutkimuksessa käytetään
rakennuttajasta, rakentajasta ja rakennusten omistajasta pelkästään nimitystä VR, koska se
on yleisesti tunnettu ja kirjoitusasultaan lyhyt. Rautateiden asemarakennuksista käytetään
jatkossa nimitystä asema.
Asemat olivat poikkeuksellisen hyvin säilynyt rakennustyyppi aina 1900-luvun
loppupuolelle. Rautatiet toimivat tuohon saakka hyvin vakiintuneesti, jolloin asemat
ja asuinrakennukset palvelivat alkuperäisessä tehtävässään. Viime vuosikymmeninä
on rautateillä tapahtunut merkittävä rakenteellinen muutos. Pienten paikkakuntien
asemapalvelut on lakkautettu, ja lukuisa määrä rakennuksia on jäänyt ilman käyttöä.
Nämä rakennukset on vuokrattu muihin käyttötarkoituksiin, myyty siirrettäväksi tai
purettu kokonaan pois. Vielä hetki sitten eheät, moni-ilmeiset ja vireät asema-alueet
ovat kuihtuneet pelkäksi asemiksi tai hävinneet kokonaan. Yhä jatkuvan rakennuskannan
vähentämisen vuoksi on rautatierakennusten dokumentointi nyt tärkeää.
VR:n lämmitettyjen rakennusten hirsiseinät olivat aina vuorattuja sekä sisä- että
ulkopuolelta. Tällaisen seinän arkkitehtoniset ominaisuudet poikkeavat vuoraamattoman
hirsiseinän ominaisuuksista, kun arkkitehtuurista puuttuu hirsipinnan läsnäolo ja merkitys.
Tämä rajaa tutkimuksen käsittelemään pelkästään hirrelle ominaista arkkitehtonista
muodonantoa, joka ei riipu vuorauksesta tai sen puuttumisesta.

Olevien rakennusten määrä perustuu VR:n Oulun alueen kiinteistöpäällikkö Aimo Karjalaisen
8.10.2004 tekemään arvioon.
9
Valanto, 1982, 5, 6, 9.
10
Valtionrautatiet 1862–1962, 1961, 28 ja Valanto, 1982, 5.
8
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1.4 Tutkimuksen menetelmä
Tutkimuksen viitekehyksenä tarkastellaan hirsirakentamisen historiaa, hirren
erikoisominaisuuksia ja hirsirakenteen teknisiä ominaisuuksia. Tutkimuksen
empiirinen aineisto kerättiin VR:n vuosina 1860–1950 rakentamista hirsirakennuksista.
Tutkimuskohteiksi valittiin kaikki vuosina 2002–2003 puretut rakennukset, kaikki rauniot,
joissa oli hirsiä jäljellä, sekä kaikki olemassa olevat suuret, ns. II- ja III-luokan, hirsiasemat.
Tällä tavalla valitut tutkimuskohteet mahdollistivat eri rakennustyyppien ja tyylikausien
sekä koko rakentamiskauden ajallisen tarkastelun. Kaikkiaan tutkittuja rakennuksia oli
30, joista purettuina tai raunioina oli 10 rakennusta. Rakennuksia koskevat piirustukset
koottiin VR:n piirustusarkistosta ja rakennustoimintaa käsittelevä arkistomateriaali
Rautatiemuseon arkistosta.

Kuva 4. Keuruun asema (1897).

Dokumentoinnissa kerättiin tietoa jokaisesta rakennuksesta Lomakkeelle 1 kaikkiaan 170 eri
tekijästä (liite 1). Hirsistä dokumentoitiin puun rakennusteknisesti tärkeimmät ominaisuudet
ja hirsien valmistustapa. Hirsiliitoksista määritettiin liitosten mitat ja valmistustekniikka.
Hirsirungoista selvitettiin arkkitehtonisen muodonannon osalta merkityksellisiä mittoja,
liittymiä ja ratkaisutapoja. Liittyvistä rakennusosista dokumentoitiin arkkitehtonisesti
merkittäviä tekijöitä ja sitä, miten ne liittyivät hirsirunkoon.
Lomakkeisiin kerätty tieto, joka on pääosin numeraalisessa muodossa, koottiin
taulukoihin. Taulukoiden avulla aineistosta tarkasteltiin keskiarvoja, yleisesti esiintyviä
mittoja sekä mitoissa tapahtuneita muutoksia. Tarkastelun avulla haettiin yleisiä ja
toistuvasti esiintyviä ilmiötä. Nämä yleisimmät ilmiöt ja esiintymät kirjattiin tutkimuksen
havainnoiksi. Tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen pohjalta kirjoitettiin tutkimuksen
tulokset.
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1.5 Tutkimuksen merkitys
Tutkimusaineiston analyysi tuottaa tietoa VR:n käyttämästä puumateriaalista,
hirsien valmistustavasta, hirsiliitoksista ja -rakenteista. Aineistosta selvitetään myös
rakennusten pohjakaavat, huonetilat, hirsirungon muoto, hirsiseinien koko ja aukotus
sekä liittyvät rakennusosat. Tutkimuksen tuloksena saadaan dokumentoitua tietoa VR:n
hirsirakennuksista, niiden rakennustavasta ja arkkitehtuurista. Tutkimuksessa syntyy uutta
tietoa hirsirakenteen arkkitehtonisista mahdollisuuksista ja teknisestä toimintatavasta.
Tutkimuksessa saavutettu tieto on suoraan hyödynnettävissä hirsirakennusten
uudistuotannossa käytettäviin hirsiliitoksiin ja työtapoihin. Suunnittelijoiden apuna
tieto on osoittaessaan hirren tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset arkkitehtoniselle
muodonannolle. Tieto on myös tutkijoiden apuna ja toimii muihin hirsirakennustyyppeihin
kohdentuvien tutkimusten vertailuaineistona.

Kuva 5. Vaasan asema (1883).

2 Hirren asema ja ominaisuudet
Historiallisena aikana on hirren käyttöön suhtauduttu eri tavoin. Hirsirakentamisen
asemasta voidaan erottaa kolme eri aikakautta; kansanrakentajien kausi, joka kesti 1800luvun puoliväliin, teollisen ajan murros, joka ajoittuu maassamme 1900-luvun taitteeseen,
ja teollinen tuotanto, joka alkoi 1950-luvulla. Kunakin kautena on hirren asema ollut
erilainen, ja ne ovat tuottaneet toisistaan poikkeavaa hirsiarkkitehtuuria. Näinä kausina
ilmenneillä asenteilla ja tapahtumilla on suuri merkitys sille, miten maassamme nykyään
suhtaudutaan hirsirakentamiseen.
Hirsirakenteella on tiettyjä erikoisominaisuuksia, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen
rakennusmateriaalin. Nämä ominaisuudet tuottavat hirren omintakeisen arkkitehtuurin,
mutta samalla ne säätelevät merkittävästi arkkitehtonista muodonantoa. Hirren
erikoisominaisuuksien tuntemus on välttämätöntä sekä hirsirakennusten suunnittelijoille
että rakentajille.
Hirsirakenteen tekniset ominaisuudet ovat vaikuttaneet merkittävästi hirren asemaan
rakennusmateriaalina. Valtiovalta on 1500-luvulta alkaen pyrkinyt rajoittamaan hirren
käyttöä vedoten pääasiassa sen teknisiin ongelmiin. Aiemmin syinä käytettiin rakenteen
paloherkkyyttä ja lahoamisriskiä. Nykyään hirsirakentamista pyritään rajoittamaan
vetoamalla rakenteen puutteelliseen lämmöneristävyyteen.
Hirsirakennusten arkkitehtonisen tason parantamiseksi on materiaaliin ja
rakennustekniikkaan liittyvän tietouden kartoittaminen välttämätöntä. Ovathan
rakennusjärjestelmät ja rakenteet kautta aikojen antaneet arkkitehtuurissa aiheet
kauneimpiin ja pysyvimpiin muodon ilmaisuihin11.

2.1 Hirsirakentamisen asema Suomessa
Yleensä perinteinen hirsiarkkitehtuuri yhdistetään 1800-luvun loppupuolen
kansanrakennuksiin ja niissä käytettyyn kertaustyylejä mukailevaan muotomaailmaan.
Hirsirakentamisen perinne on kuitenkin huomattavasti pidempi ja monipuolisempi.
Hirsirakentaminen muuntui aina 1900-luvun puoliväliin asti siten, että ammattirakentajat
11

Ervi, Puurakennustaito, 1946, 248.
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kehittivät arkkitehtonista muodonantoa ja rakennustekniikkaa julkisissa rakennuskohteissa,
joista uudet vaikutteet vähitellen siirtyivät kansanrakentamisen pariin. Hirsirakentamisessa
tapahtuneita muutoksia voidaan seurata ammattirakentamisen piiristä huomattavasti
helpommin kuin kansanrakentamisesta.
Ammattirakentamiseksi katsotaan tässä rakennustoiminta, josta rakentajille on maksettu
korvausta. Täten varhaisimpia ammattirakentajia olivat kirkonrakentajat, joita kutsutaan
hieman harhaanjohtavasti kansanrakentajiksi. Heidän tavoitteet ja toimintatapansa olivat
kuitenkin täysin ammattimaisia ja poikkesivat siten merkittävästi kansanrakentamisesta.

Kuva 6. Matti Åkerblomin johdolla rakennettu Pihlajaveden kirkko (1782).

Historian saatossa hirsiarkkitehtuuri on kokenut useita muutoskausia. Muutoksiin ovat
vaikuttaneet mm. arkkitehtoniset pyrkimykset, tekniset uudistukset sekä viranomaisten
ohjaus. Myös arkkitehtien tai heidän tavoin rakennuksia suunnitelleiden ammattilaisten
suhde hirteen on muuttunut ajan kuluessa.
Hirsirakentamisen historiasta voidaan erottaa kolme vaihetta, joissa on
selvästi havaittavissa erilainen suhtautuminen hirteen. Ensimmäinen vaihe alkaa
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hirsirakennustekniikan saapuessamme maahamme noin 600-luvulla ja kestää 1800-luvun
puoliväliin. Tätä aikaa voidaan hirsirakentamisen kannalta pitää esihistoriallisena aikana.
Kirjallista tietoa oli hyvin vähän ja sekin oli ruotsinkielistä, jota valtaosa rakentajista ymmärsi
huonosti12. Tälle ajalle oli tyypillistä tiedon siirtyminen sukupolvelta toiselle osana taitoa.
Yleisesti tätä kautta nimitetään kansanrakentajien kaudeksi. Hirsirakentamisen toinen
vaihe alkaa modernin arkkitehtuurin alkuvaiheista 1900-luvun taitteessa. Teollisena aikana
kirjallisen tiedon määrä lisääntyi merkittävästi13. Uuden tiedotuskulttuurin vaikutuksesta
rakennusalan asenteita pystyttiin muokkaamaan huomattavasti aiempaa nopeammin.
Samalla myös rakennuskulttuuri ja arkkitehtuurin tavoitteet muuttuivat merkittävästi.
Tälle murrosajalle oli tyypillistä perinteen hylkääminen ja pyrkimys uusiin ratkaisuihin.
Kolmas vaihe liittyy 1950-luvulla syntyneeseen teolliseen hirsituotantoon. Uusi teollinen
tuotantotapa ja sen arvomaailma loivat täysin uudenlaisen hirsiarkkitehtuurin.
Hirsiarkkitehtuurin muutosprosessiin on vaikuttanut myös ylhäältäpäin tullut ohjaus.
Viranomaisten ohjaus hirsirakentamisessa alkaa maassamme jo 1560-luvulta14 ja jatkuu
otettaan tiukentaen nykypäivään saakka. Hyvin pitkän ajan vaikuttaneen ohjauksen
tunteminen ja sen vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta hirrelle ominaista
arkkitehtuuria voidaan tarkastella objektiivisesti.

2.1.1 Kansanrakentajien kausi
Suomen alueella on vaakasuuntaisista puunrungoista tehty asuinrakennuksia ilmeisesti
niin kauan kuin täällä on ollut ihmisasutusta. Iijoen varrella olevan Kierikin kivikautiset
löydökset viittaavat siihen, että alueella on ollut varsin kehittynyt puurakennustekniikka
jo 5 000 vuotta sitten15. Siitä, millainen tämä rakennustekniikka tarkalleen on ollut,
ei ole jäljellä dokumentteja. Rakennusten puuosat ovat lahonneet ja maatuneet lähes
täydellisesti.
Nykymuotoinen hirsirakentaminen ymmärretään lamasalvostekniikkana, joka
levisi Suomeen rautakauden lopulla idästä, venäläis-bysanttilaisesta kulttuuripiiristä16.
Lamasalvostekniikkaan kuuluvat oleellisesti nurkkasalvokset ja varaus. Näiden liitosten
tekeminen vaatii suhteellisen kehittyneet työkalut, joten kivikautisilla työkaluilla niitä
tuskin on pystytty toteuttamaan. Nurkkasalvosten vanhimmat esikuvat löytyvät Italian
Terramare-kylistä (1 500 eaa.). Siellä käytetty veistettyyn hirteen työstetty pitkänurkka on
varhaisin tunnettu salvosmuoto17. Salvottuja hirsirakennuksia on esihistoriallisena aikana
käytetty nykyistä huomattavasti laajemmin Etelä- ja Keski-Euroopassa sekä Englannissa.

Ensimmäinen suomenkielinen rakennusopas oli agronomi Alfred Sjöströmin MaatalousRakennuksia vuodelta 1891.
13
Kaila, Rakennettu puusta, 1996, 154.
14
Lilius, Muistomerkki, 2000, 27.
15
Koivunen, Huts and Housing, 2002, 123–128.
16
Lamasalvostekniikan saapuminen ajoitetaan 600–800-luvuille. Vrt. Suomalainen puukirkko, 1989,
27 ja Gardberg, Rakennettu kestämään, 2003, 51.
17
Ailio, 1902, 30.
12
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Näillä alueilla jouduttiin kuitenkin tämä paljon puuta vaativa rakennustapa hylkäämään
metsien vähenemisen takia18.
Maamme vanhimmista lamasalvostekniikalla toteutetuista hirsirakennuksista on hyvin
vähän tietoa jäljellä. Yleisesti näiden rakennusten oletetaan olleen pieniä, neliseinäisiä
huoneita. Vanhimmat hirsirakennukset rakennettiin suoraan maan päälle ilman perustuksia.
Rakennusten seinät olivat vuoraamattomia, ja niissä oli pieni oviaukko, ikkunoita
rakennuksissa ei ollut lainkaan. Kattomuoto oli ilmeisesti loiva satulakatto.19 Tämä
alkeellinen rakennustapa säilyi maassamme muuttumattomana hyvin pitkään, ja vielä
1900-alussa rakennettiin maamme syrjäseuduilla rakennuksia ilmeisesti täysin samalla
tekniikalla kuin rautakauden lopulla.

Kuva 7. Suomalainen megaron-talo.

Varhaisimpien hirsirakennusten muoto oli ilmeisesti ns. megaron-talo, joka on kaikista
kreikkalaisista asuntotyypeistä klassisin. C. J. Gardberg olettaa, että tämä rakennuksen
muoto levisi rakennustekniikan mukana Euroopan pohjoisille havumetsäalueille.20
Brunskill, 1985, 24, 25.
Kaila, Rakennettu puusta, 1996, 153.
20
Gardberg, 2002, 8.
18
19
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Maan varaan perustaminen ja kehittymättömät katemateriaalit aiheuttivat sen, että
varhaisimpien hirsirakennusten ikä jäi vain muutamaan kymmeneen vuoteen21. Tämä
huolestutti maamme viranomaisia, ja 1700-luvulta alkaen rakennustapaa pyrittiin
määräyksin muuttamaan sellaiseksi, että rakennusten käyttöikä olisi pidempi.22
Kehittyneemmän rakennustekniikan levittäjinä toimivat ammattirakentajat, jotka
työskentelivät pääosin puukirkkojen rakennustyömailla.
Arkkitehtuurin muutokset ovat yleensä vaatineet kehitystä rakenteissa, jotta uuden
muodon toteuttaminen on ollut mahdollista. Hirsirakenteissa tapahtuneita muutoksia
on aiemmin tutkittu vain puukirkkojen osalta. Puukirkot ovatkin mielenkiintoisin
rakennustyyppi hirsirakenteiden kannalta. Kirkoille on koon ja muodon puolesta asetettu
suurimmat vaatimukset ja niiden rakentamisessa on käytetty kaikki saatavilla ollut tietämys,
osaaminen ja taloudelliset resurssit. Hirsirakenteissa tapahtuneet kehitysaskeleet ovatkin
oletettavasti syntyneet kirkkorakennusten ja -arkkitehtuurin vaatimuksien ansiosta23.
1100-luvulla Suomen yhteydet Ruotsiin ja hansakaupunkeihin yleistyivät ja maahamme
levisi kristinusko, joka synnytti tarpeen kirkkojen rakentamiseen. Kirkkorakentamisen
myötä saapui maahamme läntinen hirsirakennustekniikka, joka sulautui paikalliseen
perinteeseen ja levisi vähitellen kansan keskuuteen24.
Keskiaikaisista (1130–1526) hirsirakennuksista on jäljellä vain arkeologisia
fragmentteja. Todennäköisesti tietyt perhekunnat olivat erikoistuneet puukirkkojen
rakentamiseen, ja kaupunkirakennuksissa käytettiin taitaviksi kirvesmiehiksi tunnettuja
rakentajia. Keskiaikaisessa rakentamisessa oli eri rakennusmateriaalien välillä selvä
arvojärjestys. Arvokkain materiaali oli kalkkikivi, jota seurasivat tiili ja harmaakivi.
Väheksytyin materiaali oli hirsi. Materiaalien arvoasteikko heijastui myös arkkitehtoniseen
muodonantoon. Puukirkoissa pyrittiin jäljittelemään arvokkaampien materiaalien
muotokieltä.25
Uuden ajan alusta alkaen (1526–) puukirkkoja rakensivat käsityöläiset, jotka tekivät
rakennuksista alkeelliset suunnitelmat ja johtivat henkilökohtaisesti rakennustyötä.26
Lounais-Suomessa käsityöläiset kuuluivat ammattikuntiin, joissa heitä koulutettiin
oppipoika–kisälli–mestari-järjestelmässä27. Ammattikunnat toimivat maassamme 1630luvulta aina 1870-luvulle saakka.28
Viranomaisten harjoittama rakentamisen ja suunnittelun ohjaus oli nimellistä
aina vuoteen 1776 saakka, jolloin kaikkien julkisten rakennusten suunnitelmien tuli
olla kuninkaallisen majesteetin vahvistamia. Tuolloin käytännöksi muodostui, että
Tukholman yli-intendenttikonttori laati ajanmukaiset piirustukset paikkakunnalta
lähetetyn luonnoksen pohjalta. Lopulta kirkko rakennettiin näiden kahden
piirustuksen kompromissina.29 Tällainen käytäntö toimi 1810-luvulle saakka.
Vrt. Soikkeli, 2000, 45–46.
Kaila, Rakennettu puusta, 1996, 153–154.
23
Vrt. Gardberg, 2003, 53.
24
Valonen, 1994, 17 ja Gardberg, Rakennettu kestämään, 2003, 51.
25
Drake. ARS 1, 1987, 81.
26
Salokannel. Ammattikunnat, yhteiskunta ja valtio, 1993, 46.
27
Gardberg, 2002, 221.
28
Hyvönen, Taidehistoriallisia tutkimuksia 13, 1993, 71–72.
29
Pettersson, 1977, 339 ja Klemetti, 1927, 102.
21
22
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Hirsirakenteissa tapahtuneiden keksintöjen kannalta kansanrakentajien kauden
mielenkiintoisimmat kirkkotyypit ovat tukipilarikirkot, tasavartiset ristikirkot, viistetyt
ristikirkot ja kahtamoiset.

Kuva 8. Puukirkkojen pohjakaavoja; tukipilari, risti, sisäviistetty risti ja kahtamoinen.

Maamme vanhimpia säilyneitä hirsirakennuksia ovat Pohjanmaalle 1600-luvun alussa
rakennetut tukipilarikirkot30. Kirkoissa on tasaleveä runkohuone, jonka sivuseiniä tukevat
lamasalvospilarit. Kirkkojen pohjakaava, massoittelu ja detaljointi muuttuivat ajan myötä,
mutta teknisesti mielenkiintoinen tukipilarijärjestelmä säilyi samanlaisena aina 1700-luvun
loppuun saakka.31 Tukipilareiden avulla voitiin suoraa hirsiseinää periaatteessa jatkaa
loputtomasti ilman väliseiniä. Täten hirren pituus ei rajoittanut runkohuoneen pituutta.
Vanhimmat suomalaiset ristikirkot ovat 1600-luvun jälkipuoliskolta. Suomalainen
ristikirkko kehittyi Tukholman Katariinan kirkon (1664) pohjalta. Suomessa ristikirkosta
tuli huomattavasti suositumpi kuin Ruotsissa. Syynä tähän olivat Suomen runsaat
metsävarat, puurakentamisen tuntemus ja ristin muotoisen pohjakaavan soveltuvuus
erinomaisesti lamasalvostekniikkaan. Pohjakaavasta saatiin pinta-alaltaan laaja ilman,
että seinäpituutta jouduttiin kasvattamaan.32 Lyhyillä seinillä saavutetaan aina paremmat
tekniset ominaisuudet kuin pitkillä seinillä.
Suoravartisen ristikirkon pohjalta kehittyivät ulkoviistetty, sisäviistetty ja 24-kulmainen
ristikirkko. Ulkoviistetyssä ratkaisussa ristivarsien ulkokulmat on viistetty erillisten
hirsiseinien avulla 135º:n kulmaan. Sisäviistetyssä viiste tehdään ristivarsien lähtökulmaan
ja 24-kulmaisessa viistetään sekä lähtö- että ulkokulma. Viistettyjä ristikirkkoja tehtiin
1750-luvulta 1820-luvulle saakka. 24-kulmaisen ristikirkon esiintymisaikana oli
ulkoviistetty ristikirkko väistymässä, mutta sisäviistetty vasta alkuvaiheessaan.33
Viistetyt ristikirkot ovat saaneet selvästi tunnistettavia muoto- ja tyylivirkkeitä
valtakunnan johtavasta kirkkoarkkitehtuurista. Kehittelyssä on kuitenkin selvästi
havaittavissa tarkoituksellinen pyrkimys kokeilla uusia ja tarkoituksenmukaisempia
pohjamuotoja.34 Ristikirkkojen rakenteelliset kokeilut aiheutuivat 1700-luvun lopun
1600-luvulta tunnetaan 246 puukirkkoa, joista on jäljellä 16. Gardberg, 2002, 218.
Pettersson, 1987, 20.
32
Pettersson, Suomalainen puukirkko, 1989, 68–69 ja Gardberg, 2002, 218.
33
Pettersson, 1978, 135.
34
Pettersson, 1978, 127, 135.
30
31
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suuren väestönkasvun aiheuttamasta tilantarpeesta. Viisteiden avulla voitiin kirkon kokoa
kasvattaa ilman, että tarvittiin erityisen pitkiä hirsiä.35
Itä-Suomessa kehittyi v. 1731 rakennetun Haminan Ulriikka Eleonora -kirkon pohjalta
oma kekseliäs ristikirkkotyyppi, kahtamoinen. Kahtamoisessa on tasavartisen ristin
ristivarsien lähtökulmiin lisätty pieni, kaksiseinäinen hirsihuone. Kahtamoiseen ei tarvittu
lainkaan pitkiä hirsiä, joten se oli luja, hirsiä oli helppo käsitellä ja ne saatiin varatuiksi
tarkasti. Kahtamoisen pohjakaavan ansiosta kirkkosalista tuli avara ja kaikkialta oli hyvä
näkyvyys alttarille.36

Kuva 9. Kristiinankaupungin tukipilarikirkko (1700).

Kansanrakentajien aikakauden loppu alkoi Suomen sodasta (1808–1809)37. Venäjän vallan
alussa Suomeen perustettiin oma Intendenttikonttori (1810), jonka vaikutuksesta julkisten
Pettersson, 1978, 127, 135.
Klemetti, 1937, 101 ja Klemetti, 1927, 251.
37
Gardberg, 2002, 218.
35
36
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rakennusten suunnittelu siirtyi kansanrakentajilta yksinomaan virkamiehinä toimineille
arkkitehdeille. Arkkitehdin virkamiesura oli sääty-yhteiskunnassa suljettu käsityömäisiltä
rakentajilta. Arkkitehtien määrä oli hyvin vähäinen, ja he olivat etupäässä ulkomaalaisia.38
Rakentajina toimivat edelleen perinnettä ylläpitävät kansanrakentajat39. Rakentajien
asennetta kuvaa sanonta Pomarkun kirkkotyömaalta (1802) “Palmroth piirtää suoraan,
Lintula veistää väärään, kaarelle, koska se on isien katsomus”40.

Kuva 10. Lehtimäen kirkko (1800).

Kansanrakentajat muokkasivat vallitsevia arkkitehtuurin tyylisuuntia puurakentamiseen
sopiviksi luoden arkkitehtuuria, jota voidaan pitää länsimaisten tyylikausien ja
Salokannel. Ammattikunnat, yhteiskunta ja valtio, 1993, 48.
Ks. Järventaus, 1967, 268–270.
40
Köykkä-Koponen. Elävä kirkkorakennus, 1999, 215.
38
39
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pohjoisen lamasalvostekniikan omalaatuisimpana ja hedelmällisimpänä risteymänä.41
Kansanrakentajat päätyivät parhaimmillaan tuloksiin, jotka ilmentävät heidän
omintakeista, käytännöllistä otettaan ja hyvää suhdesilmäänsä.42 Kansanrakentajien
kirkot ovat useissa tapauksissa teknisesti ja taiteellisesti ansiokkaampia kuin esikuvina
toimineet kivikirkot.43 Kansanrakentajien ihailija professori Heikki Klemetti luonnehti
kansanrakentajia seuraavasti: “Siihen aikaan rakentajan alalle joutui vain se, jolle niin
sanoaksemme jumalat olivat kirveen käteen antaneet.”44 Kansanrakentajien aikalaiset eivät
arvostaneet heitä aivan yhtä korkealle. Vapaaherra Carl Mannerheimin lausui mielipiteensä
v. 1807: “Aikakauden valistuneisuuden mukainen rakennuksia koskeva maku vajoaisi
pian raakalaisuuteen, jos vain taitamattomiin ja oppimattomiin muurarimestareihin ja
kirvesmiehiin olisi turvauduttava”.45
Kansanrakentajien kaudella asennoituminen hirteen oli hyväksyvä. Rakentajat olivat
hyvin perillä hirsirakenteen rajoituksista ja muokkasivat arkkitehtonisen muodonannon
näiden ehtojen mukaisiksi. Puukirkoissa on merkillepantavaa suunnittelijoina toimineiden
kansanrakentajien loistelias materiaalituntemus sekä rakennustekniikkaan liittyvät
innovatiiviset keksinnöt. Lamasalvostekniikan perin pohjin tunteneet kansanrakentajat
pystyivät kehittämään kekseliäimmät hirsikonstruktiot ja luomaan ylitsekäymätöntä
puuarkkitehtuuria.

2.1.2 Teollisen ajan murros
Eurooppalaisessa arkkitehtuurissa koko 1800-luku oli murroksen aikaa. Barokin ehdyttyä
1750-luvulla ei arkkitehtuurissa syntynyt mitään uutta sen tilalle. Teollisuus ja sosiaalinen
vallankumous merkitsivät vanhan ajan loppua, mutta arkkitehtuurilla ei ollut keinoja
vastata uuden ajan haasteisiin. Arkkitehtuuri turhautui ja tyytyi lainaamaan aiempien
tyylien muotoaiheita.46
Englannissa kehittyi 1800-luvun loppupuolella Arts and Craft -liike, joka perustui John
Ruskinin ja William Morriksen taidefilosofiaan. Arkkitehtuurissa tuli pyrkiä rehellisyyteen.
Tyyliopilliset muodot tuli korvata käsityön synnyttämillä aidoilla muodoilla. Arkkitehtien
tuli muuntua käsityön mestareiksi.47
Uuden arkkitehtuurin muotoa etsittiin myös lyhyen hetken eläneessä (1893–1905) art
nouveaussa. Se ilmaisi rakenteita ja materiaaleja aivan uudella tavalla ja haki muotoaiheensa
luonnosta.48 Art nouveaun käsityöläisen tuotannon yksilöllisyys ja monimuotoisuus ei
kuitenkaan sopinut vauhdilla teollistutuvan yhteiskunnan vaatimuksiin. 1900-luvun alussa
vaadittiin tehokasta rakennustuotantoa, jota vastaamaan syntyi rationalismi.
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1860-luvulla otettiin rakennuksissa käyttöön teräs, joka mahdollisti ennennäkemättömän
pitkät jännevälit, korkeat rakennukset ja pohjakaavojen joustavuuden. Teräksen
ja lasin avulla voitiin kokonaisia seiniä ja kattoja tehdä läpinäkyviksi. Vuosisadan
lopulla teräksen rinnalle tuli käyttöön teräsbetoni, jossa yhdistyivät teräksen ja kiven
erikoisominaisuudet.49
Teräsbetonille ominaista muotomaailmaa kehittelivät August Perret, Tony Garnier ja
Le Corbusier. Le Corbusierin vuonna 1914–15 kehittelemässä “Dom-ino”-järjestelmässä
kantavana rakenteena toimi teräsbetoninen pilari–laatta-järjestelmä, jolloin julkisivut
ja tilaa jakavat väliseinät olivat vapaasti sijoitettavissa.50 Näin Le Corbusier teki
mahdolliseksi arkkitehtuurin, josta aiemmat pioneerit olivat vain haaveilleet. Teräksen ja
lasin muotomaailman kehittelyssä kunnostautui Mies van der Rohe. 1920-luvun alussa
Mies esitteli kaksi pilvenpiirtäjäprojektia, joissa oli teräksinen runkojärjestelmä ja keveät
lasijulkisivut. Hän perusteli lasijulkisivujen käyttöä sillä, että rakennuksen taiteellisen
ilmaisun perustana oleva runko jää näkyviin.51
Modernin arkkitehtuurin uudet mestarit julistivat uskaltautumista tuntemattomaan.
Heidän luomansa arkkitehtuuri oli ajan sosiaalisten ja teollisten vaatimusten mukaista.
Kieltäytyessään hyväksymästä käsityöläisyyttä ja muotojen runsautta se sopi erinomaisesti
anonyymien asiakkaiden tarpeisiin ja teolliseen sarjatuotantoon.52

Kuva 11. Oulun Hietasaaressa sijaitseva Hannalan huvila (1890-luku).
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Suomessa teollisen ajan murros seurasi eurooppalaista esimerkkiä. Ensimmäiset merkit
puuarkkitehtuurin muutoksesta esiintyivät huvilarakennuksissa 1800-luvun puolivälissä.
Jo 1700-luvulla oli hyväksyttyä, etteivät arkkitehtuurin säännöt koske vähäarvoisia
rakennuksia. Ne saivat olla säännöttömiä, mielikuvituksellisia ja maalaismaisia.
Huvila-arkkitehtuurille olikin ominaista pohjakaavan säännöttömyys ja romanttiset
koristeaiheet.53
Ruotsalainen arkkitehti G. Th. Chiewitz (1815–62) muutti Suomeen vuonna 185154.
Hän suunnitteli 1850-luvulla huviloita, joiden pohjakaavat ja julkisivujen ääriviivat olivat
täysin epäsymmetrisiä. Nämä mielikuvituksellisesti sommitellut kesähuvilat suurine
ikkunoineen ja vapaine tilasijoitteluineen olivat osaltaan muokkaamassa maaperää
modernille arkkitehtuurille. 1850-luvulla Chiewitz rakensi Ullanlinnaan huvilan nro
10, jossa oli molemmin puolin pahvilla eristetty ja laudoilla verhottu piirurunko. Tämä
rakenne oli teknisesti uuden aikakauden merkki.55
Suomessa uuden ajan murrokseen liittyi lyhyt, mutta voimallinen kansallisromanttinen
tyylikausi. Kansallisromantiikan voimaan Suomessa vaikutti ainakin osin tarve löytää
venäläiseksi koetusta uus-klassismista poikkeava tyyli.56 Kansallisromantiikan kaudella
oli suuri merkitys puu- ja hirsirakentamiseen.

Kuva 12. Akseli Gallenin Kallela (1895).
Viljo, ARS 4, 1989, 109–110.
Chiewitsillä oli rautatierakentamisesta kokemusta Englannista ja Ruotsista, mutta Suomessa hänen
ei tiedetä siihen osallistuneen. Järventaus, 1967, 308 ja Nikula, 1993, 77, 81.
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Kansallisessa innoituksessa etsittiin aitoa suomalaista puutyyliä Karjalasta. Arkkitehdit
Yrjö Blomsted ja Victor Sucksdorff tekivät vuonna 1894 rakennustutkimusmatkan
Itä-Karjalaan. Matkan aineistosta julkaistiin kirja – “Karjalaisia rakennuksia ja
koristemuotoja keskeisestä Venäjän Karjalasta”.57 Karelianismi esiintyi arkkitehtuurissa
näkyvimmin 1890-luvulla rakennetuissa taiteilijahuviloissa. Niistä merkittävimpiä ovat
Emil Wikströmin Visavuori, Axel Gallenin Kallela, Pekka Halosen Halosenniemi ja Robert
Kajanuksen kesähuvila Porkkalassa.58
Taiteilijahuvilat olivat omistajiensa suunnittelemia, ja niiden arkkitehtuuria
hallitsi tummaksi käsitelty hirsi. Hirren käyttö vuoraamattomana, maalamattomana ja
pitkänurkkaisena liittyi kansanomaiseen rakentamiseen. Läntistä perinnettä huviloissa
edustivat keskiaikainen sulkanurkka, kuusikulmaiset nurkanpäät sekä sahatut tai veistetyt
hirret. Itäkarjalaiseen perinteeseen viittasivat päätyjulkisivujen hallitseva asema, päätyjen
korostaminen räystäsrakenteilla, kuistien pylväskannatukset ja kaksikerroksisen rungon
sijoittaminen ehjän katon alle.591900-luvun taitteen tunnetuista arkkitehdeistä Lars
Sonck oli kiinnostunut hirsirakentamisesta. Sonck suunnitteli useita kansallisromanttisia
hirsihuviloita. Niistä merkittävimpiä ovat Sonckin oma kesähuvila Lasses villa
Ahvenanmaalla vuodelta 1895, Skogshyddan-huvila Maarianhaminassa vuodelta
1897, tukkukauppias Bergin huvila Tukholman saaristossa vuodelta 1902 ja ilmaiseksi
suunniteltu Jean Sibeliuksen Ainola vuodelta 1903. Näissä rakennuksissa Sonck suomensi
ns. norjalaistyyliä lisäten siihen omaa persoonallista muotokieltään.60
Suomalaisen art noveaun ihanteena oli renessanssitaiteilija, joka oli yhtä aikaa maalari,
kuvanveistäjä, arkkitehti ja joka piti kädessään yhtä mielellään työmiehen välineitä
kuin sivellintä. Armas Lindgrenin aloitteesta Ateneumin taideopetusta siirrettiin v. 1902
piirustuspöydiltä kohden työpajoja. Tavoitteena oli hakea käsityön ja materiaalien omia
lakeja ja rajoja.61 Lindgren ihaili 1700-luvun kirvesmiesmestareita, jotka “käänsivät
Tukholman mahtavat barokkikirkot meidän omaperäisiksi puukirkoiksi”62.
1900-luvun alussa vallinneen art nuoveaun mukaiset, yksilölliset ratkaisut tukivat
käsityömäistä paikalla rakentamista63. Käsityötä ja yksilöllisyyttä arvostavan aatteen
ja opetuksen rinnalla oli kuitenkin rationaalisempi linja. Kahden rinnakkain eläneen
arkkitehtuurisuuntauksen törmäykseksi muodostui Helsingin aseman rakentaminen.
Eliel Saarinen voitti vuonna 1904 pidetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksella, jossa
oli graniittijulkisivut, linnamaisia torneja ja suurimpina koristeaiheina kahdeksan
karhuveistosta. Ehdotus sai osakseen eräiden arkkitehtien rajua arvostelua. Gustaf
Strengell ja Sigurd Frosterus pitivät Saarisen käyttämää tyyliä vanhentuneena ja vetosivat
eurooppalaiseen modernismiin. Kritiikin vaikutuksesta Saarinen muuttikin suunnitelmaa
merkittävästi.64 Vuonna 1919 valmistunut asema ei juuri muistuta alkuperäistä
kilpailuehdotusta.
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Kuva 13. Voittaneen kilpailuehdotuksen hahmo.

Helsingin aseman arkkitehtuurista käydyn kiistelyn jälkeen arkkitehtuurin suunta alkoi
kääntyä eurooppalaisten esikuvien mukaisesti kohden rationalismia, joka kielsi kaiken
vanhan65. Rationalismissa etsittiin muotomaailmaa betonille, teräkselle ja lasille, joiden
avulla vapaa suunnittelu oli mahdollista. Puu perinteisenä materiaalina ja hirsi varsin
sitovana rakennejärjestelmänä ei vastannut ajan vaatimuksia. Arkkitehtien suhtautumista
hirteen kuvaa Urho Åbergin kirjoitus vuodelta 1926: “Nykyaikana hirsiseinään tarvitaan
kuitenkin niin paljon käsityötä, ettei se enää tyydytä nykyaikaista rakentajaa. Tämän
lisäksi hirsirakennuksella on monia tunnettuja heikkouksia…Hirsi rajoittaa rakentajaa
ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Hirsirakennuksista ei meille ole sellaista hyötyä, jota
odotamme ja luulemme.”66
Arkkitehtien suuntautuessa rationalismiin rakennettiin maassamme kuitenkin vielä
1920-luvun ajan laadukkaita asuinrakennuksia hirrestä. 1920-luvun aikana Suomen
taloudellinen kasvu oli nopeaa ja rakentaminen oli kiihkeimmillään vuonna 1928, jolloin
maahamme rakennettiin 34 000 asuntoa. Vilkas rakentaminen päättyi vuoden 1930-lamaan,
jolloin tuotanto romahti ja rakentaminen lähes seisahtui useaksi vuodeksi.67 Sotien jälkeen
rakentaminen virisi ennätyksellisen vilkkaana, mutta ammattimainen, käsityöläinen ja
yksilöllinen hirsirakentaminen ei enää palannut.
Teollisen ajan murroksessa hirren asema oli kahtiajakoineen. Kansallisromantiikassa
hirttä arvostettiin ja käytettiin hyvin perinteissä muodossaan. Taiteilijahuviloissa käytetty
arkkitehtuuri perustui hirren, salvosliitosten ja käsityön ilmaisuvoimaan. Rationaalisen
ajatustavan piirissä hirsi koettiin epäkelvoksi materiaaliksi uuteen arkkitehtuuriin ja
kehitystyö suuntautui muihin materiaaleihin.
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2.1.3 Teollinen tuotanto
Suomessa pyrittiin 1800-luvun viimeisinä vuosina kehittämään uuden puutyylin mukaisia
teollisia sovellutuksia. Tavoitteena oli puuhuviloiden vientitoiminta68, joka kuitenkin
epäonnistui. Myös kotimaan kysyntä jäi vähäiseksi, sillä huvila-arkkitehtuurissa vallalla
olleet tyylit vaativat yksilöllistä tuotantoa69.

Kuva 14. Oy Helsingin kansanasunnot Käpylän (1920) rakenneratkaisuja.

Teollinen tuotanto nousi ajankohtaiseksi 1920-luvun alussa sisällissodan aiheuttaman
asuntotarpeen vuoksi. Uusia puurakennustekniikoita kehiteltiin yleishyödyllisissä
asuinrakennuksissa Varkaudessa, Helsingin Käpylässä sekä Tampereen Lapinniemessä
ja Pyynikillä. Rakennusteknisinä uudistuksina näissä rakennuksissa oli salvosnurkkien
korvaaminen karakielin varustetuilla tukipiiruilla, jotka oli sijoitettu seinien risteyskohtiin.
Myös suorakaiteen muotoon sahatut hirret sekä varaukseen työstetty pyöreä uurros, missä
oli köysimäinen tilke, oli kehitetty teollista tuotantoa varten.70
Talvisodan aikana (1939) esiintyi ensi kertaa laaja hirsirakennusten esivalmistus, kun
rintamamiehet valmistivat vapaa-ajalla asevelitaloja tehdasmaisissa olosuhteissa. Näissä
tehtaissa valmistui vuoden aikana yli tuhat hirsikehää. Suurimmilla tehtailla oli yhtä aikaa
työn alla jopa 50 kehikkoa.71
Ensimmäiset esiteolliset hirsituotantoyritykset syntyivät Pohjamaalle 1950-luvun
aikana. Vapaa-ajan asuntoja valmistaneiden yritysten teknisenä uudistuksena oli höylättyjen
hirsiaihioiden käyttö. Muut työvaiheet tehtiin aluksi perinteisin käsityömenetelmin. 1960Teollista puutalovalmistusta kokeiltiin mm. Hietalahden Oy:ssä ja Sörnäisten Puusepäntehdas
Oy:ssä. Wäre, ARS 4, 1989, 123.
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Rakennustekniikkaa kuvataan mm. Rakennustaito-lehden numeroissa 1/1921, 7–9 sekä 9–10/
1922, 211.
71
Asevelitalot rakennettiin Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimiston tekemien
mallipiirustusten pohjalta. Helamaa, 1983, 22.
68

32

luvun aikana sekä hirsiprofiilit että salvosmuodot saivat nykyisen muotonsa ja kaikki
työvaiheet kehittyivät koneelliseksi. Tämän jälkeen muutokset itse hirressä olivat vähäisiä
aina 1990-luvun alkuun saakka.72
Teollisen hirsirakentamisen alkuvaiheessa kehitystyö keskittyi pelkästään
tuotantoprosessin tehostamiseen,73 ja tämä onkin kehittynyt lähes täysin automaattiseksi74.
1980-luvulla tuli kehitystyön kohteeksi myös tuotteen tekniset ominaisuudet, sillä ne eivät
täyttäneet kaikkia rakentamismääräysten ehtoja. Teollinen hirsituotanto onkin kehittynyt
merkittävästi 1960-luvun lähtötilasta. 2000-luvun hirsituotteet ovat mittatarkkoja, hirsien
muoto on täsmällisen geometrinen ja hirret ovat tasalaatuisia ja halkeilemattomia.
Kehitystyön tuloksena hirsistä on tullut jopa liian laadukkaita. Hirsi on menettänyt
ilmaisuvoimaansa kadottaessaan luonnonmateriaalin olemuksensa.75

Kuva 15. Päätytalo-malli.

Teollisen tuotannon alkuvaiheissa rakennusten arkkitehtuuri oli pelkistetyn käytännöllistä.
Pyöröhirren käyttöönoton myötä arkkitehtuuri alkoi jäljitellä karjalantaloa ja
luontoromantiikkaa.76 Yleisimmäksi tyypiksi muodostui ratkaisu, missä pääsisäänkäynti,
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terassi ja parveke ovat rakennuksen päädyssä erittäin jyrkän vesikaton jatkeen alla.
Tällaista päätytalomallia, joka on leimaa-antava koko teolliselle hirsituotannolle77, ei ole
maassamme koskaan esiintynyt missään muussa rakennustyypissä.
Päätytalomallin alkuperäksi on tyylihistoriallisesti esitetty karjalantaloa, alppitaloja ja
amerikkalaisia metsästysmajoja78. Raadollisempi selitysmalli perustuu tuotantotalouteen.
Laskemalla sivuseinien korkeus mahdollisimman alhaiseksi ja korottamalla kattokulmaa
siten, että syntyy puolitoistakerroksinen ratkaisu, saavutetaan mahdollisimman paljon
pohjapinta-alaa mahdollisimman vähällä hirsimenekillä. Päätytalotyypin avulla
hirsirakennusten hinta on saatu kilpailukykyiseksi muilla runkojärjestelmillä toteutettuihin
rakennuksiin verrattuna.
1990-luvun puolivälissä teollinen hirsituotanto alkoi osoittaa kiinnostusta rakennusten
arkkitehtonisen tason parantamiseen. Pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on
ollut kehittää teollisia hirsituotteita siihen suuntaan, että ne olisivat kelvollisia myös
kaupunkimaiseen ympäristöön.79 Tämän kehitystyön syynä on se, että useilla paikkakunnilla
on ollut vaikeuksia saada hirsirakennuksille rakennuslupaa asemakaavoitetuille alueille.
Rakennusvalvonta on usein katsonut pitkänurkkaisen rakennuksen olevan sopimaton
kaupunkimaiseen ympäristöön.80
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hirsiarkkitehtuurin nykyinen taso on heikohko.
1950-luvun jälkeen on tehty erittäin vähän arkkitehtonisesti merkittäviä hirsirakennuksia.81
Teollisten hirsirakennusten suunnittelussa käytetään harvoin ammattisuunnittelijoita, mikä
näkyy selvästi käytetyssä muotomaailmassa. Rakennusten yleisimmät muotoaiheet ovat
arkkitehtuurin historiallisen kehityksen kannalta outoja. Historiallisista tyyleistä otettuja
lainoja sekoitetaan ja liitetään toisiinsa, jolloin samassa rakennuksessa esiintyy aiheita eri
kulttuuripiireistä, eri aikakausilta ja eri rakennustyypeistä. Käytetyt lainat ovat yleensä
vielä varsin karkeita. Myös detaljoinnin yksipuolisuus ja hirsien tekstuurin ja struktuurin
monotonisuus rajoittavat arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Teollisten hirsituotteiden karkea
eklektismi syntyy tuotannon erittäin suppeasta liitos- ja rakenneratkaisuvalikoimasta.
Teollisen hirsirakentamisen lähtökohtana on mahdollisimman taloudellinen tuotanto
olemassa olevalla tuotantotekniikalla. Kun arkkitehtuuri on alistettuna näille tekijöille,
ovat lopputulokset vaatimattomia.
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Kuva 16. Mielenkiintoista uutta hirsiarkkitehtuuria edustava Kierikkikeskus (2001).

2.2 Hirsirakenteen erikoisominaisuudet
Museoviraston pääjohtaja Henrik Liliuksen mukaan rakennusmateriaalit voidaan jaotella
aitoihin ja yhdistettyihin. Aidot materiaalit ovat luonnontuotteita, joita voidaan käyttää
sellaisenaan rakentamisessa. Aitoja materiaaleja ovat puu, luonnonkivi ja aurinkokuivattu
savitiili.82 Aitona luonnonmateriaalina hirsi säätelee merkittävästi rakentamista. Samoin
rakentamisessa käytetty lamasalvostekniikka säätelee muihin rakennejärjestelmiin nähden
varsin paljon arkkitehtuuria ja rakenneratkaisuja. Säätelevät tekijät syntyvät hirsirakenteen
erikoisominaisuuksista, joita ovat puun materiaaliominaisuudet, hirsirakenteen painumaaika sekä hirsirakenteen tiiviys.

2.2.1 Puun ominaisuuksista
Puun materiaaliominaisuuksilla on keskeinen asema hirsirakentamisessa. Orgaanisen
luonnonmateriaalin käyttö näin alkuperäisessä muodossa on nykyrakentamisessa erittäin
harvinaista. Puun ominaisuuksien tunteminen onkin hirsirakentamisen perusasia. Puun
ominaisuuksien määrittämistä vaikeuttaa kuitenkin puiden erilaisuus. Käytännössä kahta
samanlaista puuta, tai edes rungon poikkileikkausta, ei ole olemassa. Puusta annetut tiedot
82
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kuvaavat aina vain tiettyä keskivertoyksilöä, eikä niitä voida suoraan soveltaa tiettyyn
puuyksilöön.83
Suomessa kasvavista puulajeista mänty, kuusi ja haapa soveltuvat hirsiksi. Niiden runko
on kooltaan ja muodoltaan sopiva, ja ne kestävät suhteellisen hyvin ajan rasituksia. Näistä
puulajeista ominaisuuksiltaan on paras mänty. Sen runko on vähäoksainen, puuaines
helposti työstettävää ja sydänpuu hyvin aikaa kestävää. Suomessa onkin aina käytetty
mäntyä hirsirakentamiseen, jos sitä on ollut saatavilla.84 Laadultaan parhaat männyt
kasvavat Suomen keskiosassa85.
Puuaineen lujuudella on merkityksensä hirsirakentamisessa. Lujaan puuhun tehdyt
liitokset muodostuvat kestäviksi, ja puuaines on hyvin työstettävää. Puun lujuus on
jokseenkin suoraan verrannollinen puun tiheyteen, joka on riippuvainen kesäpuun
suhteellisesta osuudesta. Mitä suurempi on kesäpuun osuus, sitä lujempaa puuaines on.86
Myös vuosiluston paksuus on suhteessa puun lujuuteen. Lujin männyn puuaines kehittyy
noin 0,8–1,5 mm:n vuosilustoilla.87 Puun lujuutta voidaan poikkileikkauksesta arvioida
silmämääräisesti vuosilustojen paksuudesta ja kesäpuun suhteellisesta osuudesta.88

Kuva 17. Järeiden mäntytukkien sydänpuupitoisuus nousee korkeaksi.
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Männyn sydänpuun määrällä on keskeinen asema hirsirakenteiden pitkäaikaiskestävyydessä. Sydänpuussa kaikki solut ovat kuolleita eivätkä ne osallistu puun fysiologiseen
toimintaan. Sydänpuun muuntunut kemiallinen koostumus aiheuttaa muutoksia sen
tiheydessä, värissä ja lahonkestävyydessä. Sydänpuun määrä vaihtelee puuyksilöiden
välillä, mutta yleisesti se riippuu puun iästä. Sydänpuu alkaa muodostua Etelä-Suomessa
noin 40 vuoden iässä ja Pohjois-Suomessa huomattavasti myöhemmin. Sydänpuun
määrä kasvaa jatkuvasti puun vanhetessa.89 Iän lisäksi sydänpuun osuutta lisäävät
ravinteeton maaperä ja hidas kasvunopeus.90 Sydänpuun värin intensiteetti on hyvä puun
pitkäaikaiskestävyyden mittari.91
Sydänpuun lisäksi puun kierteisyydellä on merkittävä asema hirsirakentamisessa. Puun
kierteisyydellä tarkoitetaan puun solukon pääasiallisen kasvusuunnan poikkeamaa rungon
pituusakselin suunnasta. Oikeakierteisyydessä syiden muodostama spiraali kulkee tyvestä
latvaan päin tarkasteltuna oikealle ja vasenkierteisyydessä päinvastoin.92 Vanhat männyt
ovat enimmäkseen oikeakierteisiä, vasenkierteisiä mäntyjä on vain 1–2 %.93 Männyn
kierteisyys riippuu puun iästä, mutta yksilölliset erot ovat suuria. Kierteisyys voidaan
tietyissä tapauksissa havaita kasvavasta puusta, mutta yleensä asia voidaan varmistaa
vasta kuoritusta rungosta94. Täysillä rungoilla, kuten hirsillä, kierteisyys aiheuttaa puun
kuivuessa sen kiertymistä pituusakselinsa ympäri.

Kuva 18. Rungon kierteisyys voi kehittyä selvästi havaittavaksi.
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Hirsirakennukset tehdään yleensä tuoreista hirsistä, jolloin puiden kuivuminen tapahtuu
seinässä. Elävällä männyllä sydänpuun kosteussuhde95 on keskimäärin 35 % ja pintapuun
120–150 %.96 Puun kaadon jälkeen puusta poistuu aluksi soluonteloissa oleva ns. irtain
vesi. Irtaimen veden poistuminen ei aiheuta puussa tilavuusmuutoksia. Irtaimen veden
poistumisen jälkeen puu on ns. syidenkyllästymis pisteessä. Se on korkein kosteussuhde,
minkä puu voi vesihöyrystä saavuttaa. Männyllä syiden kyllästymispiste on noin 30 %.97
Kyllästymispistettä alhaisimmissa kosteussuhteissa puu on hygroskooppinen
aine, jolloin kutakin lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta vastaa tietty puuaineen
tasapainokosteus. Puun syiden kyllästymyspisteen alapuolella tapahtuvat kosteussuhteen
muutokset ovat verrannollisia puun tilavuuden muutokseen. Kosteussuhteen laskiessa
puun tilavuus pienenee.98
Männyn kuivuessa kyllästymispisteestä absoluuttisen kuivaksi (30–0 %) on
keskimääräinen kutistuma pituusakselin suuntaan 0,3 %, säteen suuntaan 4,5 % ja
tangentin suuntaan 8 %.99 Seinällä oleva hirsi kuivuu noin 15 %:n kosteussuhteeseen,
jolloin kutistumat ovat noin puolet kokonaiskutistumista. Tämän eri suuntiin erikokoisen
kutistuman vaikutuksesta hirren muoto muuttuu ja siihen syntyy halkeamia.
Kun puun kosteussuhde on alueella 20–120 %, pystyvät siinä toimimaan puuta tuhoavat
sienet. Puusta ravintonsa saavia sienilajeja on lukuisa määrä. Vaikka sienilajit eroavat
toisistaan varsin merkittävästi, ovat niiden kasvuedellytykset jokseenkin samanlaiset;
lämpötilan on oltava välillä -3–+55 °C, happea on oltava läsnä ja puun kosteussuhteen
on oltava välillä 20–120 %. Sienien itiöitä on olemassa kaikkialla, joten sieniä vastaan
suojautumisessa täytyy niiden kasvuedellytykset eliminoida. Tämä onnistuu helpoiten
laskemalla ja pitämällä puun kosteussuhde alle 20 %:n.100
Toimintansa puolesta sienet jaetaan lahottajiin, sinistäjiin ja homeisiin. Lahottajasienet
käyttävät ravinnokseen puun soluseinämiä ja vähentävät siten puuainesta ja puun lujuutta.
Sinistäjäsienet käyttävät ravinnokseen soluonteloissa olevia ravinteita, joten ne eivät
vähennä puuaineen määrää eivätkä puun lujuutta. Sinistäjät tunkeutuvat yleensä koko
pintapuun alueelle ja värjäävät puun siniseksi. Homeet saavat ravintonsa puun pinnalta.101
Homeen rihmastot ja itiöt värjäävät puun pintaa, mutta eivät ulotu puun sisään.102
Puuta tuhoavien lahottajien toiminta on mahdollista vain kosteussuhteissa, jotka
aiheutuvat sään aikaansaamasta tuhoutumisprosessista, rakenteellisista virheistä,
rakennustyön huolimattomuudesta tai rakennuksen ylläpidon laiminlyönneistä103.
Suomessa esiintyvistä hyönteislajeista puurakenteita tuhoavat mm. tupajumi,
kuolemankello, tupajäärä ja hevosmuurahainen. Tupajumin toukat syövät puun sisään
käytäviä, jotka heikentävät puun lujuutta. Toukat pystyvät syömään vain runsaan
kosteuden pehmentämää puuainesta. Myös kuolemankello pystyy elämään vain
Kosteussuhde on puun sisältämän vesimassan suhde absoluuttisen kuivan puun massaan.
Saranpää, Tapion taskukirja, 2002, 519 ja Kärkkäinen, 1971, 110.
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kosteassa puuaineksessa. Sen sijaan tupajäärä pystyy käyttämään ravinnokseen kuivaa
ja tervettä puuainesta. Onneksi tupajäärää ei esiinny maamme manneralueella. Myös
hevosmuurahainen pystyy tekemään käytäviään kuivaan puuainekseen. Hevosmuurahaiset
eivät kuitenkaan käytä puuta ravinnokseen, vaan kaivavat siihen vain pesäkolonsa,104
jolloin vauriot jäävät yleensä paikallisiksi. Hyönteisten elinmahdollisuuksien vuoksi
niiden aiheuttamat vauriot liittyvät yleensä korkeaan kosteussuhteeseen ja lahottajasienten
toimintaan. Kuivissa ja terveissä puurakenteissa esiintyy erittäin harvoin laajoja ja
haitallisia hyönteisvaurioita.

Kuva 19. Papintappaja ja tukkimiehentäi ovat kiinnostuneita vain kuoripäällisestä puusta.

Jokaiseen käyttötarkoitukseen on teoriassa olemassa ominaisuuksiltaan ihanteellinen
puu. Hirsirakentamiseen ei tällaista ihannepuuta ole määritetty. Tämä johtuu osittain siitä,
että puun materiaaliominaisuuksista useat ovat hirsirakentamisen kannalta päällekkäisiä.
Puun painoon liittyvä lujuus on hyvä ominaisuus, mutta samasta tekijästä johtuvat suuri
kutistuma, halkeilu ja lämmönjohtavuus ovat huonoja ominaisuuksia. Samoin puun ikään
liittyvä sydänpuun suuri määrä on hyvä ominaisuus, mutta iän myötä kasvava kierteisyys
on huono ominaisuus. Näiden päällekkäisten ominaisuuksien vaikutuksesta on jokaiseen
rakennukseen määritettävä oma ihannepuunsa.

2.2.2 Painuma-aika
Hirsiseinän painuma-ajalla tarkoitetaan rakennusvaiheen jälkeistä aikaa, jolloin seinä
saavuttaa lopullisen muotonsa. Painuma-aikana seinä laskeutuu ja kaikki hirsirakenteen
tekniset ominaisuudet saavat lopullisen tilansa. Painuma-ajalla on myös merkittävä
vaikutus rakennuksen arkkitehtuuriin.
Painuma-aikana tapahtuva seinän laskeutuminen on yksi hirsirakenteen erikoisuus,
minkä huomioon ottamiseen ovat vuosisatojen kuluessa kehittyneet soveliaat
rakenneratkaisut. Näiden avulla laskeutumisesta ei ole suuria käytännön ongelmia. Noin
puolet laskeutumisesta aiheutuu hirsien kutistumisesta kuivuessaan ja toinen puoli hirsien
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Rakennusten mikrobi- ja hyönteisongelmat, 1995, 31–34.
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välisten saumojen ja liitosten tiivistymisestä105. Painuma-aikana hirsiseinä laskeutuu
alaspäin 25–50 mm seinän korkeusmetrille.106 Massiivisen hirsiseinän painuma-aika on
3–4 vuotta107. Tätä aikaa ei juurikaan voida keinotekoisesti lyhentää.
Yli-Iihin vuonna 2001 valmistuneen Kierikkikeskuksen hirsiseinien kosteussuhdetta
ja laskeutumista on seurattu neljän vuoden ajan108. Mittauksissa saatiin sisätilassa olevien
väliseinien kosteussuhteeksi 6 %, kun ulkoseinillä samalla mittalaitteella saatiin arvo
15 %.109 Tämä kosteussuhteiden ero merkitsee kutistumassa noin 12 mm:n eroa jokaiselle
seinän korkeusmetrille. Mitattaessa ulko- ja sisäseinien laskeutumista havaittiin sisäseinien
laskeutumisen olevan noin kaksi kertaa suurempi kuin ulkoseinillä.110 Tämä ero on niin
suuri, että se on otettava huomioon ulko- ja väliseinän liitoksissa, ja se rajoittaa korkeiden
seinien käyttöä.

Kuva 20. Kierikkikeskuksen seinät laskeutuivat epätasaisesti.

Puun kuivumisesta johtuvan kutistuman lisäksi seinä laskeutuu saumojen ja liitosten
tiivistymisen vuoksi. Rakennusvaiheessa hirret eivät koskaan tule täysin tiivisti kiinni
toisiinsa. Rakennusaikaista tiiviyttä voidaan parantaa vaarnatappien ja läpipulttauksen
avulla. Tiukkojen vaarnatappien avulla voidaan hirsiä vetää kiinni toisiinsa ja niiden

Ehoniemi, 1989, 42.
Roininen, 1957, 15 ja Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 30. Vrt. RT 82–10415, 4.
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ansiosta työskentely ylempänä ei avaa saumoja. Läpipulttauksella voidaan joitakin työn
aikaisia rakoja tiivistää, mutta koko seinän tiivistämiseen eivät pultin voima ja aluslevyjen
leimapaine ole riittäviä111. Vaarnatapitus ja läpipulttaus eivät lyhennä painuma-aikaa.
Valtaosa työnaikaisista raoista tiivistyy ensimmäisen talven aikana, jolloin
laskeutuminen on nopeinta. Tämän jälkeen saumoihin ja liitoksiin syntyy rakoja puun
kuivumiskutistumisen vuoksi. Nämä raot tiivistyvät yleensä aina seuraavan talven aikana,
jolloin lumen kuormitus tiivistää seinää. Kuormituksen vaikutuksesta puussa tapahtuu
myös pysyviä muodonmuutoksia, jotka tiivistävät kuivumisesta johtuvia halkeamia.
Seinän kuormituksen määrällä on vaikutuksensa laskeutumiseen. Kuormituksen
kasvaessa seinä laskeutuu nopeammin ja lopullinen laskeutuma muodostuu suuremmaksi.
Kierikkikeskuksessa suoritetuissa mittauksissa verrattiin kahta sisäseinää, joista toisen
kuormitus oli noin kaksinkertainen verrattuna toiseen. Kuormitetumpi seinä painui
huomattavasti nopeammin, ja sen kokonaislaskeutuminen oli noin 20 % suurempi kuin
vähemmän kuormitetun seinän.112
Seinän laskeutuminen loppuu, kun seinä asettuu tasapainokosteuteensa. Tämän jälkeen
pintakerrosten kosteuspitoisuuden muutokset aiheuttavat vähäistä liikettä varauksissa ja
halkeamissa. Nämä liikkeet ovat kuitenkin paikallisia. Lämmitetyn rakennuksen seinissä ei
painuma-ajan jälkeen tapahdu kosteusvaihteluiden aiheuttamaa ylös–alas liikettä.113
Painuma-aikana hirret kuivuvat ja niihin syntyy halkeamia. Hirren tapaiseen
massiiviseen puuhun syntyviä halkeamia ei voida estää. Varovaisessa kuivauksessa
syntyy yksi suuri halkeama, rajussa kuivauksessa useita pieniä halkeamia.114 Hirteen
syntyy kuivumishalkeama yleensä siihen kohtaan, mistä on pinnalta lyhin matka puun
ytimeen115. Tässä kohdassa on vähiten puuainesta, joka lujuudellaan pyrkii vastustamaan
halkeamisvoimaa. Jos varauksen pohjasta on lyhin matka hirren ytimeen, halkeaa
hirsi varauksen pohjaan. Varauksen pohjan halkeaminen aukaisee varauksen ja hirsien
liittyminen toisiinsa muuttuu hallitsemattomaksi. Tämä laskee seinän kaikkia teknisiä
ominaisuuksia.
Pyöröhirsi halkeaa teoriassa aina varauksen pohjasta. Veistetyn ja höylähirren kriittinen
paksuus, missä varauksen pohja ja hirren kylki ovat samalla etäisyydellä ytimestä, saadaan
kaavasta b = √(d2/2), missä b on hirren paksuus ja d on hirren läpimitta. Normaalikokoisilla
hirsillä, joiden läpimitta on 220 mm, kriittiseksi paksuudeksi tulee 156 mm. Tätä leveämpiin
hirsiin syntyy halkeama varauksen pohjaan ja kapeampiin kyljen keskelle. Hirren kyljen
keskellä olevat halkeamat eivät merkittävästi vaikuta hirren teknisiin ominaisuuksiin116.

Läpipulttaus vaaditaan nykyohjeiden mukaan kaikissa nurkanpäissä, ja sitä suositellaan
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Kuva 21. Pyöröhirsi halkeaa varauksen pohjaan.

Halkeamien ohella hirsiseinän liitoksiin syntyy painuma-aikana muodonmuutoksia
puun kierteisyyden vuoksi. Kasvukierteisen puun kuivuessa kierteiset syyt kutistuvat ja
aiheuttavat runkoon kiertävän voiman, minkä vaikutuksesta runko pyrkii kääntymään
pituusakselinsa ympäri. Kiertymisen määrä riippuu kasvukierteisyyden voimasta, ja myös
rungon epäkeskeisyys ja mutkat lisäävät kiertymistä117. Kiertymisen vaikutuksesta varaus
aukeaa, seinän tiiviys heikkenee ja kaikki hirsiseinän tekniset ominaisuudet heikkenevät
merkittävästi.
Painuma-aikaisen puun halkeilun ja kiertymisen vuoksi hirsien väliset liitokset pyrkivät
aukeamaan ja rakenteen tekniset ominaisuudet muuttuvat merkittävästi. Saumojen
aukeamisesta voidaan vähentää hirsien valinnalla, esikuivatuksella, liitosten muodoilla
ja rakenneratkaisuilla, mutta sitä ei voida kokonaan estää, sillä puun käyttäytyminen ei
koskaan ole täysin ennakoitavissa. Seinän rakenneratkaisujen laadusta riippuu, kuinka
rakenteen omapaino ja ulkoinen kuormitus pystyvät tiivistämään syntyneet raot ja millaiset
tekniset ominaisuudet seinälle muodostuvat painuma-ajan jälkeen.
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2.2.3 Tiiviys
Seinärakenteen tiiviydellä tarkoitetaan rakenteen kykyä estää ilman liike seinän sisällä
tai seinän läpi. Tiiviydellä on rakenteen teknisen toiminnan kannalta suuri merkitys.
Rakenteen ilmanläpäisevyys vaikeuttaa rakenteen lämpö- ja kosteusteknisen sekä
ilmanvaihdon toiminnan hallitsemista.
Ilma voi siirtyä rakenteen läpi joko diffuusion tai konvektion vaikutuksesta.
Diffuusio rakenteen läpi aiheutuu rakenteen eri puolilla olevan ilman sisältämien
kaasujen pitoisuuseroista ja niiden pyrkimyksestä tasaantua. Diffuusion kaasuvirta
on kaasumolekyylien liikettä rakenteen läpi suuremmasta pitoisuudesta pienempään.
Diffuusio ei aiheuta ilmavirtauksia, eikä rakenteen eri puolilla olevilla ilmanpaineeroilla ole vaikutusta diffuusionopeuteen.118 Diffuusiotarkastelussa hirsiseinä oletetaan
yhtenäiseksi puulevyksi. Puun ilmanläpäisevyys on rakennusmateriaaleista pienimpiä,
esimerkkisi betonin ja tiilen läpäisevyys on puuta monta kertaa suurempi119.
Konvektiossa rakenteen eri puolilla oleva ilmanpaine-ero pyrkii tasoittumaan ja
synnyttää ilmanvirtauksen, joko huokoisen materiaalin tai rakojen ja reikien läpi.120
Konvektion vaikutuksesta ilma voi liikkua joko ulkoa sisälle tai sisältä ulos. Virtauksen
suunta riippuu vallitsevista paine-eroista, joita aiheuttavat tuuli sekä ilmanvaihto- ja
lämmitysjärjestelmät121.
Rakennuksen tiiviyttä määritetään mittaamalla rakenteen ilmanläpäisevyyttä, kun
sisä- ja ulkoilman välille aiheutetaan paine-ero. Rakennuksen tiiveys ilmoitetaan yleensä
ilmanvuotolukuna n50, joka on keskiarvo 50 Pa:n ali- ja ylipaineella mitatun vuotoilman
(m3/h) ja mittauskohteen tilavuuden (m3) suhteista (1/h). Ilmanvuotoluvun ylärajana
pidetään omakoti- ja rivitaloille arvoja 3,0–4,0 (1/h), missä sisäpuolinen alipaine antaa
alarajan ja ylipaine ylärajan.122 Rakennusten tiiviyden osalta ei Suomessa ole määrällisiä
ilmanpitävyyden vaatimuksia. Ruotsissa omakotitalojen ulkovaipan suurin sallittu
ilmanvuotoluku n50 on 3,0 ja Norjassa 4,0 (1/h).123
Hirsiseinässä ilma virtaa varauksissa ja salvoksissa pakotettuna konvektiona tilkkeen
lävitse. Itse hirren ilmanläpäisevyys on niin pieni, ettei sillä ole käytännön merkitystä124.
1980- ja 1990-lukujen aikana on hirsirakenteiden ja -rakennusten tiiveyttä mitattu
TKK:ssa, TTKK:ssa ja VTT:ssä. Mittauksia on tehty pienille teollisesta hirrestä
valmistetuille koerakennuksille, 80- ja 90-lukujen aikana rakennetuille teollisille,
asuinkäytössä oleville hirsirakennuksille ja vanhoille käsiveistetyille hirsirakennuksille ja
-seinille.125
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Hirsirakennusten ilmantiiviyskokeissa ovat ilmanvuotoluvut vaihdelleet välillä
4,2–16 (l/h).126 Tulokset osoittavat yksilöllisten erojen olevan niin merkittäviä, ettei
hirsirakenteelle pystytä määrittämään tietty lukuarvoa ilmanvuotoluvuksi. Hirsirakenteen
tiiviys on huonompi kuin betonirakenteiden tai muurattujen rakenteiden127, mutta samaa
tasoa rankarakenteiden kanssa, joissa on käytetty keveitä lämmöneristeitä128.
Varauksessa käytetyn tilkemateriaalin tiiviydellä on suuri vaikutus seinän
ilmanvuotoihin. Huolellisen jälkitilkinnän avulla saadaan ilmanvuodot putoamaan murtoosaan129. Myös varauksessa käytettävillä ilmatiivisteillä saadaan ilmanvuotoja rajoitettua
merkittävästi. Erään hirsitoimittajan patentoimalla kumitiivisteellä saadaan seinän
ilmanvuodot lasketuiksi seitsemäsosaan verrattuna tiivisteettömään seinään130. Sen sijaan
tutkittaessa kolmen nykyaikaisen tilkemateriaalin, lasivilla-, puukuitu- ja polypropeenitilkkeen vaikutusta ilmanvuotoihin, ei materiaalien välillä havaittu merkittäviä eroja.131
Painekokeen
yhteydessä
tehdyt
lämpökamerakuvaukset
osoittavat,
että
hirsirakennuksen vaipan pääasialliset vuotokohdat ovat ovien, ikkunoiden ja ala- ja
yläpohjien liitoksissa sekä niiden vaatimissa painumavaroissa. Myös nurkkasalvoksissa
ja hirsisissä päätykolmioissa havaittiin merkittäviä vuotokohtia. Sen sijaan yhtenäisten
hirsiseinien varauksien kohdilla pintalämpötilat eivät havaittavasti laskeneet alipaineen
vaikutuksesta.132 Hirsirakennuksissa jää liittyvien rakennusosien ilmansulkujen liitosten
tiiviys aina huonoksi, koska limityspituudet ovat vähäisiä ja kiinnitys epätasaiseen ja
halkeilevaan hirteen on hankalaa. Näiden liitosten epätiiviyden vuoksi itse hirsiseinän
tiiviyden merkitys koko rakennuksen tiiviydelle on vähäinen.
Hirsirakennuksissa seinän läpi tapahtuvien ilmanvirtausten laskennallinen
määrittäminen on lähes mahdotonta. Myös hirsirakentamisen asiantuntijoiden mielipiteet
ilmanläpäisevyyden merkityksestä ovat ristiriitaisia.133 Toisten mielestä hallitsemattomat
ilmavirtaukset ovat pelkästään haitallisia ja aiheuttavat vedon tunteen, jonka vaikutuksesta
rakennuksen sisälämpötilaa joudutaan nostamaan134. Toisten mielestä ilmavirtauksia
voidaan käyttää hyödyksi ilmanvaihdon korvausilmana135. Tällöin tuloilma lämpiää
kulkiessaan rakenteen läpi ja rakennuksen lämmönkulutus vähenee136.
Koska rakenteen läpi tapahtuvat ilmavirtaukset aiheuttavat kosteusteknisiä ongelmia,
paine-eroja rakennuksen sisällä ja vedon tunnetta, voidaan todeta, että hirsiseinä toimii
parhaiten silloin, kun se on mahdollisimman ilmatiivis. Tätä oletusta tukee perinteisen
rakentamisen käytäntö, jossa hirsiseinä tilkittiin useaan otteeseen, jotta se saatiin
mahdollisimman tiiviiksi.
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2.3 Hirsiseinän tekniset ominaisuudet
Hirsirakenteiden teknisiin ominaisuuksiin ja toimintatapaan vaikuttavat useat
epämääräiset ja muuttuvat tekijät, kuten puun ja tilkkeen laatu, työn laatu ja mikroilmasto.
Näiden määrittelemättömien tekijöiden vuoksi hirsirakenteen teknisten ominaisuuksien
laskennallinen määrittäminen ja mittaaminen ovat vaikeita. Todellisia ominaisuuksia
määritettäessä onkin kokemusperäinen tieto tärkeä ja käyttökelpoinen tietolähde. Satojen
vuosien kokemukset hirsirakenteista ovat testanneet ja kehittäneet rakenteita teknisesti
parempaan suuntaan. Yhdistämällä historiallisesta tutkimuksesta saatu tieto nykyaikaisilla
mittavälineillä tehtyjen tutkimusten tuloksiin saavutetaan käyttökelpoisin tietämys
hirsirakenteen teknisestä toimintatavasta.

2.3.1 Lujuus
Rakenneosan, materiaalin tai kappaleen lujuudella tarkoitetaan sen ominaisuutta vastustaa
ulkoisia voimia, jotka pyrkivät muuttamaan sen kokoa tai muotoa.137 Rakenteellisessa
mitoituksessa hirsiseinän katsotaan toimivan levynä, joka on kiinteästi tuettu nurkkien
avulla. Korkeussuunnassa seinälevy rajautuu vaakarakenteisiin, joina yleensä toimivat ala-,
väli- ja yläpohjat. Seinälevyn lisäksi rakenteellinen tarkastelu voidaan suorittaa erikseen
tukina toimiville nurkille.
Hirsiseinään kohdistuvat pystysuorat kuormat muodostuvat rakenteiden painosta,
hyötykuormista ja lumen painosta. Hirsiseinä toimii levyteorian mukaisesti pystysuorille
kuormille, ja koetilanteissa on hirsiseinien murtotavaksi todettu sitkeä nurjahdus. Seinän
kykyyn vastaanottaa puristavaa kuormitusta vaikuttavat mm. seinän pituus ja korkeus,
kuormituksen epäkeskeisyys ja seinän tehollinen leveys.138 Laskentamallissa seinän
tehollisena leveytenä käytetään varauksen leveyttä. Tällöin oletetaan varauksen olevan
kauttaaltaan kiinni alemman hirressä.
Seinälevy rajautuu pituussuunnassa tukiin, joina toimivat poikittaisten hirsiseinien
muodostamat nurkat. Myös yksittäisen ristinurkan ja tukipuiden katsotaan toimivan
kiinteänä tukena139. Laskentaohjeiden mukaan yksittäiselle ristinurkalle voidaan laskea
sallittu kuormitus pilarina.140 Mitoitustavassa määräävän poikkipinta-alan muodostavat
varauksen leveys ja nurkanpään pituus. Seinäkentässä olevia aukkoja ei mitoituksessa
oteta huomioon, jos aukkojen pielissä on karalankut ja pielelle laskettu puristusjännitys ei
ylitä sallittua puristusjännitystä.141
Hirsirakennuksen vakavuus on yleensä riittävä. Jäykistysseinänä toimivassa
hirsiseinässä vaakasuuntaiset kuormat otetaan vastaan nurkkaliitoksilla, vaarnatapeilla ja
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hirsien välisellä kitkalla.142 Vakavuutta täytyy erikseen tarkastella vain erittäin korkeissa ja
kapeissa hirsikehissä.
Laskentamalleissa oletetaan hirsien olevan kauttaaltaan kiinni toisissaan. Käytännössä
hirsien välinen varaus aukeaa, kun hirret kiertyvät ja halkeilevat. Tästä seuraa seinän
tehollisen leveyden jatkuva muuntuminen. Tämän tekijän huomioiminen ei ole
mitoituksessa mahdollista, sillä vallitseva tilanne on joka seinässä aina yksilöllinen.
Tehollisen leveyden muuttuminen laskee seinän lujuutta, ja sen vaikutuksesta seinän
toimintatapa kuormien vastaanottamisessa muuttuu. Hirsiseinän laskentalujuudet ovatkin
huomattavasti korkeampia kuin todellinen lujuus143.
Seinän tehollisen leveyden pienentyessä alkavat yksittäiset hirret toimia yksinkertaisina
palkkeina, jotka siirtävät kuormia kohti tukina toimivia nurkkia. Tämä on havaittavissa
monissa vanhoissa seinissä, joissa keskellä seinää on täysin lahonnut hirsi, mutta seinän
muoto ei ole muuttunut lainkaan. Kokemusperäisesti hirsiseinä saakin suurimman tukensa
nurkista144.

Kuva 22. Hirsirunko kestää hyvin nostoa.
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Hirsiseinän nurjahdus on mahdollista ylisuurissa tai nurkattomissa seinissä. Yleensä
hirsiseinää ei tulisi rakentaa yhtä kerrosta korkeammaksi145 eikä hirren mittaa
pidemmäksi. Myös seinät, joissa on useampi aukko, ovat lujuuden kannalta ongelmallisia.
Aukkojen välissä olevien nurkattomien seinätaulujen kuormitus ja lujuus ovat vaikeasti
määritettävissä. Näiden seinätaulujen nurjahdus onkin yleisin hirsiseinän lujuusongelma.
Oikein tehtynä hirsiseinä on erittäin luja ja kestää helposti normaalit kuormitukset.
Hirsirungolla on lujuuden kannalta tiettyjä ainutlaatuisia ominaisuuksia. Rakenteensa ja
materiaalinsa ansiosta se kestää erittäin hyvin liikuttelua. Hirsikehää voidaan siirtää tai
nostaa ilman mitään rakenteellisia vaurioita. Tämä ominaisuus mahdollistaa rakenteen
käytön maanjäristysalueilla, routivilla maapohjilla ja sen ansiosta voidaan kokonaisia
hirsirakennuksia nostaa ja siirtää paikasta toiseen.

2.3.2 Lämpö
Hirsiseinän lämpötekniseen toimintaan vaikuttavat johtumishäviöt seinän läpi, seinän
massiivisuuden aikaansaama lämmönvarauskyky, ilmanvirtaukset seinän raoista sekä
rakennuksen lämmitysjärjestelmä146. Hirsiseinän lämmöneristysominaisuudet katsotaan
niin huonoiksi, että nykyiset rakentamismääräykset rajoittavat merkittävästi hirsiseinien
käyttöä.
Hirsiseinän sisällä lämpö siirtyy johtumalla rakenteen läpi sekä konvektiona seinän läpi
tapahtuvien ilmavirtausten mukana. Konvektio vaikuttaa aina pintalämpötiloihin, joilla on
vaikutuksensa johtumalla siirtyvän lämmön määrään.
Hirsiseinän lämmönläpäisevyys on kääntäen verrannollinen puun lämmönjohtavuuteen.
Puun lämmönjohtavuus λ (W/mK) laskee, kun puun kosteus vähenee, tiheys pienenee
ja lämpötila laskee. Seinällä olevan hirren lämmönjohtavuutta määritettäessä puun
kosteuspitoisuudeksi oletetaan 13–15 % ja tiheydeksi 400–500 kg/m3. Tällöin
lämmönjohtavuudeksi saadaan 0,12 W/mK. Tämä arvo on hieman alhaisempi kuin
rakentamismääräyskokoelman käyttämä 0.14 W/mK.147
Lämmön johtumista kuvaa lämmönläpäisykerroin U-arvo. Se ilmoittaa aikayksikössä
pinta-alayksikön läpi johtuvan lämpömäärän, kun pintojen välillä vallitsee yksikön suuruinen
lämpötilaero148. Hirsiseinän U-arvoa määritettäessä seinä oletetaan massiivipuulevyksi.
150 mm paksun hirsiseinän U-arvoksi tulee noin 0,7 W/m2K, kun puulle käytetään
lämmönjohtavuutena 0,12 W/mK.149 Rakentamismääräyskokoelman C3:n (2003) mukaan
on ulkoseinälle suurin sallittu U-arvo 0,25 W/m2K ja kompensaatioperiaatteen yläraja 0,6
W/m2K. Kompensaation toteuttamiseksi höylähirsiseinän vahvuuden tulisi olla vähintään
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180 mm ja vaipan muiden osien lämmönläpäisevyyden niin pieni, että kokonaisjohtumat
olisivat vaatimusten mukaiset150. Kompensaatio edellyttää myös koneellisen ilmanvaihdon
käyttöä.
U-arvo ilmoittaa seinän jatkuvuustilassa olevan lämmönläpäisykertoimen.
Todellisuudessa seinän olosuhteet vaihtelevat jatkuvasti, ja siksi todellista lämpöhäviötä
kuvaa paremmin tehollinen lämmönläpäisykerroin, joka ottaa huomioon rakenteen
massiivisuuden.151 Auringonpaisteessa seinän pintalämpötilat voivat nousta jopa
40 °C ympäröivää ilmaa korkeammiksi. Massiiviset rakenteet varastoivat itseensä
auringonsäteilyn lämpöenergiaa päiväaikaan ja luovuttavat sitä sisätiloihin yöaikaan.
Massiivisuus vähentää lämmitystarvetta, kun rakenteella on riittävä massa ja
ominaislämpökapasiteetti sekä tarpeeksi hidas lämmönjohtamiskyky. Eri rakenteilla on
hyvin erilainen kyky varastoida lämpöä sisäänsä ja luovuttaa sitä ympäröivään ilmaan.
Hirsiseinän massiivisuus on lämpötekniikan kannalta erinomainen. Hirren kyky imeä ja
varastoida auringon energiaa itseensä on hyvä ja lämmönluovutuksen aikaviive 8–12 tuntia
on optimaalinen.152
Suomessa tehdyissä mittauksissa on hirsiseinälle saatu massiivisuuden vaikutuksesta
2–11 % pienemmät lämpöhäviöt kuin U-arvo laskelmissa. Arvojen vaihtelu riippuu seinän
avautumissuunnasta.153 Massiivisuuden ongelmana on, ettei se vaikuta maassamme aikana,
jolloin lämmitysenergian tarve on suurimmillaan. Marras-helmikuussa auringon säteily on
lähes olematonta eikä massiivisuudesta ole apua lämpöhäviöihin.154
Hirsirakenteen massiivisuudella on suuri merkitys sisäilman laatuun155 ja
asumisviihtyisyyteen. Massiivisuus saa aikaan tasaisen ja miellyttävän sisälämpötilan156,
minkä ansiosta hirsirakennuksissa pidetään yleisesti alhaisempia sisälämpötiloja,
mitä kevytrakenteissa rakennuksissa. Massiivisuus myös viilentää rakennusta kesällä.
Massiivisuuden ja puun termisten ominaisuuksien ansiosta hirsiseinän lämpötekninen
toiminta on huomattavasti miellyttävämpää kuin keveillä seinärakenteilla.
Lämmityskaudella hirsisaumojen läpi sisään virtaava ulkoilma sitoo johtumalla
ulospäin siirtyvää lämpöä, jolloin osa johtumishäviöistä voitaisiin hyödyntää ilmanvaihdon
tuloilman esilämmityksessä. Laskennallisessa mallissa saadaan virtausten avulla
johtumishäviöitä pienennettyä jopa 10–20 %. Laskennollinen hyöty on sitä suurempi, mitä
suurempi on rakovirtauksen nopeus ja mitä suurempi on varauksen leveys. Jos virtaukset
pystyttäisiin täysin hallitsemaan, olisivat rakennuksen kokonaislämpöhäviöt pienemmät
virtauksellisessa kuin virtauksettomassa rakenteessa.157
Lämpötaloudellisen hyödyn saavuttamiseksi täytyy läpivirtauksen olla kuitenkin
vähäistä. Vaikka tuulen aiheuttamat ilmavirtaukset eivät suoranaisesti laske
sisälämpötilaa158, aiheuttavat ne vedon tunnetta ja termisen viihtyisyyden alenemista.
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Tämä johtaa tarpeeseen nostaa huoneilman lämpötilaa ja lisätä siten lämmön kulutusta.159
Läpivirtausten aiheuttamat lämpöhäviöt ja veto ovatkin kokemusperäisesti hirsirakenteen
lämpötekninen ongelma160. Vedon estämiseksi seiniä on pyritty tiivistämään kaikin
keinoin161.

2.3.3 Kosteus
Hirsiseinän kosteustekninen toiminta koostuu rakenteen ominaisuuksista, rakennuksen
sijainnista ja käytöstä.162 Kosteutta voi muodostua hirsiseinään kolmesta eri lähteestä;
rakenteellisesta kosteudesta, ilmassa olevasta vesihöyrystä kondensoitumalla tai
ulkopuolisen veden kulkeutuessa rakenteeseen.
Rakentamisen jälkeen hirsissä on ylimääräistä rakennekosteutta, joka poistuu, kun hirret
asettuvat tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa.163 Rakenteellinen kosteus poistuu
lämpimän tilan hirsiseinästä 3–4 vuoden kuluessa seinän rakentamisesta. Ulkoseinänä
olevan massiivihirsiseinän sisäosan lopulliseksi kosteudeksi muodostuu 13–14 %, ja tämä
säilyy muuttumattomana ympäri vuoden. Sisätilassa olevan väliseinän kosteussuhteeksi
muodostuu 7–8 %. Seinää ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden muutoksien
vaikutuksesta kosteussuhteet vaihtelevat hirren pintakerroksessa noin 50 mm:n paksuudella.
Hirren ulkopinnassa kosteussuhde on korkeimmillaan tammi-helmikuussa ja
alimmillaan heinäkuussa.164 Pinnan kosteus vaihtelee ulkoilman suhteellisen kosteuden ja
viistosateen aiheuttaman vesirasituksen mukaisesti. Ulkoisten kosteusvaihteluiden lisäksi
kosteussuhdetta muuttaa diffuusio, joka pyrkii tasoittamaan koko hirren kosteussuhdetta.
Täten ulkopinnan kosteussuhde on jatkuvasti muutostilassa.
Sisätilaa vasten olevan hirsipinnan kosteussuhde määräytyy sisätilan suhteellisen
kosteuden mukaan. Sisäilman suhteellinen kosteus on alimmillaan maaliskuussa ja
korkeimmillaan heinä-elokuussa, minkä vaikutuksesta puun pintaosan kosteus vaihtelee
6–10 %.165 Sisäilman suhteellinen kosteus riippuu ulkoilman kosteudesta, ihmisistä ja
vedenkäytöstä syntyvästä lisäkosteudesta sekä ilmanvaihdosta.166
Hygroskopian vaikutuksesta suuret käsittelemättömät puupinnat pystyvät luovuttamaan
ja keräämään kosteutta ympäröivästä ilmasta. Tutkimuksissa on havaittu puupintojen
pystyvän tasoittamaan sisäilman vuorokauden aikaisia kosteuseroja. Puupintaisissa
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makuuhuoneissa on yöllisen sisäilman laatu parempi kuin höyryjä läpäisemättömillä
pinnoilla varustetuissa huoneissa. Kosteuden käsittely tapahtuu aivan puun
pintakerroksessa.167
Mikäli seinän tiiviys ei ole riittävä, pääsee seinän läpi kulkemaan ilmaa konvektiona.
Sisä- ja ulkopuolen lämpötilaerojen vuoksi ulospäin suuntautuvassa läpivirtauksessa on
vaarana, että kosteus tiivistyy varauksen sisälle. Kondensoituneen veden vaikutuksesta
puun kosteussuhde voi nousta varauksen sisällä niin korkeaksi, että sienet pystyvät
toimimaan. Konvektion aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi on varausten tiiviyden
oltava riittävä.
Puun sisällä kosteus liikkuu diffuusion vaikutuksesta. Diffuusio tapahtuu normaalisti
talviaikaan sisältä ulos ja kesäaikaan molempiin suuntiin.168 Puun vesihöyryn läpäisevyys
on kuitenkin erittäin vähäistä169, ja kosteuden liikkuminen puun sisällä hyvin hidasta.
Tutkimuksissa on havaittu 5 % muutoksen ilman suhteellisessa kosteudessa vaikuttavan
puuhun viikon aikana vain 10 mm:n syvyydeltä. Normaalin ilmanvaihdon mukana
kulkeutuvaan kosteuteen verrattuna puun läpi diffuusiolla siirtyvän kosteuden osuus on
vain 0,5 %.170 Niinpä hirsiseinä käsittelee sisäilman kosteutta vain pintakerroksellaan.
Hirren läpi kulkeutuvalla kosteudella ei ole käytännön merkitystä.
Kapillaarisuudella tarkoitetaan rakennusaineen kykyä imeä ja siirtää vettä itseensä
ollessaan kosketuksessa veden kanssa. Kapillaarisuuden vaikutuksesta puu pystyy imemään
kosteutta itseensä muista materiaaleista. Kapillaarikatkosta on käytettävä liitettäessä puuta
betoniin ja muurattuihin rakenteisiin.171 Sen sijaan luonnonkiveen ja lasiin puun voi liittää
suoraan, sillä näiden materiaalien kosteuspitoisuus on aina alhaisempi kuin puun.
Normaalioloissa hirsiseinälle tulee vesirasitusta vain viistosateen vaikutuksesta.
Viistosateen määrä vaihtelee suuresti vuoden, paikkakunnan, ilmansuunnan ja
mikroilmaston mukaan. Maassamme vallitsevien tuulien vuoksi etelä- ja lounaisseinät
joutuvat kovimmalle vesirasitukselle. Puolet viistosateen määrästä kohdistuu seinän
yläosaan, mutta myös nurkkiin kohdistuu viistosadetta.172 Viistosateen rasitus voidaan
tehokkaasti ehkäistä riittävän pitkillä räystäillä173.
Viistosade kastelee myös tilkemateriaalin ulkopinnan. Tilkkeestä riippuu, kuinka
paljon kosteutta pääsee tunkeutumaan varauksen sisälle ja miten nopeasti se sieltä poistuu.
Tilkemateriaaleilla on hyvin erilaiset kosteustekniset ominaisuudet. Yleensä paljon
kosteutta imevät tilkkeet myös kuivuvat nopeimmin. VTT:ssä tehdyn tutkimuksen mukaan
puukuitu-, polypropeeni- ja lasivillatilkkeen aiheuttamat kosteuserot ovat niin pieniä, ettei
materiaalien paremmuudesta voida tehdä johtopäätöksiä.174
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Perinteisten tilkemateriaalien, sammalten, rohtimien ja tappuroiden175 kosteusteknistä
toimintaa ei ole tutkittu. Jossain vanhemmissa rakennusoppaissa suositellaan suureen
vesirasitukseen joutuvien seinien tilkkeen pintakerroksessa käyttämään tervattuja
tilkkeitä176. Kun rakennuksia, joissa on käytetty perinteisiä tilkemateriaaleja, on erittäin
paljon ja tiedot ongelmista ovat vähäisiä177, voimme olettaa perinteisten tilkkeiden yleensä
toimivan kosteusteknisesti turvallisesti.
Pintakäsittelyllä on merkityksensä hirteen imeytyvän ja poistuvan kosteuden määrään.
Pintakäsittelyt voivat tuottaa kosteusteknisiä ongelmia, jos käytetään tiiviin kalvon
muodostavia käsittelyjä. Kalvon sisäpuolelle päässyt kosteus irrottaa pintakäsittelyn
puusta ja voi jopa mahdollistaa lahottajien toiminnan. Kalvot myös estävät hirsien
luonnollisen kosteusteknisen toiminnan. Hirsipintojen käsittelyssä tulisikin käyttää vain
hyvin läpäiseviä käsittelyjä.
Kosteusteknisen toimintansa puolesta massiivinen hirsiseinä on varma ja turvallinen
ratkaisu. Ulkopuolisen veden aiheuttamien kosteusvaurioiden kannalta vuoraamaton
hirsiseinä on eräs turvallisimmista seinärakenteista. Seinään kohdistuvat vesirasitukset
ja niiden vaikutukset ovat aina näkyvissä, jolloin vaurio havaitaan nopeasti ja vaurion
aiheuttaja saadaan korjattua ennen kuin se aiheuttaa suuria ongelmia. Hirsi myös kestää
vesirasitusta huomattavasti paremmin kuin kerrosrakenteiset seinäratkaisut.

2.3.4 Pitkäaikaiskestävyys
Pitkäaikaiskestävyydellä tarkoitetaan aikaa, jonka rakenne pystyy normaaliolosuhteissa
toimimaan sille asetetussa tehtävässä. Hirsiseinän pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat
lukuisat tekijät. Niistä tärkeimpiä ovat materiaalin ominaisuudet, rakenteelliset ratkaisut
ja ilmasto-olosuhteet. Ulkoilmaa vasten olevan vuoraamattoman hirsiseinän käyttöikä
on rajallinen. Seinä tuhoutuu prosessissa, jonka aikaansaavat aurinko, tuuli ja sade.
Ulkopuolelta verhotun seinän elinikä on rajaton, kunhan ulkoverhous pidetään kunnossa.
Vuoraamattomassa seinässä auringon valo vaurioittaa hirttä kuluttamalla sen pintaa ja
aiheuttamalla pintaan suuria lämpötilavaihteluita. Auringonvalon sisältämä UV-säteily
hajottaa puun kemiallisia sidoksia. Aluksi puusta hajoaa lingiini ja sitten selluloosa.
Sadevesi ja tuuli pesevät pois tuhoutuneet osat ja puuainesta häviää.178 Käytännössä UVsäteilyn välitön vaikutus on kuitenkin niin vähäinen, ettei sitä tarvitse hirsirakentamisessa
ottaa huomioon.
Auringon lämpösäteilyn vaikutuksesta hirsiseinän pintalämpötila voi vaihdella jopa 80
°C vuorokauden sisällä. Jos tähän vielä liittyy kosteuden vaihtelua, tapahtuu puun pinnalla
suuria ja nopeita kutistumia, joiden vaikutuksesta puun pintaosaan syntyy halkeamia.179
Näihin halkeamiin päässyt kosteus ja vesi kiihdyttävät uusien halkeamien syntyä ja
siirtävät kosteutta koko ajan syvemmälle puun sisään. Prosessi voimistuu ajan myötä.
Lopulta halkeamat ovat niin syviä, että niihin tunkeutunut sadevesi pystyy pitämään
Rohtimet ovat hienompia ja tappurat karkeampia pellavan tai hampun runkokuituja.
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puuaineen paikallisesti sellaisessa kosteussuhteessa, jossa lahottajasienet pystyvät
toimimaan. Lahottajien tuhotessa puuta syntyy yhä suurempia onkaloita, jonne sadevesi
pystyy kulkeutumaan ja lahottajien elinolot mahdollistuvat yhä laajemmalla alueella.
Kosteuden ja lahottajien pehmentämässä puuaineessa pystyvät elämään myös puuta syövät
hyönteiset.
Lahottajat ja hyönteiset toimivat useimmiten hyvin pitkään näkymättömissä hirren
sisäosissa. Puun pinta näyttää lähes terveeltä, sillä pinnalta tapahtuvan haihtumisen
vaikutuksesta lahottajat eivät pysty tuhoamaan kuivaa pintakerrosta. Seinän tuhoutuminen
alkaa yleensä paikallisesti, mistä se hitaasti leviää lähiympäristöön. Tällaisten paikallisten
vauriokohtien yhdyttyä syntyy lopulta tila, missä seinä menettää lujuutensa ja tuhoutuu.
Hirsiseinä tuhoutuu kuitenkin turvallisesti. Seinään syntyy merkittäviä muodonmuutoksia,
ja rakenne käy täysin epäkelpoiseksi huomattavasti aiemmin kuin se romahtaa.
Seinän tuhoutumiseen johtavan prosessin nopeus riippuu mikroilmastosta,
rakenteellisesta suojauksesta, puun laadusta ja seinän rakenteesta. Ilmasto-olosuhteiden
vuoksi tuhoutuvat Suomessa nopeinten yleensä etelä- ja länsiseinä, missä auringon
aiheuttamat lämpötilavaihtelut ovat suurimmillaan. Myös vuosittaiset viistosateet
kohdistuvat vallitsevien tuulensuuntien vuoksi pääosin näille seinille180. Säärasituksen
määrää voidaan vähentää muuttamalla mikroilmastoa. Mikroilmastoon voidaan vaikuttaa
rakennuksen sijoittamisella, muiden rakennusmassojen sijoittamisella sekä puuston
sijainnilla.

Kuva 23. Seinäpinnasta ulkonevat hirret joutuvat suureen säärasitukseen.
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Rakenteellisella suojauksella voidaan hidastaa hirsiseinän tuhoutumisprosessia ja
periaatteessa estää se kokonaan. Tehokkain rakenteellisen suojauksen tapa on seinän
verhoaminen, mikä käytännössä estää tuhoutumisprosessin toiminnan. Muita tehokkaita
suojaustapoja ovat pitkien räystäiden käyttö, vedenpoistojärjestelmien käyttö sekä kuistien
ja katosten oikea sijoittaminen.
Puun materiaaliominaisuudet vaikuttavat osaltaan tuhoutumisprosessin nopeuteen.
Männyn sydänpuun soluissa lisääntyy hartsien, vahojen ja rasvojen (pihka-aineet)
pitoisuudet, jolloin puun kyky vastustaa lahottajia paranee. Samoin sydänpuun ydinsolut
sulkeutuvat, jolloin puun kyky imeä vettä heikkenee181. Sydänpuu reagoi hyvin hitaasti
suhteellisen kosteuden vaihteluihin, ja sen kosteusmuutokset ovat vähäisiä, minkä ansiosta
siihen syntyy merkittävästi nuorta pintapuuta vähemmän halkeamia. Männyn puuaineen
pitkäaikaiskestävyys riippuu sydänpuun määrästä ja intensiteetistä.
Hirsiseinän rakenteella ja detaljoinnilla on merkittävä vaikutus seinän
tuhoutumisprosessin nopeuteen. Seinäpinnasta ulkonevat yksittäiset hirret muodostavat
vesihyllyn, joka kerää itseensä viistosadetta. Tämän vesirasituksen vaikutuksesta
seinän tuhoutumisprosessi alkaa näistä vesihyllyistä. Hirsien kokoeron vuoksi
pyöröhirsiseinän suoruus vaihtelee aina huomattavasti. Tästä johtuen on pyöröhirsiseinän
pitkäaikaiskestävyys huomattavasti huonompi kuin veistetyn seinän.
Myös liitostavoilla on merkityksensä seinän pitkäaikaiskestävyyteen. Lyhytnurkkaisia
salvoksia pidetään kestävämpinä kuin pitkänurkkaisia182, sillä lyhytnurkkaan kohdistuu
huomattavasti vähäisempi ja vain yhtä pintaa kuluttava säärasitus. Lyhytnurkissa on myös
yleensä koko puun pää pelkästään sydänpuuta.
Hirsiseinän pitkäaikaiskestävyyttä voidaan yrittää parantaa pintakäsittelyaineilla.
Nykyisin hirsipinnat käsitellään yleisesti puunsuoja-aineilla. Niiden ei kuitenkaan ole
havaittu juurikaan suojaavan puuta183, eivätkä ne paranna hirren pitkäaikaiskestävyyttä.
Perinteinen tapa on imeyttää hirteen öljyjä tai tervaa, jolloin puun kosteuseläminen
vähenee ja puun luontaiset suoja-aineet lisääntyvät. Öljyjen ja tervan vaikutusta
pitkäaikaiskestävyydelle massiivisissa rakenteissa ei tunneta, mutta tuhoutumisprosessin
toimintatavan vuoksi pintakäsittelyillä on tuskin mitään merkittävää vaikutusta.
Hirsiseinän tuhoutumisprosessilla on suuria arkkitehtonisia vaikutuksia. Auringonvalon
suora vaikutus on merkittävä hirren pinnan väriin ja tekstuuriin. Sisätiloissa auringon
valon UV-säteily tummentaa puuta ja männyn väri muuttuu punaisemmaksi184. Useat
pintakäsittelyaineet estävät tämän prosessin, ja mänty jää keltaiseksi. Ulkoilmalle alttiit
hirsipinnat harmaantuvat, nukkaantuvat ja muuttuvat epätasaiseksi.185 Puu patinoituu ja
saa kauniin harmaan värin. Hirren pintakerroksen kuluessa syntyvä pinnan syvyys ja puun
rakenteen mukainen kuviointi muodostavat hirsipinnan herkän tekstuurin.

Lemettinen, 1987, 57 ja Kärkkäinen, 2003, 111.
Roininen, 1957, 54 ja Orola, 1943, 59. Toisaalta Asp (1903, 9) väittää pitkänuran nurkanpäiden
suojaavan itse liitosta.
183
Vrt. Ahola, 1986, 51.
184
Vrt. Ahola, 1986, 37. Normaali ikkunalasi suodattaa vain osan UV-säteilystä.
185
Vihavainen, Hirsitalorakentajan opas, 1984, 15.
181
182
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Hirsiseinän tuhoutumisprosessin nopeus riippuu lukuisista tekijöistä. Nopeimmillaan se
voi tapahtua 30 vuodessa ja hitaimmillaan siinä kestää yli 400 vuotta186. Tämä prosessi luo
hirsirakenteelle yhden erikoisominaisuuden, jonka vaikutuksesta rakenteen arkkitehtoniset
ja tekniset ominaisuudet muuttuvat ajan saatossa. Prosessin vaikutuksesta hirsirakenteessa
on useita ajallisia vaiheita.

Kuva 24. Aika luo hirsipinnan herkän tekstuurin.

2.3.5 Ääni
Rakennuksen akustisiin ominaisuuksiin kuuluvat äänen absorptiokyky ja ääneneristyskyky.
Suomessa annetaan rakennusten akustista ominaisuuksista vaatimuksia jälkikaiunta-ajalle,
ilmaääneneristävyydelle ja askeläänitasolle.187
1900-luvun alussa hirsirakennuksen virallinen ikä oli 100 vuotta. Komitea, 1908, 38. Maamme
vanhimmat olemassa olevat hirsirakennukset ovat noin 400 vuotta vanhoja. Toisaalta useiden
pappiloiden tiedetään tuhoutuneen vain 30 vuoden iässä. Soikkeli, 2000, 46.
187
RakMk C1, 1998.
186
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Absorptiokyky kertoo materiaalin kyvystä heijastaa sille tulevaa äänienergiaa. Hyvät
absorboijat ovat yleensä huokoisia materiaaleja, jotka muuntavat ääni-energian lämmöksi.
Parhaat absorboijat heijastavat vain 20–30 % äänienergiasta. Puu heijastaa 90 %, joten puu
on suhteellisen huono absorboija.188 Absorptiokyvyllä on vaikutuksensa tilan jälkikaiuntaaikaan. Rakentamismääräyskokoelma asettaa eräille tiloille vaatimuksia jälkikaiuntaajasta. Näissä tiloissa on hirsiseinien yhteydessä käytettävä sisäkattopintoina absorptioominaisuuksiltaan hyviä materiaaleja. Toisaalta puun absorptio-ominaisuudet tekevät
siitä erinomaisen pintamateriaalin akustisia erikoisominaisuuksia vaativiin tiloihin, kuten
kirkkoihin ja konserttisaleihin.
Rakenteen ilmaääneneristyskyky on verrannollinen läpäistävään massaan
materiaalista riippumatta. Puu on suhteellisen kevyt rakennusmateriaali ja hirsiseinä
kevyt ulkoseinäratkaisu, joten sen ilmaääneneristyskyky on heikohko.189 Rakentamismääräyskokoelma asettaa ilmaääneneristävyysvaatimuksia asuinhuoneistojen väliselle
seinälle, potilashuoneen seinille ja luokkahuoneen seinille190. Normaalipaksuinen
hirsiseinä ei aivan täytä näitä vaatimuksia, joten ääneneristävyyttä vaativissa
kohteissa on hirsiseinän yhteydessä käytettävä yhdistelmärakenteita.191 Yleisimmin
käytetyissä hirsirakennustyypeissä, omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa, hirren
ilmaääneneristävyys on riittävä. Varsinkin hirrestä valmistetuilla väliseinillä on
huomattavasti parempi ilmaääneneristävyys kuin monilla muilla väliseinätyypeillä.
Runkoääni on rakenteessa etenevä mekaaninen värähtely, joka aiheuttaa ilmaääntä.
Runkoäänistä annetaan vaatimuksia askeläänille, jotka aiheutuvat ihmisten liikkeistä
ja toimista rakennuksen sisällä. Askeläänitasoa tarkastellaan yleensä vaakarakenteiden
osalta. Puurakenteiset ala- ja välipohjat ovat keveitä, ja niiden jäykkyys on vähäinen,
jolloin ne ovat runkoäänien kannalta ongelmallisia192. Rakentamismääräyskokoelman
mukaiset askeläänitasoluvut saavutetaan puisilla vaakarakenteilla vain monimutkaisten
erikoisrakenteiden avulla, jotka lisäävät merkittävästi rakenteen kustannuksia193, tai
liittoratkaisuilla, joissa rakenteen ääneneristävyydestä huolehtii betoni.

2.3.6 Palo
Puu on palava materiaali, ja palomääräykset rajoittavat osaltaan hirsirakenteiden käyttöä.
Lämpötilan noustessa tapahtuu puussa lukuisia muutoksia ja puun tekniset ominaisuudet
muuttuvat merkittävästi. Yleensä puu syttyy 250–300 Cº:n lämpötilassa. Syttymisen
jälkeen hirren pinnalle alkaa muodostua hiiltä noin 0,8 mm minuutissa. Syntynyt
hiilikerros hidastaa lämpötilan nousua hirren sisäosissa, jolloin palo etenee varsin hitaasti
hirsiseinän sisälle.194
Kärkkäinen, 2003, 240.
Saksalaisissa tutkimuksissa on 70–130 mm vahvoille ponttihirsiseinille mitattu 32–38 dB:n
ääneneristävyys. Ehoniemi 1989, 31.
190
RakMk C1, 1998.
191
Hirsirakentajan suunnitteluopas, 1996, 36.
192
Karjalainen, 2002, 270.
193
Karjalainen, 2002, 277.
194
Karjalainen, 2002, 149, 152.
188
189
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Hirsirakennus katsotaan nykyisessä paloteknisessä mitoituksessa yleensä kuuluvan
paloluokkaan P3, joten rakennuksen suurin sallittu koko yksikerroksisena on 2 400 m2
ja suurin sallittu korkeus 9 metriä. P3-luokan rakennukset tulee jakaa enintään 400 m2
palo-osastoihin, ja kokoontumisrakennuksissa saa kerrallaan olla enintään 500 henkilöä.
Verhoamattomia hirsipintoja saa sisätiloissa käyttää rakennuksissa, joissa palokuorma
on alle 600 MJ/m2. Mitoituksen ohjekokoja voidaan kasvattaa käyttämällä automaattista
palonilmoitinjärjestelmää, kevytsprinklausta tai kemiallista palonsuojausta.195
Hirsiseiniä voidaan käyttää osastoivina rakenteina. Osastoivan, kantavan hirsiseinän
palonkestoaika lasketaan hiiltymättömän poikkileikkauksen mukaan. Laskemalla
palamisesta johtunut poikkileikkauksen kaventuminen voidaan osastoivalle seinälle
määrittää sallittu kuormitus tavallisen seinän lujuustarkastelun mukaisesti196. Hiiltymisen
antavan suojan vaikutuksesta saavutetaan 60 minuutin palonkestoaika jo 48 mm paksulla
hirsiseinällä197

Kuva 25. Soinlahden asema (1904) ullakkopalon jäljiltä.

Historian saatossa lukuisat merkittävät hirsirakennukset ja kokonaiset hirsikaupungit ovat
tuhoutuneet tulipaloissa. Näiden rakennusten paloherkkyyden syy ei kuitenkaan ollut
hirsiseinissä, vaan niiden puukatteissa. Etenkin tervatut puukatteet olivat äärimmäisen

RakMK E1, 2002.
Ks. Sallitut kuormitukset on taulukoitu. Ehoniemi, 1989, 96.
197
Karjalainen, 2002, 149, 152.
195
196
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palonarkoja.198 Itse hirsiseinä syttyy huonosti, palaa hitaasti ja pidättää paloa pitkän
ajan. Useissa rakennusten tulipaloissa säilyvät hiiltyneet hirsiseinät pystyssä palon
sammumiseen saakka.
Todelliseen palotilanteeseen vaikuttavat lukuisat tekijät. Rakennusten paloteknisten
ratkaisuiden toimivuudesta ja paloturvallisuusriskeistä onkin hyvin vaikea tehdä
johtopäätelmiä.199 Luonnontulen käytön vähyys, tiukat palomääräykset ja palontorjunnan
tehokkuus ovat vähentäneet tulipalojen määrän murto-osaan historialliseen aikaan
verrattuna. Nykyisten palomääräysten ansiosta eri runkojärjestelmät käyttäytyvät
palotilanteessa varsin samankaltaisesti. Hirsiseinän paloturvallisuus ei poikkea muista
seinärakenteista.

198
199

Suikkari. Palontorjuntatekniikka 3–4/2001, 67–71.
Karjalainen, 2002, 158.

3 Rautateiden rakennukset
Valtionrautatiet oli 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alkupuolen merkittävimpiä
rakennuttajia maassamme.200 Rautateille rakennettiin tuona aikana noin 4 000 rakennusta,
jotka edustivat kustannuksiltaan 12–15 prosenttia koko rakennustoiminnasta201. Pääosan
rakentamisesta muodosti ratalinjojen ja niihin liittyvien siltojen rakentaminen. Rautateiden
kiivaimpana rakennuskautena oli VR:n palveluksessa tuhansia rakentajia, ja esimerkiksi
Pietarin rata työllisti parhaimmillaan lähes 12 000 työntekijää202.
Valtaosa VR:n vuosina 1860–1950 rakentamista rakennuksista oli hirsirunkoisia.
Ainoastaan Helsinki, Hämeenlinna ja Turku ovat paikkakuntia, joissa ei ole koskaan
ollut hirsirunkoista asemaa. Asemia ei kuitenkaan yleisesti mielletä hirsirakennuksiksi,
kuten ei muitakaan 1800-luvun kaupunkirakennuksia, vaan niistä käytetään nimitystä
puurakennus.
Myös asemien arkkitehtuuri arvioidaan puuarkkitehtuurina ja huomio kiinnitetään
pääosin näkyviin puuosiin, joita ovat ulkoverhoukset ja vuorauslaudat. Hirrellä on
kuitenkin ollut merkittävä vaikutus näiden rakennusten muotoihin ja tiloihin203. Tämä
sama vaikutus koskee maamme koko puuarkkitehtuurin historiaa. Hirren suoraa merkitystä
arkkitehtuurille on kuitenkin tutkittu erittäin vähän.

3.1 Rautatiet rakentaa
Rautateiden rakennustoiminta oli laajaa ja kattoi lähes koko maan. Rakentajina olivat
koulutetut ammattilaiset. Insinöörit huolehtivat rakentamisen hallinnosta ja organisoinnista,
arkkitehdit ja piirtäjät rakennusten suunnittelusta, rakennusmestarit työmaiden hankinnoista
ja järjestelyistä, neljännesmiehet työmaan johdosta ja kirvesmiehet rakentamisesta.
Myös Ruotsin suurin rakennustyömaa 1800-luvun lopulla oli rautatien rakentaminen. Linde, 1989,
13–14.
201
Hellström, Suomen valtionrautatiet, 1916, 313.
202
Valtionrautatiet 1862–1962, 1961, 15.
203
Vrt. Gardberg, 2002, 281.
200
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VR:n rakennustoimintaa esittelevän kirjallisuuden tärkeimmät lähteet ovat vuoden 1906
Komitean mietintö ja vuoden 1930 rakentamisohjeet. Vuoden 1906 Komitean tehtävänä
oli tutkia, miksi VR:n rakennusten kustannukset muodostuivat korkeammiksi kuin muissa
rakennustyypeissä. Komitean kuuluivat ratainsinöörit K. A. Schultz (pj.) ja K. O. Rejman,
arkkitehdit M. Schjerfbeck ja Josef Stenbäck, rakennusmestarit Juho Ahde ja G. A.
Sahrman sekä insinööri J. F. Gummerus (siht.). Komitean mietintö valmistui vuonna 1908,
ja sen nimi oli: “Betänkande, afgifvet af komiten för utredning af frågan, huruvida och
af hvad orsak Finska statensjärnvägarnas byggnadsarbeten blifva dyrare än af enskilda
personer utförda”. Vuoden 1930 rakentamisohjeissa käydään hyvin yksityiskohtaisesti
läpi rakenteille ja materiaaleille asetetut vaatimukset. Rakentamisohjeet on nimeltään:
”Valtionrautatiet huonerakennusten rakentamisohjeet”, ja sen on laatinut viran puolesta
Konsti Järnefelt.
Asemien arkkitehtuurista on Rakennustaiteen museo tehnyt vuonna 1984 julkaisun:
“Rautateiden arkkitehtuuri”. Julkaisussa käytettyjä taidehistoriallisia termejä ja
tyylikausien nimiä käytetään myös tässä tutkimuksessa.

3.1.1 Rakennustoiminta
Rautatiet rakennettiin varsin samanaikaisesti kaikkialla Euroopassa. Ensimmäinen
virallinen rautatie avattiin Englannissa Lontoon ja Manchesterin välille v. 1830. Ranskassa
rautateiden rakentaminen aloitettiin v. 1831, Saksassa ja Belgiassa v. 1835, Norjassa v.
1854 ja Ruotsissa v. 1856.204 Venäjällä ensimmäinen rata Pietarin ja Tsarskoje Selon välillä
avattiin jo v. 1837, mutta laajemman rautatieverkoston rakentaminen alkoi 1850-luvulla.
Vuonna 1856 esitti Aleksanteri II ohjelman, jossa eräänä kohtana olivat toimenpiteet
liikenneyhteyksien aikaansaamiseksi Suomen sisäosista Pietariin ja merisatamiin.
Ohjelmakohdan toteuttamiseksi asetettiin komitea, jonka mielestä rautatie oli paras
kuljetusväline.205 Maaliskuussa 1857 saapuneen keisarillisen käskykirjeen mukaisesti
aloitettiin rautatien rakennustyöt Helsingistä Hämeenlinnaan. Tämä 108 kilometriä pitkä
rataosuus avattiin liikenteelle kevättalvella 1862.
Vuosina 1857–1887 nimettiin jokaiselle rataosuudelle oma rakentamisesta vastaava
johtokunta, joka huolehti kaikista rautatien rakentamiseen liittyvistä rakennustöistä206.
Tänä aikana valmistuivat rataosuudet Helsinki–Hämeenlinna (1862), Riihimäki–Pietari
(1870), Hyvinkää–Hanko (1873), Kerava–Porvoo (1874), Hämeenlinna–Tampere–Turku
(1876), Tampere–Vaasa (1883), Seinäjoki–Oulu (1886) ja Pännäinen–Pietarsaari (1887).
Vuosina 1887–1923 rakentamisen vastuu oli Tie- ja Vesirakennusten ylihallituksella.
Tuolloin rakennettiin rataosuudet Kouvola–Kuopio (1889), Kouvola–Kotka (1890),
Tuomioja–Raahe (1890), Viipuri–Joensuu (1894), Tampere–Pori (1895), Pori–Mäntyluoto
(1899), Peipohja–Rauma (1897), Haapamäki–Jyväskylä–Suolahti (1898), Helsinki–Turku

Rautateiden arkkitehtuuri, 1984, 6 ja Linde, 1989, 13–14.
Valtionrautatiet 1862–1962, 1961, 10–12, Helander, 1949, 411 ja Onnela, Kertomus Oulun
rautatien rakentamisesta, 1996, 7.
206
Valanto, 1984, 5.
204
205
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(1903), Kuopio–Iisalmi (1902), Oulu–Tornio (1904), Iisalmi–Kajaani (1904), Savonlinna–
Elisenvaara (1908), Kemi–Rovaniemi (1909), Joensuu–Nurmes (1911), Seinäjoki–
Kristiinankaupunki–Kaskinen (1913), Pieksämäki–Savonlinna (1914) ja Jyväskylä–
Pieksämäki (1919)207. Vuonna 1923 rakentamisen vastuu siirtyi Rautatiehallitukselle,
joka rakennutti loput rataosuudet. Näistä merkittävimpiä olivat Iisalmi–Ylivieska (1925),
Oulu–Nurmes (1929) ja Rovaniemi–Kemijärvi (1934)208.

Kuva 26. Suomen rataverkko vuosina 1875, 1890 ja 1905.

Rautateiden rakentamisen kiivain vaihe sijoittui vuosien 1870 ja 1910 välille. Vuoteen 1914
mennessä oli maamme rataverkosto väestömäärään nähden erittäin kattava209 ja kaikissa
suuremmissa kaupungeissa ja kyläkeskuksissa oli asema. 1920-luvulla rakennettiin
vain poikittaisratoja valmiiden ratojen välille tai pieniä, yleensä teollisuutta palvelevia
pistoratoja, joiden yhteydessä ei tarvittu suuria asemia. 1930-luvun laman vaikutuksesta
rakennustoiminta seisahtui myös rautateillä. Suurtyöttömyyden helpottamiseksi eduskunta
myönsi vuonna 1932 varoja niin sanottuihin varatöihin, joiden avulla voitiin vuosina
1933–34 aloittaa Malmin, Kuopion, Lahden ja Riihimäen asemien rakennustyöt210. Näillä
paikkakunnilla oli vanhat hirsiasemat, ja ne korvattiin betonirunkoisilla asemilla. Tässä
vaiheessa loppui hirren käyttö suurien asemien runkomateriaalina.

Valanto, 1982, 5, 24–103.
Valtionrautatiet 1862–1962, 1961, 28–29.
209
Nikula, 1993, 86. Vuoteen 1911 mennessä olivat valmistuneet kolme merkittävintä rataa:
Pohjanmaan rata, Savon rata ja Karjalan rata. Valtionrautatiet 1862–1962, 1961, 25.
210
Hellström, Valtionrautatiet, 1937, 379.
207
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Asemat jaettiin toimintansa puolesta viiteen luokkaan211, joille asetettiin omat
tilavaatimuksensa. Suurimpia ja palveluiltaan monipuolisimpia olivat I-luokan asemat,
joita olivat Helsinki, Viipuri, Pietari, Turku ja Tampere. Näistä olivat hirsirunkoisia Viipuri
(1868) ja Tampere (1876), mutta ne on purettu pois. II-luokan asemia olivat Lahti, Vaasa,
Oulu, Mikkeli, Kuopio ja Kotka. Nämä olivat kaikki hirsirunkoisia, ja niistä ovat jäljellä
Vaasan, Oulun ja Mikkelin asemat. Pienempien kaupunkien asemat olivat III-, IV- tai Vluokkaa, joista yleisimpiä olivat V-luokan asemat. Maaseudun taajamien asemina toimivat
pysäkkirakennukset. Kaikki pienet asemat olivat hirsirunkoisia.212
Asemien lisäksi rautateille rakennettiin hirsirunkoisia asuinrakennuksia, jotka olivat
lukumääräisesti merkittävin rakennustyyppi.213 Suurimpia asuinrakennuksia olivat
asuntokasarmit, jotka olivat yhden, kahden tai kolmen huoneen ja keittiön huoneistoja
sisältäviä rivitaloja. Yksinkertaisessa vahtituvassa oli huone ja keittiö. Kaksoisvahtituvassa
oli kaksi huoneen ja keittiön huoneistoa, joilla oli yhteinen porstua ja ullakkoporras.214

Kuva 27. Yksinkertainen vahtitupa Haapamäen asema-alueella.
Asemien luokkajako oli käytössä myös Ruotsin rautateillä. Linde, 1989, 22.
Hellström, Suomen Valtionrautatiet, 1916, 323. Hellström mainitsee II-luokan asemia olevan
toistakymmentä ratojen risteyskohdissa.
213
Vuonna 1906 rautateillä oli 273 asemaa, 716 asuinrakennusta, 68 kaksoisvahtitupaa ja 701
yksinkertaista vahtitupaa. Betänkande, afgifvet af komiten…, 1908, 2.
214
Hellström, Suomen Valtionrautatiet, 1916, 333–335.
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Suomessa asemat rakensi valtio215 ja niistä muodostui yhtenäinen kokonaisuus kautta
maan.216 Asemien luokkajakoon liittyi tyyppipiirustusten käyttö217. Yleisenä tapana oli
tehdä yksilölliset, joskin tyyppeihin perustuvat suunnitelmat suurempiin asemiin (II- ja
III-luokka) ja alempiluokkaiset asemat tehtiin tyyppipiirustusten mukaan. Yleisimpänä
asematyyppinä toimineet V-luokka asemat rakennettiin kautta aikojen lähes saman
tyyppipiirustuksen mukaisesti.218
Rautateillä käytettiin mahdollisimman paljon kotimaisia rakennusmateriaaleja.
Pääasiallisena rakennusaineena oli puu, sillä sitä oli kaikkialla saatavilla ja sen työstöön
kykeneviä, taitavia kirvesmiehiä oli riittävästi kaikilla paikkakunnilla. VR:n lämpimät
rakennukset olivat lamasalvostekniikalla toteutettuja hirsirakennuksia.219 Ruotsin
rautateillä käytetty ns. amerikkalainen rakennustapa, jossa oli kaksinkertaisen, tiivistetyn
lautaseinän välissä eristävä ilmakerros, havaittiin liian kylmäksi ilmanalassamme.220
Pystyrunkoisia lautaseiniä käytettiin VR:llä vain kylmissä ulkovarastoissa.
Puun hinta oli rautateiden rakentamisen alkuvaiheissa edullinen221, mutta kohosi
myöhemmin222. Vuoden 1906 Komitea tutki, olivatko puurakennukset todellisuudessa
edullisempia kuin kivirakennukset. Vertailussa otettiin huomioon rakennuskustannukset,
korjauskustannukset, rakennuksen elinikä ja palovakuutusmaksut. Tiilirakennuksen
rakennuskustannukset olivat noin 30 % suuremmat kuin hirsirakennuksen. Vuotuiset
korjauskustannukset olivat tiilirakennuksessa 0.25 % ja hirsirakennuksessa 1.5
% rakennuskustannuksista. Tiilirakennuksen tavallinen elinikä oli noin 200
vuotta, kun se hirsirakennuksella oli noin 100 vuotta ja palovakuutukset olivat
tiilirakennuksella huomattavasti alhaisemmat kuin puurakennuksella. Tämän laskelman
mukaan tiilirakennukset tulivat kokonaisuudessaan hieman edullisemmiksi kuin
puurakennukset.223
VR:n rakennuksissa oli korkeat laatuvaatimukset, ja ne tulivat säännöllisesti kalliimmiksi
kuin yksityisten henkilöiden tai urakoitsijoiden rakentamat rakennukset. Vuoden 1906
Komitean tutkimusten tuloksena todettiin tavallista korkeampien rakennuskustannusten
johtuvan huolellisesta rakennustyöstä ja parhaiden rakennusaineiden käytöstä.224
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3.1.2 Arkkitehdit
Modernin arkkitehtuurin syntyyn vaikutti osaltaan teollinen vallankumous, jonka
myötä syntyi tarve täysin uusien rakennustyyppien luomiselle. Asemat olivat yksi
tärkeimmistä uusista rakennustyypeistä. Euroopassa rautatieasemista tuli industrialismin
uusia monumenttirakennuksia.225 Englannissa yksityiset rautatieyhtiöt olivat suurimpia
1800-luvun arkkitehtuurin suosioita. Niillä oli mahdollisuudet palkata parhaat saatavilla
olevat arkkitehdit. Lontoon terminaalien merkitys Englannin ja koko maailman
arkkitehtuurihistoriassa on yleisesti myönnetty.226 Myös asemissa käytetyt teräsrakenteet
olivat ennennäkemättömiä ja niillä oli merkittävä vaikutus kaikkeen rakentamiseen.227

Kuva 28. Edelsvärdin Vännäs-tyyppiin perustuva Bodenin asema (1894).

Ruotsissa Statens Järnvegin pääarkkitehtina toimi vuosina 1855–95 Adolf Edelsvärd.
Rautateille rakennettiin tuona aikana kaikkiaan 5 725 rakennusta. Edelsvärdin ensimmäiset
suunnitelmat olivat vaatimattomia. Pittoreski, romanttinen vire puhkesi kukkaan 1860luvun alussa. Edelsvärd halusi sovittaa asemat ympäröivään luontoon. Hän tutustui
englantilaiseen luontoromantiikkaan ja otti vaikutteita englantilaisen arkkitehti Loudonin
ja ruotsalaisen arkkitehti Chiewitzin 1850-luvun huvilasuunnitelmista. 1860-luvun
tyyppisuunnitelmat edustavat eklektisesti luontoromantiikkaa, englantilaista huvilaa ja
sveitsiläistyyliä.228
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Maamme ensimmäiset asemat radalle Helsinki–Hämeenlinna (1857–62) suunnitteli
lääninarkkitehti Carl Albert Edelfelt (1818–69). Ruotsalaisten ja eurooppalaisten
esikuvien mukaisesti rautatieasemien arkkitehtuurityyliksi muodostui nk. pittoreski
eklektismi. Edelfeltin asemissa yhdistyvät aikakauden useat eri tyylisuunnat. Asemissa
oli sommitteluteemoja ja detaljeita uusrenessanssista, gotiikasta, varhaisrenessanssista ja
sveitsiläistyylistä.229 Puuasemissa hallitsevina elementteinä olivat poikkipäätyjen ja runsaan
puuornamentiikan käyttö.230 Edelfeltin suunnitelmien mukaan rakennettiin Helsingin,
Tikkurilan ja Hämeenlinnan kiviset asemat sekä Turengin ja Hyvinkään hirsirunkoiset
asemat. Näiden lisäksi Edelfelt teki joukon pienimittakaavaisia luonnospiirustuksia
pienempiä asemia varten.231

Kuva 29. Edelfeltin suunnittelema Turengin asema (1862).

Seuraavaksi rakennetulla rataosuudella Riihimäki–Pietari (1868–70) ei ollut erikseen
nimettyä arkkitehtia. Suurempien asemien suunnitelmia tekivät arkkitehdit Wolmar
Westilng, P. E. S. Degenaer ja P. Kupinski, mutta heidän osuudestaan yksittäisten asemien
suunnitteluun ei ole tietoa.232 Suurempien asemien osalta Edelfeltin käyttämä hyvin
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monimuotoinen tyyli yksinkertaistui, ja esikuvina käytettiin ilmeisesti ruotsalaisia ja
venäläisiä puuasemia. Pienempien asemien suunnitelmista vastasivat rakennuspiirtäjät
Edelfeltin luonnosten pohjalta233.
Rakennuspiirtäjistä merkittävin oli Edelfeltin oppilas Knut Nylander, joka “ei ollut
mikään tieteellisesti koulutettu arkkitehti, mutta sen sijaan suuri käytännön mies”.
Ilmeisesti Nylander suunnitteli tai hänen luonnostensa pohjalta suunniteltiin valtaosa
vuosina 1870–95 rakennetuista asemista.234 Hänen varhaisimmat asemansa olivat
massoittelultaan symmetrisiä, mutta niissä oli vielä runsaita puuleikkauskoristeita. 1880luvun aikana koristeaiheet vähenivät ja asemat muuntuivat kaavamaisiksi uusrenessanssirakennuksiksi235.
Seinäjoki–Oulu-rataan (1886) asti laadittiin jokaiselle rataosuudelle omat piirustukset.
Tämän jälkeen rataosuudet rakennettiin Oulun-radan piirustuksin aina vuoteen 1895
saakka.236

Kuva 30. Nylanderin tyyppipiirustukseen perustuva Toppilan asema (1886).

Vuonna 1892 Tie- ja Vesirakennusten ylihallituksen asemien suunnittelijaksi nimettiin
arkkitehti Bruno F. Granholm.237 Ensimmäiset hänen suunnittelemansa asemat rakennettiin
rataosuudelle Haapamäki–Suolahti (1897). Kansallistunnon voimistuessa myös asemien
tyyli muuntui uusrenessanssista kansallisromanttiseksi. Uuden tyylin merkittävin edustaja
oli vuonna 1896 suunniteltu Jyväskylän asema. Rakennus oli huomattavan leveärunkoinen
ja poikkesi arkkitehtuuriltaan merkittävästi kivirakennuksia jäljittelevistä edeltäjistään.
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Jyväskylän asemassa oli vaikutteita karjalaisesta rakentamisesta ja muinaisskandinaavisista
aiheista. Aseman ulkoarkkitehtuuria hallitsivat epäsymmetria, vaihtelevat kattomuodot
sekä sorvatut ja veistetyt koristeaiheet.238

Kuva 31. Granholmin käyttämiä runsaita räystäsmuotoja Jyväskylän asemalla (1897).

Granholmin vuosina 1895–1903 suunnittelemat asemat edustivat tyylillisesti
kansallisromantiikkaa. Vuoden 1904 jälkeen Granholm siirtyi raskaampaan massoitteluun
ja yksinkertaisempaan julkisivujäsentelyyn.239 Tyylin muuttumiseen vaikutti ilmeisesti
Helsingin asemasta käyty arkkitehtikilpailu, jonka sisäänjättö oli 15.4.1904. Tuomariston
arkkitehtijäseninä olivat Sebastian Gripenberg, Gustav Nyström ja Hugo Lindberg.
Kilpailun voitti Eliel Saarinen kansallisromanttisella ehdotuksellaan. Kilpailun tuloksista
238
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nousi kuitenkin kiivas keskustelu arkkitehtipiireissä ja voittanutta ehdotusta moitittiin
aikansa eläneeksi ja sopimattomaksi kehitystä edustavan aseman arkkitehtuuriksi.
Saarinen muunsikin ehdotustaan poistaen siitä kansallisromanttiset teemat. Saarinen
teki asemasta vuosien 1904–10 aikana kolme suunnitelmaa, jotka muuntuivat koko ajan
rationalistisemmiksi.240
Vuonna 1907 järjestettiin arkkitehtuurikilpailu IV- ja V-luokan puuasemien suunnittelusta
rataosuuksille Joensuu–Nurmes ja Kemi–Rovaniemi. Kilpailun ensimmäiset sijat
jakaantuivat siten, että ryhmässä 1, joka käsitti IV-luokan pääteaseman, sai 1. palkinnon
arkkitehti Väinö Keinänen. Ryhmässä 2, joka käsitti IV-luokan väliaseman, saavutti 1.
palkinnon arkkitehti Birger Brunila ja ryhmässä 3, joka käsitti V-luokan väliaseman,
arkkitehti Harald Anders. Palkintolautakuntaan kuuluivat ylitirehtööri Verner Lindberg,
professori Gustav Nyström, yli-insinööri Otto F. Nyberg ja arkkitehdit Usko Nyström,
Bertel Jung ja Verner von Essen. Palkintolautakunta pahoitteli, ettei kilpailu herättänyt
suurempaa “intressiä” arkkitehtien keskuudessa ja siten palkintolautakunta oli useimmissa
tapauksissa jakanut palkinnot vain ohjelman sitovien säännösten takia.241
Arkkitehti Thure Hellström osallistui vuoden 1907 kilpailuun, ja vaikka hänen
ehdotuksensa vain lunastettiin, hän sai tehtäväkseen rataosuuksien Joensuu–Nurmes ja
Kemi–Rovaniemi asemien suunnittelun. Näin alkoi Hellströmin yli 30 vuotta kestänyt
ura rautatieasemien suunnittelijana. Rautateillä oli arkkitehtuurityyli muuntunut Helsingin
aseman myötä kansallisromantiikasta jugendiksi, jota Hellströmin varhaiset suunnitelmat
myös edustivat. Jugendin puhtaimmat edustajat syntyivät Hellströmin ensimmäisissä
suunnitelmissa 1910-luvun taitteessa. Asemille olivat tyypillisiä epäsymmetrinen
aukkojen ja poikkipäätyjen sijoitus sekä suuret jugendtyyliset koristeaiheet. Hellströmin
jugendaiheiset suunnitelmat pelkistyivät heti 1910-luvun alussa, epäsymmetria väheni
ja koristeaiheet katosivat melkein kokonaan.242 Hellström itse kuvaa tämän ajan töitään
seuraavasti: “Sen (jugend) jälkeen on enemmän tahi vähemmän pyritty välttämään
turhaa koristelua ja saavuttamaan tarkoitettu vaikutus vain levollisilla mittasuhteilla,
sopusointuisella värityksellä ja pitämällä silmällä kunkin erityisen rakennuksen
luonnetta.”243
1920-luvulle tultaessa oli Hellströmin tyyli muuntunut klassismiksi ilman mitään
koristeaiheita.244 Asemissa oli keskeisessä asemassa symmetria, keskeissommitelma ja
nurkkien korostaminen listoituksilla tai harkotuksella. Rakennukset olivat puolitoista tai
kaksikerroksisia, ja niissä oli yksinkertaiset katot. Rakennuksissa voi havaita piirteitä
maamme 1700-luvun kustavilaisesta arkkitehtuurista245, mihin viittaa myös Hellströmin
toteamus vuodelta 1937: “Valtionrautateillä on myöskin yritetty käyttää maamme vanhan
puuarkkitehtuurin motiiveja ja suhteita.246”
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Kuva 32. Hellströmin suunnittelema Huutokosken asema (1913).

1930-luvun yleisen laman vuoksi rakennettiin vain muutama suuri asema, ja ne tehtiin
betonirunkoisina. Nämä asemat olivat Hellströmin suunnittelemia, ja tyylillisesti ne
edustivat siirtymää klassisismista funktionalismiin. Vasta vuonna 1934 pidetyn Tampereen
aseman suunnittelukilpailun myötä funktionalismi tuli asema-arkkitehtuuriin puhtaassa
muodossaan247. Varsinaista puufunktionalismia ei asemissa esiinny. 1930-luvun puuasemat
olivat arkkitehtuuriltaan hyvin vaatimattomia.
Asemien arkkitehtuurille oli luonteenomaista yhtenäisyys ja tietty selkeys. Yhtenäisyys
johtui keskusjohtoisuudesta ja tyyppipiirustusten käytöstä. Varsinkin aikavälillä 1870–95
yhtenäisyys sai arkkitehtuurissa aikaan jopa kaavamaisuutta ja välinpitämättömyyttä.248
Yleisesti rakennukset kuitenkin seurasivat varsin nopeasti eri tyylikausien vaihteluita,
joskaan eivät koskaan kulkeneet, Helsingin asemaa lukuun ottamatta, muutosten
eturintamassa.
Asemien arkkitehtuurin selkeyden katsottiin kuuluvan rautateiden dynaamiseen
yleisilmeeseen. Vuoden 1906 Komitean mukaan rakennukset tuli tehdä yksinkertaisesti,
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ilman koreilua ja turhia koristeaiheita, mutta käyttäen “maukasta nykyaikaista
rakennustyyliä”. Liian yksinkertaista rakennustyyliä ei sopinut käyttää, sillä kyseessä
olivat julkiset rakennukset, joiden tuli miellyttää silmää.249 Pietarin radan asemia kuvasi
F. Berndtson v. 1871 seuraavasti: “Asematalot on yleensä pitkin linjaa rakennetut
samaan yksinkertaiseen mutta aistikkaaseen ja käytännölliseen tyyliin.”250 45 vuotta
myöhemmin luonnehti Hellström omia töitään seuraavasti: “Mitä itse rakennustyyliin
tulee, ei siitä ole paljon sanottavaa. Julkipuolet on suunniteltu mahdollisimman
yksinkertaisiksi ja rakennukset selvine piirteineen ja vaaleine väreineen jättävät katsojaan
tarkoituksenmukaisen ja kelvollisen rakennuksen vaikutuksen.”251
Asemien arkkitehtuurin vaatimattomuus oli kuitenkin suhteellista. Rakennuksia
pidettiin vaatimattomina pääasiassa arkkitehtien keskuudessa. Maaseudulla asemat
edustivat arkkitehtuurin uusimpia ja rikkaimpia muotoja. Juhani Aho kuvaa Liisan
arkkitehtuurikokemusta Lapinlahden asemalla seuraavasti: “Liisa ei varsinaisesti tiennyt,
mitenkä oli tullut tuon isolasisen ja lasiovisen rakennuksen eteen…olihan hän komeita
huoneita ja kirkkoja ennenkin nähnyt.. ja komeahan pappilankin pytinki… eikähän tuo
niitä nähdessä noin… mutta minkä tähden se nyt lie niin kummalta tuntunut tämä, kun ihan
polvia vapisutti.”252
Asemilla oli vaikutuksensa maaseudun rakentamiseen ja aiempaa rikkaamman
puutyylin leviämiseen kaikkialle maahamme.253 Tästä vaikutuksesta oltiin kahta mieltä.
Toisten mielestä asemien arkkitehtuuri kehitti maalaiskansan rakennustaiteellista
makua ja vaikutti positiivisesti maaseudun rakennustyylin kehittymiseen.254 Asemat
nähtiin arvokkaiden suhteiden ja sopivien muotojen esimerkkeinä.255 Toisten mielestä
asemien edustama “nikkarityyli” turmeli maalaisväestön puhtaan tyylitajun ja rappeutti
alkuperäisen taideaistin256.

3.1.3 Rakentajat
VR:n rakennukset rakensi pääosin oma henkilökunta257, yksityisiä urakoitsijoita käytettiin
vähän258. Riihimäki–Pietari rataosuudella (1870) rakennustehtävät annettiin yksityisille
urakoitsijoille kokonaisurakkana, mutta välikirjan mukaiset sitoumukset täytettiin
huonosti ja rakennustöiden loppuun vienti jouduttiin hoitamaan rataosuuden omana työnä.
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Myös rataosuuksilla Haapamäki–Jyväskylä–Suolahti (1897) ja Helsinki–Karjaa (1889)
rakennustyöt annettiin yksityisille urakoitsijoille kokonaisurakkana, mutta niilläkin työt
myöhästyivät niin pahoin, että Tie- ja Vesirakennuksen ylihallituksen täytyi ottaa työt
huostaansa.259 Näiden kokeilujen pohjalta havaittiin kokonaisurakkajärjestelmän toimivan
heikosti ja sopivan huonosti VR:lle, jolla oli vakiintunut työnjohto ja hyvät mahdollisuudet
edullisiin materiaalihankintoihin260.

Kuva 33. Parkanon asemaa (1934) veistävän kirvesmiehen tyylinäyte. (Rakennettu puusta,
Suomen Rakennustaiteen museo, Espoo, 1996, 7.)

Kunkin rataosuuden rakennustöistä vastasi jokaiselle rataosuudelle erikseen nimitetty
ratainsinööri261. Hallinnolliset tehtävät hoitaneen ratainsinöörin alaisuudessa toimivat
ratamestarit, jotka vastasivat rakentamisen käytännön järjestelyistä ja työnjohdosta262.
Ensimmäisen rataosuuden Helsinki–Hämeenlinna (1862) rakennusmestarit ja työnjohtajat
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olivat pääosin Saimaan kanavalla koulutettuja. Kanavalta saatu kokemus suurten
rakennustöiden hoidosta olikin suurena apuna rautatierakennuksilla.263 Jo ensimmäisellä
rataosuudella rakentamisen vastuualueet jaettiin siten, että jokaisella pysäkkivälillä,
joka oli noin 10–20 km, toimi oma työnjohtoryhmä. Tämä ryhmä koostui yhdestä tai
kahdesta vastaavasta mestarista ja kahdesta apulaismestarista. Kukin vastaava mestari
rakensi pysäkin ja vartijantuvan omalle välilleen.264 Suurempien asemien rakentamiseen
oli nimetty oma vastaava mestari265. Tällainen toimintatapa säilyi koko rautateiden
rakentamisen ajan.

Kuva 34. Kärsämäen kantaattia (2004) veistävän kirvesmiehen tyylinäyte.

Ratamestarit jakoivat rakennustyöt pieniin työsuorituksiin, joista oli sovittu yksikköhinnat,
ja ne teetettiin rataosuudelta toiselle siirtyvillä työryhmillä. Tätä toimintatapaa nimitettiin
summaurakkajärjestelmäksi266 eli tinkatyöksi. Järjestelmän etuja esiteltiin Oulun radan
Rakennustaito 5/1912, 58–60.
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rakentamisessa seuraavasti: “Koska suomalainen työmies on hidas päiväläinen, mutta
oivallinen tinkatyön-tekijä, kun oma etu on kiihottimena, niin on verrattaen kaikkein suurin
osa töitä tehty tingalla”267.
Rakennustöistä vastanneet työryhmät koostuivat rataosuuksilta toisille siirtyvistä
käsityöläisistä, joita olivat kivenveistäjät, sepät ja kirvesmiehet. Työntekijät olivat
jakaantuneet työryhmiin, joista yleisesti käytettiin nimitystä sakki.268 Tällaisella sakilla
oli oma esimies, “förmanni” tai nokkamies, joka sopi pienistä osaurakoista ratamestarin
kanssa. Urakkahinta tilitettiin ennakkoon työn edistymisen mukaan ja työn valmistuttua
maksettiin pohjarahat.269 Urakkahinta oli rakennusten hakkauksesta (salvutyö) 1910luvun taitteessa 35–40 penniä hirren juoksumetriltä, ja kirvesmiesten keskimääräiseksi
päiväansioksi muodostui 4 markkaa270. Täten kirvesmies sai päivässä aikaan 10–11
juoksumetriä valmista hirttä.
Kirvesmiesten ammattikunta oli erittäin tiivis. Työsakit muodostuivat siten, että
ratamestari ja jokin kokenut kirvesmies valitsivat sakin koostumuksen kulloistakin
työmaata varten. Sakkiin kelpuutettiin vain taitaviksi tunnettuja ja luotettavia kirvesmiehiä,
sillä hirsirakentamistekniikan vuoksi sakin työnopeus ja ansiot riippuivat huonoimman
nurkkamiehen toimintakyvystä. Sakkiin valittiin yleensä kuusi kivesmiestä271 ja valinnan
tehnyt vanhempi kirvesmies toimi nokkamiehenä. Tämä nokkamies sopi asioista mestarin
kanssa ennakkoon, eikä mestarin tarvinnut juurikaan puuttua enää työntekoon. Koska
rakentamisessa käytettiin pääosin samoja tyyppipiirustuksia, oli työryhmässä aina
kokemusta kulloisenkin rakennuksen tekemisestä. Mitat olivat mielessä, ja rakennuksesta
syntyi sellainen kuin pitikin. Kirvesmiehet vain vilkaisivat piirustuksia ja totesivat: “jaha,
se on tuo, tuollainen tehtiin sinne ja sinne”.272
Rautateiden rakentaminen ei suinkaan sujunut ongelmitta. Alkuvaiheen työolot olivat
pääosin surkeat, ja esimerkiksi “luiden päälle” rakennetulla Pietarin radalla kuoli tuhansia
työntekijöitä “nälkälavantautiin”273. Rataosuuksien mukana kulkevien työntekijöiden
perheet joutuivat usein asumaan alkeellisissa oloissa, ja mitenkään epätavallista ei ollut,
että lapsiperheet viettivät talven maakuopissa274. Ongelmia aiheutti myös rautateiden
organisaation hallitsemattomuus. Samalla rataosuudella saattoi esiintyä hyvinkin erilaisia
urakkahintoja275, mikä aiheutti tyytymättömyyttä työväen keskuudessa. Myös organisaation
suuresta koosta aiheutuvaa tehottomuutta ilmeni. Rautateiden rakentamisesta syntyikin
sananparsi: “Insnyörit ajeloo ja kahteloo, mestarit kävelöö ja kahteloo, miehet seisoo ja
kahteloo, niin tulee rautatie valmiiksi.”276
Kertomus Oulun rautatien rakentamisesta, 1886, 20.
Talve, Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 195.
269
Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 86.
270
O. F. J. Rakennustaito, 18/1910, 218.
271
Hirsirakentamisessa ei käytetä apumiehiä, minkä vuoksi ryhmän koko riippuu rakennuksen
nurkkien määrästä.
272
Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 98.
273
Valtionrautatiet 1862–1962, 1961, 15.
274
Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 63.
275
Rakennustaito 14/1909, 167.
276
Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 99.
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3.2 Tutkimuskohteet
Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin rautateiden rakennuksista.
Tutkimuskohteiksi valittiin 30 rakennusta siten, että saavutettiin eri rakennustyyppien ja
tyylikausien sekä koko tarkastellun rakentamiskauden ajallinen kattavuus. Rakennusten
hirsirungon muotoon liittyvä tietous koottiin VR:n piirustusarkistosta löytyvistä, yleensä
mittakaavassa 1:100 olevista pääpiirustuksista. Piirustusten avulla määritettiin pohjakaavat
ja massoittelu. Rakennusten rakennetyypit määritettiin rakennepiirustusten ja rakennuksiin
kohdistuneen tutkimuksen avulla.

Kuva 35. Suoniemen asema valmiina dokumentoitavaksi.

Suhteellisesti 30 rakennuksen otanta 4 000 rakennetusta ja 1 200 olemassa olevasta
rakennuksesta on pieni. Otannan kattavuus on kuitenkin huomattavasti parempi, mitä suhde
osoittaa. Tämä johtuu siitä, että rakentamisessa käytettiin tyyppipiirustuksia, jolloin yhden
piirustuksen mukaisesti rakennettiin 10–40:een samanlaista rakennusta. Yksistään tämä
parantaa otantaa merkittävästi. Otantaa parantaa myös se, että rakennukset rakennettiin
rataosuuksittain. On oletettavaa, että jokaisella rataosuudella käytettiin hyvin vakiintunutta
rakennustapaa. Rataosuuksia valmistui tarkasteluajankohtana 15, joilta jokaiselta on
vähintään yksi tutkittu rakennus, jolloin kaikkien rataosuuksien rakennustekniikka saatiin
dokumentoitua. Otannan kattavuutta parantaa vielä se, että kaikki suurimmat asemat,
joissa oli käytetty monipuolisimpia liitoksia ja ratkaisutapoja, olivat tutkimuskohteina.
Näiden tekijöiden vaikutuksesta 30 rakennuksen otanta antaa mahdollisuuden
yksiselitteisten johtopäätösten tekemiseen rautateillä käytetystä rakennustekniikasta ja
hirren merkityksestä asema-arkkitehtuuriin.

73

3.2.1 Kohteiden esittely
Tutkimuskohteiksi valittiin Turenki (1862), Hyvinkää (1862), Pulsa (1870), Hyvinkää–
Hanko (1873), Loimaa (1876), Vaasa (1883), Myllymäki (1884) Oulu (1886), Kokkola
(1887), Mikkeli (1889), Jyväskylä (1897), Karjaa (1899), Salo (1899), Siilinjärvi (1902),
Tuira (1904), Soinlahti (1904), Kajaani (1905), Kauppilanmäen kaksoisvahtitupa
(1906), Iin asuinrakennus (1907), Savonlinna (1907), Nurmes (1910), Kurikka (1911),
Kristiinankaupunki (1912), Huutokoski (1913), Pulsan asuinrakennus (1915), Kontiomäki
(1922), Onttola (1926), Jänhiälä (1932), Suoniemi (1937) ja Törmä (1945).277

Kuva 36. Tutkimuskohteiden sijainti.
Suluissa ovat valmistumisvuodet Valannon (1982), piirustusten tai rakennuksesta löytyneiden
merkintöjen mukaan.
277
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Kuva 37. Rakennustelineiden verhoama Turengin asema.

Turenki (1862) oli yksi seitsemästä Suomen ensimmäiselle rataosuudelle Helsinki–
Hämeenlinna rakennetuista asemista ja ainut muotonsa säilyttänyt arkkitehti C.A.
Edelfeltin suunnittelemista puuasemista. Helsingfors Dagbladet kuvasi asemaa 31.1.1862
seuraavasti: “Rakennus varustetaan torneilla ja muilla koristuksilla, luultavasti siinä
tarkoituksessa, että se herättäisi kunnioitusta monissa ympäristön herraskartanoissa.”
Turengin asema on hieno, ja sen yläkerran asunnossa on poikkeuksellista loistokkuutta.
Dokumentoinnin aikaan (15.8.2002) rakennus oli ilman käyttöä, mutta kunnostustöiden
alaisena.

Kuva 38. Useaan otteeseen laajennettu Hyvinkään asema.

Hyvinkään asema (1862) rakennettiin Edelfeltin Riihimäelle suunnitteleman aseman
piirustusten mukaan. Alkuperäinen asema oli hyvin pieni, ja sitä on laajennettu, korotettu
ja muutettu useaan kertaan. Muutosten vuoksi aseman arkkitehtuuri on sekavaa ja
alkuperäistä rakennusta on mahdoton hahmottaa nykyisestä muodosta. Asemakäytössä
oleva rakennus dokumentoitiin 19.7.2002.
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Kuva 39. Pulsan asemasta on puolet laajennusosaa.

Pulsan asema (1870) rakennettiin Knut Nylanderin laatiman Pietarin radan III-luokan
tyyppipiirustuksen mukaan. Alkuperäinen asema on pieni kaikilta mitoiltaan ja tiloiltaan,
ja sitä on laajennettu vuosina 1874 ja 1915. Asema-alue koostuu useista eri-ikäisistä
asuinrakennuksista, jotka muodostivat aseman, pihatilojen ja ympäröivän luonnon kanssa
viehättävän kokonaisuuden. Hyväkuntoinen rakennus toimi dokumentoinnin aikaan
(9.7.2002) hoitokotina.

Kuva 40. Hyvinkää–Hanko asema.

Hyvinkää–Hanko
asema
(1873)
rakennettiin
Hanko–Hyvinkää-yksityisradan
pääteasemaksi Ossian Bergbomin allekirjoittamien piirustusten mukaisesti. Asema oli
asemakäytössä vain muutaman vuoden ja sen jälkeen asuinkäytössä aina 1970–luvulle
saakka. Vuonna 1998 asema restauroitiin arkkitehti Pirjo Huvilan suunnitelmien
mukaisesti mahdollisimman lähelle alkuperäistä asuaan. Asema on hyvin säilynyt ja
tunnelmaltaan hyvä. Dokumentoinnin aikaan (19.7.2002) rakennus toimi Rautatiemuseon
asemia esittelevänä näyttelytilana.
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Kuva 41. Loimaan asema.

Loimaan asema (1876) rakennettiin rataosuudelle Hämeenlinna–Tampere–Turku
todennäköisesti Nylanderin suunnitelmien pohjalta. Se on ainut tämän rataosuuden
jäljellä oleva III-luokan asema. Asemassa on kadulle päin suuri avokuisti, jossa on rikasta
puukoristelua. Asemakäytössä olevan rakennuksen ulkoasu on eheä ja omalla tavallaan
viehättävä, mutta sisätilat ovat muutostöiden vuoksi heikot. Dokumentointi tehtiin
18.7.2002.

Kuva 42. Vaasan aseman alkuperäinen hahmo.

Vaasan II-luokan asema (1883) rakennettiin rataosuudelle Tampere–Vaasa todennäköisesti
Nylanderin piirustusten mukaan. Asemaa laajennettiin v. 1908 ja samalla kadunpuolen
avokuisti muutettiin umpinaiseksi. Asemakäytössä olevan rakennuksen arkkitehtuuri
on kärsinyt muutostöistä, mutta rakennuksen ulkomuodossa on edelleen harmoniaa
ja tyylikkyyttä. Asemassa on harvinainen, lähes alkuperäisessä asussaan oleva puinen
laiturikatos. Dokumentointi tehtiin 16.8.2002.
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Kuva 43. Myllymäen asemalla on suuri avokuisti.

Myllymäen III-luokan asema (1884) valmistui rataosuudelle Tampere–Vaasa
signeeraamattomien piirustusten pohjalta. Aseman ulkomuoto on säilynyt lähes
alkuperäisessä asussaan. Asemalla on yksi harvoista jäljellä olevista suurista avokuisteista,
jotka olivat hyvin yleisiä 1870- ja 1880-luvun suurissa asemissa. Asema ja sen ympärille
rakentunut pienimittakaavainen kyläkeskus on harvinaisen hyvin säilynyt kokonaisuus.
Yksityisomistuksessa oleva rakennus dokumentoitiin 23.6.2003.

Kuva 44. Oulun aseman ulkoasu on lähes alkuperäinen.

Oulun asema (1886) rakennettiin rataosuuden Seinäjoki–Oulu ainoaksi II-luokan asemaksi
signeeraamattomien piirustusten pohjalta. Aseman pohjoispäähän tehtiin v. 1922 suuri
lisäosa, mutta muuten aseman ulkoasu on säilynyt lähellä alkuperäistä. Aseman sisäosat on
muutettu, eivätkä asematoiminnot ole enää alkuperäisillä paikoillaan. Arkkitehtuuriltaan
asema on hieman kaavamainen. Asemakäytössä oleva rakennus dokumentoitiin 6.5.2002.
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Kuva 45. Kokkolan asema.

Kokkolan (1887) III-luokan asema rakennettiin rataosuudelle Seinäjoki-Oulu
allekirjoittamattomien piirustusten pohjalta. Asema edustaa varmaa ja rauhallista
käyttöarkkitehtuuria. Asema sijaitsee vaikeasti radan ja erittäin vilkkaasti liikennöidyn
kadun välissä. Asemakäytössä oleva rakennus dokumentoitiin 23.6.2003.

Kuva 46. Mikkelin asema.

Mikkelin II-luokan asema (1889) rakennettiin Oulun aseman piirustuksia soveltaen
rataosuudelle Kouvola–Kuopio. Asemaa on muutettu ja laajennettu vuosina 1902 ja
1925, jolloin avokuisti tehtiin umpinaiseksi ja ikkuna-aukotusta muutettiin. Aseman
arkkitehtuuri on myöhempien muutostöiden vaikutuksesta muuttunut epämääräiseksi.
Ulkoasua häiritsee myös ympäröivän maanpinnan nosto lähes puuverhouksen alareunaan
kiinni. Asemakäytössä oleva rakennus dokumentoitiin 8.7.2002.
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Kuva 47. Jyväskylän asema lukuisten laajennusten jälkeen.

Jyväskylän III-luokan asema (1897) rakennettiin arkkitehti Bruno Granholmin laatimien
piirustusten pohjalta rataosuudelle Haapamäki–Jyväskylä–Suolahti. Asemaa laajennettiin
heti valmistumisen jälkeen sekä vuosina 1916, 1923 ja 1940. Asemassa oli uudistunut
pohjakaava ja epäsymmetrinen massoittelu. Aseman erikoisuutena oli valokate, jonka
kautta odotussaliin saatiin ylävaloa ullakkotilasta. Muutostöiden vuoksi alkuperäinen
arkkitehtuuri on täysin tuhoutunut. Asemakäytössä oleva rakennus dokumentoitiin
15.8.2002.

Kuva 48. Karjaan aseman julkisivupiirros.

Karjaan III-luokan asema (1899) rakennettiin Granholmin piirustuksen mukaan
rataosuudelle Helsinki–Turku. Aseman kokonaishahmo oli perinteisen symmetrinen.
Asemaa on laajennettu useita kertoja, ja alkuperäisen muodon hahmottaminen on
nykyisestä muodosta mahdotonta, myös sisätilat ovat täysin uusitut. Asemakäytössä oleva
rakennus dokumentoitiin 24.6.2003.
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Kuva 49. Salon asema.

Salon asema (1899) rakennettiin Helsinki–Turku rataosuudelle Granholmin IV-luokan
aseman piirustusten mukaan. Asemakäytössä olevassa rakennuksessa on mittakaavallista
viehättävyyttä, ja se on säilynyt tyylillisesti eheänä, vaikka siihen on tehty myöhempiä
laajennuksia. Dokumentointi tehtiin 18.7.2002.

Kuva 50. Siilinjärven asema.

Siilinjärven V-luokan asema (1902) rakennettiin rataosuudelle Kuopio–Iisalmi Granholmin
tyyppipiirustuksen mukaan ja sitä laajennettiin v. 1908. Aseman ulkoasua on muutettu
jossain määrin ja sisätilat on täysin uusittu. Asema sijaitsee viehättävästi harjun kupeessa,
ja asema-alueen tunnelma on rauhaisa. Asemakäytössä oleva rakennus dokumentoitiin
26.6.2003.
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Kuva 51. Tuiran aseman julkisivupiirros. (VR:n piirustusarkisto, piirustus numero 896.)

Tuiran V-luokan asema (1904) rakennettiin rataosuudelle Oulu–Tornio Granholmin
tekemän tyyppipiirustuksen mukaan ja sitä laajennettiin v. 1907. Asema purettiin v. 1999.
Dokumentointi tehtiin 29.4.2002 hirsikasoista.

Kuva 52. Soinlahden aseman julkisivupiirros. (VR:n piirustusarkisto, piirustus numero 1162.)

Soinlahden V-luokan asema (1904) rakennettiin Iisalmi–Kajaani rataosuudelle Granholmin
tekemän tyyppipiirustuksen mukaisesti ja sitä laajennettiin v. 1934. Vuonna 2001 asema
paloi tuhopoltossa. Dokumentointi tehtiin raunioista 8.4.2002.
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Kuva 53. Gustav Nyströmin suunnittelema Kajaanin asema.

Kajaanin III-luokan aseman (1905) suunnitteli arkkitehti Gustav Nyström rataosuudelle
Iisalmi–Kajaani. Rakennuksen länsipäähän tehtiin v. 1928 pieni lisäsiipi278, mutta se ei
häiritse eheää ja tasapainoista kokonaisuutta. Asema antaa mielikuvan laadukkuudesta,
ja on arkkitehtuuriltaan yksi tyylikkäimmistä ja hauskimmista asemista. Kajaani on
tiettävästi ainoa asema, jossa on käytetty pystyhirsitekniikkaa. Asemakäytössä oleva
rakennus dokumentoitiin 8.6.2002.

Kuva 54. Kauppilanmäen kaksoisvahtituvan julkisivu. (VR:n piirustusarkisto, piirustus
numero 1046.)

Kauppilanmäen kaksoisvahtitupa (1906) rakennettiin Iisalmi–Kajaani rataosuudelle
Granholmin signeeraaman tyyppipiirustuksen mukaan. Vuonna 2002 rakennus purettiin
ja siirrettiin Jyväskylään asuinkäyttöön. Dokumentointi tehtiin purkamisen yhteydessä
21.3.2002.
278

VR:n piirustusarkisto, piirustus nro 1177a.
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Kuva 55. Asuinkäyttöön siirretty Iin aseman kirjanpitäjän asuinrakennus.

Iin aseman kirjanpitäjän asuinrakennus (1907) rakennettiin Oulu–Tornio rataosuudelle
Granholmin suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 1999 rakennus purettiin ja siirrettiin
Ouluun asuinkäyttöön. Dokumentointi tehtiin purkamisen yhteydessä keväällä 1999.

Kuva 56. Savonlinnan asema.

Savonlinnan III-luokan asema (1907) rakennettiin Granholmin signeeraamien piirustusten
mukaan rataosuudelle Savonlinna–Elisenvaara. Asemassa on myöhemmin tehty pieniä
muutostöitä, mutta aseman kokonaishahmo on säilynyt alkuperäisenä. Arkkitehtuuriltaan
asema on erikoinen, ja hallitsevana elementtinä ovat raskaat kattomuodot. Asemakäytössä
oleva rakennus sijaitsee kaukana kaupungin keskustasta. Dokumentointi tehtiin 9.7.2002.
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Kuva 57. Nurmeksen asema.

Nurmeksen III-luokan asema (1910) rakennettiin arkkitehti Thure Hellströmin
suunnitelmien mukaisesti rataosuudelle Joensuu–Nurmes. Aseman ulkoasu on suhteellisen
hyvin säilynyt, ja sisätilatkin ovat pääosin alkuperäisen toiminnan mukaiset. Asemakäytössä
oleva rakennus dokumentoitiin 25.6.2003.

Kuva 58. Kurikan asema odottaa korjaustöitä.

Kurikan IV-luokan asema (1911) rakennettiin rataosuudelle Seinäjoki–Kristiinankaupunki–
Kaskinen Hellströmin suunnitelman mukaan. Asemaa on myöhemmin hieman laajennettu
alkuperäisen tyylin mukaisesti. Arkkitehtuuriltaan eheän ja viehättävän aseman
sisätilat ovat hyvin säilyneet. Odotussalissa on hieno ja hyväkuntoinen kasettikatto.
Ravintolakäyttöön kunnostettava rakennus dokumentoitiin 16.8.2002.
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Kuva 59. Kristiinankaupungin asema on ollut käyttämättömänä vuosikymmeniä.

Kristiinankaupungin III-luokan asema (1912) tehtiin rataosuudelle Seinäjoki–
Kristiinankaupunki–Kaskinen Hellströmin suunnitelmien mukaisesti. Asema on niin
ulko- kuin sisätilojensakin osalta yksi parhaiten alkuperäisessä asussaan säilyneistä
asemista. Aseman keskushallissa on erityinen kasettikatto, jonka radanpuolen päässä on
ullakkotilaan aukeava lasikate. Asema on ollut vuosikymmeniä ilman ylläpitoa, ja siinä
on erittäin pahoja vaurioita. Dokumentoinnin aikaan 23.6.2003 rakennusta kunnostettiin
asuinkäyttöön.

Kuva 60. Huutokosken asema.

Huutokosken IV-luokan asema (1913) rakennettiin Hellströmin suunnitelmien mukaisesti
rataosuudelle Pieksämäki–Savonlinna. Kaksikerroksinen asema on ulkoasultaan lähes
alkuperäisessä asussaan. Asema on VR:n käytössä, mutta asemapalveluita siinä ei
enää ole. Aseman yleiskunto on huono, ja ympäröivä kaunis puistoalue oli hoitamaton.
Rappeutumisen vuoksi aseman luoma tunnelma on voimakas ja kiehtova. Arkkitehtuuriltaan
yksi mielenkiintoisimmista asemista dokumentoitiin 8.7.2002.
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Kuva 61. Pulsan sähköttäjän asuinrakennuksen julkisivupiirros. (VR:n piirustusarkisto,
piirustus numero 360.)

Pulsan aseman yhteydessä ollut sähköttäjän asuinrakennus (1915) rakennettiin
tyyppipiirustuksen nro 360 mukaan. Rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 1998279.
Rakennuksen hirsistä oli palolta säästynyt kaksi alimmaista hirsikertaa, joista
dokumentointi tehtiin 9.7.2002.

Kuva 62. Kontiomäen asema.

Kontiomäen asema (1922) rakennettiin rataosuudelle Oulu–Kajaani arkkitehti Gunnar
Aspelinin suunnitelman mukaisesti. Asema on puolitoistakerroksinen ja mansardkattoinen.
Asema on ulkoasultaan hyvin säilynyt, ja sisätiloissakin huonejako on lähes alkuperäinen.
Asema ja sen ympärille syntynyt asemakylä muodostavat hyvin säilyneen kokonaisuuden.
Asemakäytössä toimiva rakennus dokumentoitiin 25.6.2003.
279

Pulsan hoitokodin henkilökunnan muistitieto.
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Kuva 63. Onttolan laiturirakennuksen siirretty hirsirunko.

Onttolan V-luokan asema (1926) rakennettiin rataosuudelle Varkaus–Joensuu Hellströmin
suunnitelman tyyppipiirustuksen nro 1445 mukaisesti. Puolitoistakerroksinen asema
siirrettiin v. 2000 Nurmekseen matkailukäyttöön. Dokumentointi tehtiin 28.5.2002.

Kuva 64. Jänhiälän asema odottaa purkamista.

Jänhiälän V-luokan asema (1932) rakennettiin Hellströmin suunnitteleman
tyyppipiirustuksen nro 1880 mukaan rataosuudelle Lappeenranta–Imatra. Asema oli
laajennettavaa tyyppiä, missä kylmät varastotilat olivat samassa hirsirungossa aseman
kanssa. Asema dokumentoitiin siirron yhteydessä 9.7.2002.
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Kuva 65. Suoniemen aseman julkisivupiirros. (VR:n piirustusarkisto, piirustus numero
2014.)

Suoniemen V-luokan asema (1937) rakennettiin Hellströmin tyyppipiirustuksen nro 2014
mukaan rataosuudelle Tampere–Pori. Asema dokumentoitiin purkamisen yhteydessä
15.8.2002.

Kuva 66. Törmän asema.

Törmän V-luokan asema (1945) rakennettiin rataosuudelle Kemi–Rovaniemi arkkitehti
Jarl Ungerin tekemän tyyppipiirustuksen nro 2211 mukaan. Saman piirustuksen mukaisesti
rakennettiin seitsemän muuta asemaa vuosina 1943–51. Kyseessä ovat viimeiset
VR:n hirsirunkoiset rakennukset. Arkkitehtuuriltaan asema oli vaatimaton. Asema
dokumentoitiin siirron yhteydessä 18.10.2002.
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3.2.2 Pohjakaavat
Asema oli rautateiden syntyvaiheessa täysin uuden tyyppinen rakennus, jonka pohjakaavalle
ei ollut malleja vanhemmassa rakennuskannassa. Aseman tilat kuvattiin Oulun radan
rakentamista esittelevässä kirjasessa v. 1886 seuraavasti: “Oulussa oleva asemahuoneus
on toista luokkaa sisältäen kolmannen luokan odotussalin sivukäytävineen, samalla
ollen etehisenä, toisen luokan odotussalin naistenhuoneen kanssa, kaksi huoneellisen
konttoorihuoneiston, matkakapine-huoneen, huoneen posti- ja huoneen telegrafitoimitusta
varten, lamppuhuoneen, asemapäällikön-huoneiston, jossa on kolme huonetta ja
keittiö, sehä vahtimestarille asuinhuoneen ja keittiön, paitsi vähempää ravintohuonetta,
porstuoita, etehisiä, vaatesäiliöitä ja kädenlaskettavia.”280.

Kuva 67. Pääteasema, läpikuljettava sivuasema ja yksipuolinen sivuasema.

Asemat voidaan jakaa asemakaavallisen sijoituksensa puolesta kahteen tyyppiin,
pääteasemiin ja sivuasemiin. Pääteasemassa rakennus sijaitsee raiteiden kulkusuuntaan
poikittaisesti ja raiteet päättyvät aseman seinää vasten. Suomen ainoa pääteasema on
Helsingin uusi asema (1918). Sivuasemassa rakennus on raiteiden sivulla pitkittäisesti.
Suomessa käytettiin sivuasemissa kahta tyyppiä: läpikuljettavaa ja yksipuolista.
Läpikuljettavassa sivuasemassa sisäänkäynti on kadun puolelta ja laiturille kuljetaan
rakennuksen läpi. Yksipuolisessa sivuasemassa sisäänkäynti on laiturilta ja rakennuksessa
on siten vain yksi sisäänkäynti. Kaikki suuremmat asemat olivat läpikuljettavia ja
pienemmät yksipuolisia.
Tilaohjelman puolesta asemat voidaan jakaa kolmeen kokoluokkaan: suuriin,
keskikokoisiin ja pieniin. Näiden asemien pohjakaavat poikkesivat toisistaan. Suurten
asemien pohjakaavalla toteutettiin ns. I- ja II-luokan asemat. Niissä oli erilliset
odotushuoneet sekä II- että III-luokan matkustajille. Keskikokoisissa (III-luokan) asemissa
oli erillinen odotushuone vain II-luokan matkustajille, ja eteishalli toimi myös III-luokan
matkustajien odotushuoneena. Pienten asemien pohjakaavalla toteutettiin IV- ja V-luokan
asemat. Niissä oli useimmiten yleisölle vain yksi huone, joka toimi sekä hallina että
odotushuoneena.
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Kertomus Oulun rautatien rakentamisesta, 1886, 11.
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Suurten asemien osalta Edelfelt suunnitteli vain Helsingin vanhan aseman (1862–1918).
Asema perustui pohjakaavaltaan maailmanlaajuisesti yleisimpään aseman pohjakaavaan281.
Siinä sisäänkäynti tapahtui T-malliseen keskushalliin, jonka sakaroiden alla olivat
matkatavarapalvelu ja lipunmyynti. II- ja III-luokan odotussalit sijaitsevat symmetrisesti
keskushallin molemmin puolin. Laiturille pääsi kulkemaan sekä odotushuoneiden että
keskushallin kautta.282

Kuva 68. Suurten asemien peruspohjakaava.

Suurten asemien pohjakaavalla toteutettiin Suomessa kuitenkin vähän asemia. Puhtaassa,
symmetrisessä muodossa se esiintyi Helsingin lisäksi vain Pietarin radan (1868–70)
suurimmilla asemilla283 sekä Turun (1875) ja Tampereen (1876–1937) asemissa.
Heti Pietarin radan jälkeen havaittiin, ettei sisämaan kaupungeissa tarvittu kahta erillistä
odotushuonetta284. Suuren aseman symmetristä pohjakaava ei kuitenkaan haluttu rikkoa,
joten toiseen odotushuoneeseen järjestettiin muuta käyttöä, yleisimmin se toimi osana
asemapäällikön asuntoa. Näin syntyi keskikokoisen aseman pohjakaava. Siitä laadittiin
1870-luvun alussa tyyppipiirustus, jonka mukaisia pohjakaavoja käytettiin aina 1800luvun loppuun saakka285. Tämän tyyppipiirustuksen sovellutuksina syntyivät keskikokoiset
asemat maamme merkittävimmille rataosuuksille; Hämeenlinna–Tampere-Turku (1870–
75), Tampere–Vaasa (1879–83), Seinäjoki–Oulu (1884–86), Kouvola–Kuopio (1887–89)
ja Viipuri–Joensuu (1890–94).

Esim. kaikki Ruotsin suuret asemat ovat pohjakaavaltaan tällaisia. Linde, 1989.
Ks. Rautateiden arkkitehtuuri, 1984, kuva 17, 17.
283
Suurten asemien pohjakaava ainakin Pietarissa, Viipurissa, Lahdessa ja Sisterjoella.
284
Tämä johtui ilmeisesti siitä, että sisämaassa oli hyvin vähän aatelistoa.
285
Ks. Rautateiden arkkitehtuuri, 1984, 30.
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Kuva 69. Vaasan aseman (1883) pohjakaava.

Pietarin radalla käyttöönotettu pohjakaava muuttui vasta rataosuudella Haapamäki–
Jyväskylä-Suolahti. Rataosuuden ainoa keskikokoinen asema oli Jyväskylässä (1895).
Aseman pohjakaavan keskeinen tekijä oli vaakasuuntaisen T-kirjaimen muotoinen
keskushalli, joka sijaitsi rakennuksen päätyosassa. Asemalla oli poikkeuksellisesti
kaksi erillistä odotushuonetta, jotka sijaitsivat peräkkäin keskushallin sivulla. Aseman
pohjakaava perustui aiempien keskikokoisten asemien ratkaisuun, mutta sitä oli selkeytetty
järjestämällä eteishuoneesta suora käynti laiturille. Näin eteisestä oli tullut keskushalli ja
aiemmin hallina ollut tila oli saatu toiseksi odotushuoneeksi. Tätä pohjakaavaa käytettiin
suoraan mm. Iisalmen (1902) ja Kajaanin (1905) asemissa ja hieman soveltaen mm. Salon
asemassa (1897), mutta siitä ei muodostunut pysyvää ratkaisua asemien pohjakaavaksi.

Kuva 70. Jyväskylän (1897) pohjakaava.
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Jyväskylässä esiintyneen uuden pohjakaavan rinnalla tehtiin koko ajan vanhaan
perusratkaisuun pohjautuvia asemia286 ja 1910-luvulle tultaessa oli palattu käyttämään
pelkästään perinteistä ratkaisua. Vuonna 1907 rakennetun Savonlinnan III-luokan aseman
pohjakaava oli periaatteiltaan täysin sama kuin Vaasan asemassa (1883). Tämän ratkaisun
mukaisesti laadittiin myös vuoden 1907 arkkitehtuurikilpailun pohjakaava.
Vuoden 1907 kilpailun pohjakaavan mukaisesti rakennettiin valtaosa asemista 1910luvun rataosuuksille, joista merkittävimmät olivat Kemi–Rovaniemi (1909), Joensuu–
Nurmes (1911) ja Kristiinankaupunki–Kaskinen (1913). 1920-luvulla pohjakaava pelkistyi.
Asemat muuntuivat yksipuoleisiksi ja keskushallin T-muoto surkastui muodostuen lopulta
suorakulmaiseksi. Täten keskikokoisten asemien pohjakaava oli näivettynyt pienten
asemien pohjakaavaksi.
Pienten sivuasemien pohjakaavat muuttuivat rataosuuksittain jossain määrin, mutta
perusratkaisu, missä yleisölle oli varattu vain yksi huone, säilyi koko rakentamisajan.
Tässä ratkaisussa yleisötilaan liittyivät kiinteästi sekä asemapalvelut että asemapäällikön
asunto. Pohjakaavan tyypillinen esimerkki oli Tuiran asema (1904). Rakennuksessa oli
pieni yleisötilana toimiva eteishalli, jonka vierellä oli asemapalvelut. Rakennuksen takaosa
toimi asemapäällikön asuntona, joka oli kooltaan suurempi kuin asemapuoli.287

Kuva 71. Tuiran pysäkin (1904) pohjakaava.

VR:n rakennuksista oli määrällisesti eniten asuinrakennuksia. Vuoteen 1906 mennessä oli
rakennettu 273 asemaa ja 1 485 asuinrakennusta, joista 68 oli kaksoisvahtitupaa ja 701
yksinkertaista vahtitupaa288. Erilliset asuinrakennukset olivat pohjakaavaltaan yleensä
neliöpohjaisia ja jaettu symmetrisesti neljään eri huoneeseen, joiden koko oli noin 15–25
m2.
VR:llä työskennelleiden arkkitehtien työ painottui julkisivujen ja koristeaiheiden
suunnitteluun, sillä pohjaratkaisut olivat hyvin vakiintuneita. Myös kaikki VR:n
järjestämät arkkitehtuurikilpailut289 olivat pelkkiä julkisivukilpailuja. Niissä pohjaratkaisu
oli valmiiksi annettuna.
Mm. Karjaa v. 1899.
Piir. n:o 896, VR:n piirustusarkisto.
288
Hellström, Suomen Valtionrautatiet, 1916, 319.
289
Helsinki 1904, Viipuri 1904, Puuasemat 1907, Tampere 1934.
286
287
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Asemien pohjakaavat muuntuivat ajan myötä hyvin vähän. Saman perusratkaisun
pohjalta tehtiin tietyn kokoisia asemia aina useita vuosikymmeniä. Ainoa merkittävämpi
uudistus tapahtui kansallisromantiikan aikaan. Tuolloin Jyväskylän asemassa kehittynyt
pohjakaava tuotti joukon poikkeuksellisia asemia, mutta myös sen jälkeen valtaosa asemista
rakennettiin jo 1860-luvulla käyttöönotetun pohjakaavan perusteella. Tämä vakiintuneiden
pohjakaavojen käyttö sai aikaan asemien yhdenmukaisuuden ja tunnistettavuuden.

3.2.3 Massoittelu
Massa on arkkitehtuurin peruselementtejä. Massa koostuu rajapinnoista, ja se ympäröi
tilaa sekä luo tilaa ympärilleen.290 Edelfeltin tekemien ensimmäisten asemasuunnitelmien
massoittelu oli hyvin rikasta ja epäsymmetristä. Suunnitelmissa esiintyi rungon
monimuotoisuutta, vaihtelevaa kerroslukua ja torniaiheita.
Edelfeltin suunnitelmista poiketen Pietarin radan (1867–70) suuret asemat olivat
massoittelultaan symmetrisiä. Rakennusten keskiakselilla oli pääsisäänkäynnin korosteena
suuri avokuisti. Sen katon harja oli poikittain päämassan kattoon nähden ja muodosti
täyskorkean poikkipäädyn rakennuksen keskiakselille. Rakennusten päädyissä oli
kattorakentein toteutetut pienet poikkipäädyt. Tällainen keskiakselia korostava massoittelu
jatkui asemarakentamisessa aina 1800-luvun loppuun saakka.

Kuva 72. Tyypillinen 1800-luvun lopun massoittelu Myllymäellä (1884).

Jyväskylän aseman (1897) uudenlainen pohjakaava loi myös täysin uuden massoittelun,
joka ei noudattanut aiempien asemien periaatteita. Keskeissommitelmasta ja keskiakselia
290

Stenros – Aura, 1984, 98, 101.
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korostavasta massoittelusta luovuttiin, ja massoittelu oli epäsymmetristä291. Hallitsevana
elementtinä oli epäkeskeisesti sijaitseva, sisäänkäynnin yhteydessä ollut suuri
poikkipääty.
Savonlinnan aseman (1907) massoittelussa palattiin lähemmäs peruskappaletta.
Rakennuksen massoittelu oli epäsymmetristä ja kattomuotojen vaikutuksesta varsin
vaihtelevaa, mutta rakennuksen runko oli kuitenkin täysin suorakulmainen laatikko.
Hallitsevana elementtinä oli keskiakselilla sijainnut telttakatto, joka kohosi muita kattoja
huomattavasti korkeammalle.
1910-luvun aikana massoittelu edelleen selkiintyi ja keskiakselin korostaminen
lisääntyi. Nurmeksen (1911) ja Kristiinankaupungin (1913) asemien rakennusvolyymit
olivat erittäin tiukkoja laatikoita. Hallitsevana oli rakennuksen keskiakselilla sijainnut
poikkipääty, muilta osin massoittelu oli pelkistettyä ja aumakaton vaikutuksesta selvästi
rajautuvaa.

Kuva 73. Massoittelun epäsymmetriaa Tuurin asemalla (1908).
291
292

Jyväskylän asema oli pituusakselin suhteen lähes symmetrinen.
Vrt. Gardberg, 2002, valokuvat sivuilla, 193, 197, 198, 215.
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1920-luvulla palattiin massoittelussa takaisin puhtaaseen keskeissommitelmaan.
Kontiomäen (1922) asema muodostui yhdestä suorakaidelaatikosta, ja rakennusvolyymit
olivat täysin symmetriset keskiakselin suhteen. Radan puolella sijaitsi hallitseva,
kartanoarkkitehtuurista tuttu poikkipääty292. Erityisen ilmeen rakennukselle antoi
puolitoistakerroksisuus ja mansardikatto. Muilta osin massoittelu oli pelkistettyä ja
kattomuodon vaikutuksesta tiukasti rajautuvaa.
Pienempien asemien massoittelussa näkyi vielä Pietarin radalla Edelfeltin vaikutus
epäsymmetriana. 1870-luvun aikana tämä epäsymmetria katosi ja massoittelu
seurasi ajan suurempien asemien esimerkkiä. Rakennusten rungot olivat pelkistettyjä
suorakulmalaatikoita, ja hallitsevana elementtinä oli keskiakselilla sijainnut poikkipääty.
Jyväskylän asemalla käytetty epäsymmetria esiintyi myös ajan pienemmissä asemissa.
Kattojen harjasuuntien kääntelyllä toteutettu massoittelun epäsymmetria vaikeutti
rakennusten toimintojen ymmärrettävyyttä ja massan hahmottamista. Epäsymmetria
väheni pienempien asemien massoittelussa 1910-luvun aikana. 1920-luvulle tultaessa
käytettiin hyvin pelkistettyä, kaksikerroksista massaa. Merkittävää oli vesikaton muodon
pelkistäminen puhtaaksi satulakatoksi, ja poikkipäätyjä tai ikkunakomeroita ei enää
esiintynyt lainkaan.

Kuva 74. Nurmeksen (1910) aseman kokonaishahmon symmetriaa.

1930-luvulla luovuttiin kaksikerroksisista ratkaisuista ja kokonaismassaan vaikutti
merkittävästi seinäkorkeuden lasku ja kattokulman loiventaminen, mikä lisäsi massan
horisontaalisuutta. 1940-luvulla massoittelussa tehtiin edelleen karsintaa ja horisontaalisuus
lisääntyi. Massoittelun yleisilme muodostui hyvin vaatimattomaksi.
Asemien massoittelu oli yleisesti varsin yksinkertaista. Rakennusten perushahmo
oli kapearunkoinen ja selvästi rajautuva suorakaidelaatikko. Eri aikoina esiintyneiden
tyylikausien muotomaailma oli toteutettu kattomuodoilla, ja niissäkin oli pääsääntöisesti
korostettu rakennuksen keskiakselia. Asemat voidaan massoittelunsa puolesta lukea
kuuluviksi ehjän massoittelun293 piiriin, sillä niissä kaikki toiminnot oli sijoitettu samaan
kokonaistilaan ja alisteisia osamassoja esiintyi hyvin vähän.
293
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3.2.4 Rakennetyypit
Tutkittujen rakennusten rakennetyypit määriteltiin ulko- ja väliseinistä sekä ala- ja
yläpohjista. Ulkoseinissä oli ulkoapäin luetellen yleensä seuraava rakenne: öljymaali,
lautaverhous, bitumikyllästetty paperi, hirsi, pinkopahvi ja paperitapetti. Käytetyn
seinärakenteen lämmönläpäisevyys (U-arvo) oli karkeasti arvioituna luokkaa 0.55 W/m2K,
kun kaikkien kerrosten oletettiin toimivan yhdessä.294
Tutkittujen rakennusten ulkoseinän ulkopintana oli öljymaali aina 1920-luvulle
saakka.295 Seinät oli ajan saatossa maalattu öljymaalilla useaan otteeseen ja käytetyt
maalikerrokset olivat olleet hyvin paksuja. Useissa rakennuksissa öljymaalikerroksen
paksuus oli jopa millimetrejä. Tällaisen maalikerroksen höyrynläpäisevyys on ilmeisesti
varsin vähäinen296. 1920-luvulta alkaen maalina käytettiin keittomaaleja.
Verhouslaudat olivat vanhimmissa rakennuksissa vaakasuuntaisia ja niissä oli
täys- tai puolipontti. 1920-luvulla verhous muuttui pystysuuntaiseksi rimalautaverhoukseksi.297 Ulkoverhouslaudat oli aina kiinnitetty suoraan hirsiseinään ilman erillistä
rimoituskerrosta.298

Kuva 75. Ulkoseinä, alapohja ja yläpohja.

Ulkoverhousten alla oli tiivisteenä käytetty bitumikyllästettyä pahvia tai paperia. Se oli
naulattu vaakasuuntaisina vuotina kiinni hirsiin ja limitetty saumoista noin 100 mm:n
Laskettu arvoilla, jotka on saatu teoksesta: Talonrakennuksen käsikirja 1, 1953, 431–446.
Öljymaali kiellettiin määräyksin v. 1919, mutta käytännössä öljymaaleja käytettiin vielä 1920luvulla. Vrt. Yroj.kk 521/1919 ja Rop. Kk 399/1925 sekä Rop 620/1927, RTMA.
296
Vrt. Siikanen, 1996, 97. Öljymaalin höyrynläpäisevyyden määrittäminen on vaikeaa, sillä uusi
maalikerros on täysin tiivis, mutta maalin halkeilu lisää läpäisevyyden varsin korkeaksi muutaman
vuoden kuluttua maalaamisesta.
297
Liite 2, Taulukko 3.2.4.
298
Hirsiseinien rimoitusta alettiin muissa rakennustyypeissä käyttää säännönmukaisesti vasta 1920luvulla. Sen alkuperäinen tarkoitus oli seinäpinnan oikaisu. Rimoituksesta syntynyt ilmarako pyrittiin
kaikin keinoin täyttämään ja tiivistämään, jotta se toimisi lämmöneristekerroksena. mm. Roininen,
1957, 231–234, Kaila, 1987, 34,35, ks. myös Asp, 1903, 10 ja Keinänen, 1925, 77–78.
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leveydeltä299. 1800-luvulla tiiviste oli paksua ja rakenteeltaan karkeaa pahvia, 1900-luvulla
hienompaa paperia. Kyllästysaineena oli yleensä ollut kivihiiliterva eli kreosootti.300
Hirsiseinän sisäpuolelle oli kiinnitetty puuhiokkeesta valmistettu pinkopahvi301. Se oli
asennettu paikoilleen seinän korkuisina vuotina ja kiinnitetty ala- ja yläpäästään hirsiin
erittäin tiuhaan naulaamalla. Pinkopahvin päälle oli liisteröity paperitapetti.
Tutkittujen rakennusten kaikki väliseinät oli aina valmistettu hirrestä. Ne oli tehty
täysin samalla tekniikalla kuin ulkoseinät. Väliseinien pinnat oli paperoitu ja tapetoitu
samalla tavalla kuin ulkoseinien sisäpinnat.
Tutkittujen rakennusten hirsiseinän ulkokerroksen muodostivat öljymaali, pontattu
lautaverhous ja bitumipaperi. Tämän kerroksen kaasujen läpäisevyys on huono, joten
rakenteen ulkopinnalla oli varsin tiivis kerros. Ulkoverhouksista syntyikin hirsiseinään
rakenne, jonka tiiviys kasvaa ulospäin. Tällainen rakenne on rakennusfysikaalisesti
virheellinen, ja siihen täytyisi lämmityskauden aikana tiivistyä kosteutta. Tutkituissa
rakennuksissa ei kuitenkaan havaittu minkäänlaisia merkkejä kosteuden aiheuttamista
vaurioista.
Seinärakenteen kosteusteknisestä toiminnasta oli mielenkiintoinen havainto Iin
rakennuksessa. Siinä otettiin siirron yhteydessä myös ullakko lämpimäksi tilaksi. Uusi
öljymaali pysyi seinässä moitteetta alueilla, joissa hirren ja vuorauslaudan välissä oli
bitumipaperi. Sen sijaan ullakkotilan hirsiseinässä, missä ei ollut bitumipaperia, irtosi
öljymaali laudasta suurina, kämmenen kokoisina riekaleina302.

Kuva 76. Uusi öljymaali irtoilee sisäpuolisen kosteuden vaikutuksesta.
Vrt. Asp, 1903, 10.
Liite 2, Taulukko 4.4.2. Seinän tiiviyden ja lämmöneristyksen parantamiseksi käytettiin hirren
ja ulkovuorauslaudan välissä tiivistyskerrosta. Varhaisimmissa vuorauksissa tiivisteenä käytettiin
tuohta ja 1800-luvun puolivälistä yleistyi tiivistyspahvin käyttö. Tiivistyspahvin valmistus alkoi
Ruotsissa 1862, ja se tehtiin saksalaisen mallin mukaan kivihiilitervalla kyllästettynä olkipahvina.
Hirsi, tiivistyspahvi ja ulkovuoraus pyrittiin liittämään toisiinsa mahdollisimman tiiviisti, jotta seinän
tiiviys saatiin mahdollisimman hyväksi. Kaila, 1987, 34.
301
Heikkinen, Talo kautta aikojen, 1989, 74.
302
Kyseisessä rakenteessa ei ollut sisäpinnalla vuorausta ja hirsien jälkitilkintä oli puutteellinen.
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Tutkittujen rakennusten alapohjissa oli altapäin lueteltuna yleensä seuraava rakenne:
täytepohjalaudat, täytekerros, painokerros ja lattialankut. Täytepohjalaudat oli ladottu
limittäen kahteen kerrokseen. Ne kulkivat joko yhtenäisinä alapohjakannattajien päällä
tai lyhyinä kalikoina alapohjakannattajien välissä303. Täytekerroksen eristemateriaalina
oli yleensä 400 mm turvepehkua. Täytekerroksen päällä oli painotäyte, jona toimi noin
50 mm:n kerros tiivistettyä savea. Lattialankut oli kiinnitetty mahdollisimman tiiviisti
painotäytteen yläpintaan.304 Vasta viimeisimmissä rakennuksissa oli tiivisteenä täytteen
yläpinnalla käytetty bitumipaperia305.
Tutkittujen rakennusten yläpohjissa oli yleensä käytetty altapäin luetellen seuraavaa
rakennetta: täytelaudat, täytekerros ja painotäyte. Täytepohjalaudat oli ladottu limittäen
kahteen kerrokseen ja kannatettu yläpohjakannattimien alakulmiin kiinnitettyjen rimojen
varaan. Täytekerroksen paksuus oli noin 430 mm. Eristemateriaalina oli yleensä käytetty
sammal- ja turvepehkua. Vasta 1920-luvulla oli otettu käyttöön sahanpurun ja kutterinlastun
sekoitus.306 Täytemateriaalin päällä oli painokerroksena noin 50 mm savea tai hiekkaa.307
Yläpohjan päällä oli useissa rakennuksissa ns. palopermanto, joka oli toteutettu latomalla
täytteen päälle yhtenäinen lautakerros.308
Täytteenä käytetylle turvepehkulle annettiin vanhemmissa rakennusoppaissa
lämmönläpäisevyyskerroin 0,07 W/m2K. Tutkittujen asemien ala- ja yläpohjarakenteiden
lämmönläpäisevyys (U-arvo) oli karkeasti 0,16 W/m2K, kun täytekerroksen paksuudelle
käytetään arvoa 400 mm ja täytelautakerrosten oletetaan toimivan yhtenäisesti eristeen
osana.309 Täytepohjien omapaino oli noin 165 kg/m2, kun turvepehkun tiheydeksi arvioitiin
200 kg/m3 ja painotäytteenä olleen saven tiheydeksi 1700 kg/m3.310 Käytettyjen täytteiden
paino oli monikertainen nykyeristeisiin verrattuna.
Painotäytteenä olleen saven tehtävä on ollut moninainen. Kirjallisuudessa sen tehtäviksi
mainitaan tiiveyden parantaminen311, täytteen höllentymisen estäminen312, palonsuojaus
sekä jyrsijöiden sisälle pääsyn estäminen313. Painotäytteeksi käytetty savi kuivattiin
erityisellä porouunilla.314
Täytepohjissa oli merkillepantavaa niiden äärettömän huolellinen liittäminen
hirsiseinään. Näin oli vältetty konvektion aiheuttamat lämpö- ja kosteusongelmat.
Ks. Asp, 1903, 23, Roininen, 1957, 156 ja Keinänen, 1925, 88.
Liite 2, Taulukko 3.2.4. Vuoden 1930 ohjeiden mukaan alapohjatäytteen paksuus tuli olla Oulun
alapuolella 400 mm ja pohjoispuolella 500 mm. Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 34.
305
Vuoden 1930 ohje vaati tervapaperin käyttöä. Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 34.
306
Liite 2, Taulukko 3.2.4.
307
Liite 2, Taulukko 3.2.4. Vuoden 1930 rakennusohjeiden mukaan yläpohjatäytteen paksuus tuli olla
Oulun eteläpuolella 300 mm ja pohjoispuolella 400 mm. Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930,
34. Vrt. Hellström, Suomen Valtionrautatiet, 1916, 316, Asp, 1903, 23–24 ja Keinänen, 1925, 89 sekä
Hellström, Valtionrautatiet, 1937, 363.
308
Vrt. Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 34 ja Asp, 1903, 24.
309
Laskettu arvoilla, jotka on saatu teoksesta Talonrakennuksen käsikirja 1, 1953, 431–446.
310
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 53.
311
Asp, 1903, 23–24.
312
Keinänen, 1925, 89 ja Roininen, 1957, 169.
313
Mainitaan myös tiivistyspaperin tehtäväksi. Hellström, Suomen Valtion Rautatiet, 1916, 316.
314
Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 177.
303
304

4 Hirren käyttö asemissa
Tutkittujen rakennusten hirsistä selvitettiin niiden hankintatapaa ja ominaisuuksia.
Hirsiliitoksista dokumentoitiin liitosten muodot, mitat ja valmistustapa. Hirsirungosta
mitattiin seinien kokoa, rungon muotoa sekä aukotuksen kokoa ja sijaintia. Liittyvistä
rakennusosista määritettiin painumattomien osien liittymistä hirsirunkoon sekä käytettyjä
rakenneratkaisuita. Näiden selvitysten pohjalta saatiin käsitys siitä, kuinka paljon käytetty
materiaali ja rakennustapa ovat säädelleet arkkitehtonista muodonantoa.

Kuva 77. Hirsirakentamisessa käytettävät piilu, vara ja kirves.
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4.1 Hirret
Asemien hirsien hankinnasta tutkittiin valmistustapaa, kuljetusta ja mahdollista
kuivausta. Hirsien ominaisuuksista selvitettiin pituutta, läpimittaa, muotoa, oksaisuutta ja
vuosikasvua. Näiden tekijöiden pohjalta määritettiin käytettyjen hirsien laatu.

4.1.1 Hirsien hankinta
Rautatiet oli 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella yksi maamme
merkittävimmistä puutavaran hankkijoista315. Hirsien, parrujen ja piirujen hankinta
hoidettiin ennen vuotta 1907 siten, että puutavara ostettiin huutokaupoissa, joita
pidettiin rakenteilla olevan radan varrella. Vain näissä tilaisuuksissa jätetyt tarjoukset
otettiin huomioon hankintasopimuksia tehtäessä. Menettely johti kuitenkin puutavaran
toimittajien tekemiin yhteenliittymiin, ja puutavaran hinta nousi yli markkinahintojen.316
Vuoden 1907 jälkeen yleisimmäksi hankintatavaksi muodostui se, että ratainsinööri hankki
puutavaran rataosuuden laskuun ostetuista metsälohkoista tai osti puutavaran suoraan
metsänomistajilta tai Metsähallitukselta.317 Hankintatavan vuoksi hirret kaadettiin yleensä
ratojen varsilla sijainneista metsistä.
VR:n rakennustoiminnassa käytettiin puutavarana mäntyä ja kuusta. Ohjeiden
mukaan puutavaran tuli olla tervettä, talvella kaadettua ja mahdollisimman kuivaa.
Mäntyä käytettiin ulkoilman vaikutuksen alaisissa paikoissa ja kuusta sisätiloissa.318
Rakennushirsiksi kelpuutettiin vain mäntyjä319.
Suomessa saadun pitkäaikaisen kokemuksen perusteella hirsiksi tulevat puut on
kaadettava talviaikaan, joulukuun alusta maaliskuun puoliväliin320. Talvikaadon ansiosta
tukkien liikuttelu lumen päällä on helppoa ja ne pysyvät puhtaina maa-aineksista.
Kuorittujen tukkien pintakerrokset ehtivät kevätahavien aikana kuivua niin paljon,
että sienille otollinen kosteussuhde on sivuutettu ennen kuin ilmojen lämpeneminen
mahdollistaa niiden toiminnan.321 Myös VR vaati, että puutavara oli talvella kaaduttua322.
Rakennushirsiksi tulevat puut oli kaadettava 1.11.–1.3. aikana. Juurelta kuivuneille eheille
honkapuille ei ollut määrätty kaatoaikaa.323
1900-luvun alun kirjallisuudessa talvikaatoa perustellaan usein sillä, että puussa
olevien nesteiden koostumus on rakentamisen kannalta talvella parempi kuin kesällä324.
Helander, 1949, 98–102.
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Lääninarkkitehti Ivar Aminoff kuvasi puun koostumusta v. 1916 seuraavasti: “Oikea
puun kaatamisaika rakennustarkoituksiin on marraskuusta maaliskuuhun, koska talvella
jähmettynyt mehu suojelee puuta paremmin mädäntymistä vastaan kuin kesällä kaadetun
puun mehu, joka on ohkasta ja juoksevaa ja helpommin käymistilaan joutuvaa.”325

Kuva 78. VR:n rakennushirsien hankintakuulutus vuodelta 1912.

Rautateiden rakennusaikana rakennushirsien kaupan perusteina käytettiin metrimääriä.
Mittauksessa huomioitiin pituuden lisäksi latvaläpimitta ja veistettyjen hirsien
paksuus.326 VR vaati ostamiensa hirsien olevan kuorittuja ja kahdelta puolen veistettyjä.
Hankintakuulutuksissa hirret jaettiin kahteen luokkaan, järeisiin ja heikompiin. Vuonna
1912 järeiden hirsien veistosten välinen paksuus oli 180 mm ja 160 mm vuosina 1930
ja 1938. Heikompina hirsinä ostettiin veistoväliltään 160 mm:n hirsiä.327 Vuoden 1930
rakentamisohjeiden mukaan hirret oli veistettävä tai sahattava 160 mm:n paksuuteen328.
Tutkituissa rakennuksissa hirsien paksuus oli ostokuulutusten vaatimuksia pienempi.
Hirsien paksuus oli keskimäärin 145 mm, ja se vaihteli 140:stä 155 mm:iin.
Aminoff, Rakennustaito 12–13/1916, 154.
Helander, 1918, 161, 366.
327
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kirjapaino, Helsinki, 1912, ja Määräykset puutavarain valmistuksesta ja hankinnasta 1954, Helsinki,
1954, RTMA.
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Metsässä veistetyt hirret kuljetettiin hevosten avulla joko suoraan rakennuspaikalle,
radan varteen tai uittoväylälle. VR pyrki välttämään uitettujen rakennushirsien hankintaa,
mutta yleisen tavan vuoksi hirsiä kuitenkin uitettiin jossain määrin329. Uitettuja
rakennushirsiä käytettäessä VR vaati puutavaran toimittajaa ilmoittamaan, kuinka kauan
puut tulivat olemaan vedessä330. Uitetun puun käytön edellytyksenä oli huolellinen
kuivaus331.
VR ei vaatinut uittamattomien seinähirsien kuivaamista. Sen sijaan ala- ja
yläpohjakannattimiksi tulevien vuoliaisten tuli olla ilmakuivia.332 Näiden puiden
kuivaamiseen oli syynä niiden sijainti eristekerrosten sisällä, missä niiden kuivuminen
olisi ollut erittäin hidasta.
Asemissa käytettyjen hirsien kaatoajan ja rakentamisajankohdan väliä ei saatu
selville. Sitä rakennettiinko tuoreista vai kuivatuista hirsistä, ei pystytty täysin varmasti
selvittämään. Hirsiä oli kuitenkin uitettu, rakentamispäätöksen ja rakentamisen välinen
aika oli ollut lyhyt ja hirsien kuivaamisesta ei löytynyt minkäänlaisia dokumentteja. Nämä
kaikki tekijät viittaavat siihen, että asemat on tehty tuoreista hirsistä.

4.1.2 Hirsien ominaisuudet
Hirsien laadun määrittämiseen tai tutkimiseen ei ole olemassa vakiintunutta tapaa. Asemien
hirsistä tutkittiin pituutta, painoa, läpimittaa, poikkileikkauksen muotoa, pituusakselin
muotoa, oksien määrää ja vuosikasvua. Näiden tekijöiden pohjalta määritettiin käytettyjen
hirsien laatu.
Lamasalvostekniikassa rakennuksen ja huonetilojen kokoa rajoittaa osaltaan hirsien
pituus. Suomen alueella mäntyjen pituus riippuu maantieteellisestä sijainnista. 1860- ja
1870-luvulla tehdyn selvityksen mukaan on hyvillä kasvupaikoilla sata vuotta vanhojen,
valtapuina kasvaneiden mäntyjen pituus Etelä-Suomessa noin 25 metriä, Keski-Suomessa
22 metriä ja Pohjois-Suomessa 18 metriä. Pisimmät Suomessa tavatut männyt ovat
olleet noin 35 metriä pitkiä333. Suomessa kasvavien mäntyjen rungon pituus ja muoto
mahdollistaisivat jopa 15 metriä pitkien hirsien valmistuksen334. Maassamme ei kuitenkaan
ole yli 10 metrisiä hirsiä käytetty kuin poikkeustapauksissa335. Koska puiden rungot ovat
huomattavasti pidempiä kuin hirret, havaitaan, että puiden rungon pituus ei ole suoraan
säädellyt hirsien pituutta eikä myöskään rakennusten kokoa.
Suomen varhaisimmissa puukirkoissa, tukipilarikirkoissa, oli tavallinen hirren pituus
sekä sivu- että päätyseinässä 8–11 metriä. Ristikirkoissa voitiin käyttää tätä lyhyempiä
O. F. J. Rakennustaito 22/1909, 263 ja O. F. J. Rakennustaito 18/1910, 217.
Valtion ratapölkkyjen, hirsien ym. puutavaroiden ostot v. 1912, Keisarillisen senaatin kirjapaino,
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hirsiä, ja niiden tavallinen pituus oli 5–7.5 metriä336. 1900-luvun alussa Metsähallituksen
myymät rakennushirret olivat tavallisesti 7, 8 tai 9 metriä pitkiä.337 VR:n hankintaohjeissa
tuli järeiden hirsien pituuden olla vuonna 1912 vähintään 7 metriä, v. 1930 6 metriä ja v.
1938 5 metriä. Heikompien hirsien pituuden tuli olla v. 1912 vähintään 8 metriä, v. 1930 7
metriä ja v.1938 6 metriä.338 Hirsien pituus lisäsi aina niiden arvoa.
Tutkituissa rakennuksissa oli täyspitkien hirsien tavallisin pituus 9–10 metriä339.
Asemien yleisin runkoleveys oli 30 jalkaa eli 9 metriä. On oletettavaa, että runkosyvyys oli
tavallisesti ylitetty yhdellä hirrellä. Näin hirren pituus ja rakennuksen runkosyvyys olivat
kiinteästi sidoksissa toisiinsa340. Pisimmät tässä tutkimuksessa dokumentoidut hirret olivat
Kauppilanmäen asuinrakennuksen 14,3 metriä pitkät hirret.341

Kuva 79. Seinän aukotus vähentää pitkien hirsien määrää.
Ylihärmän kirkossa (1776) oli 500 kpl 9 kyynärän hirttä. Pettersson, 1978, 65. Oriveden kirkkoon
(1779) käytettiin 800 kpl 12 kyynärän hirttä. Pettersson, ARS 4, 1989, 334.
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1954, RTMA sekä Helander, 1918, 161.
339
Loimaa 9,5 m, Oulu 10 m, Jyväskylä 10 m, Tuira 10 m, Soinlahti 13 m, Ii 9,5 m, Savonlinna 11
m, Kurikka 8 m.
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Hirsien pituutta tarkasteltaessa on huomattava, että aukotetussa hirsiseinässä ei täyspitkiä
hirsiä ole kuin aukkojen ala- ja yläpuolella. Asemissa käytettiin korkeita oviaukkoja ja
useimmiten myös ullakkotilaan oli omat ikkuna-aukot. Kun vielä ullakkotilan seinien
hirsiä oli yleensä jatkettu, oli hirsikerroista vain noin neljännes täyspitkiä.
Hirsien paino on säädellyt käytettyjen hirsien pituutta. Hirsien painon määritys on
vaikeaa, sillä tuoreen, hyvin kostean hirren paino putoaa lähes puoleen sen kuivuttua
loppukosteuteensa. Asemien hirsien paino arvioitiin hirsien pituuden, läpimitan ja
veistosvälin mukaan. Keskimääräisen hirren painoksi arvioitiin 22 kg juoksumetriä
kohden, kun rakennusaikaiseksi puun kosteuspitoisuudeksi oletettiin 50 %. Tällöin
yleisesti käytettyjen, 9 metriä pitkien hirsien paino oli ollut noin 200 kg. Normaalissa
hirsirakennustavassa yhtä hirttä työstää kaksi kirvesmiestä, joiden tulee pystyä nostamaan
ja liikuttelemaan hirttä. On oletettavaa, että hirsien käsiteltävyys on osaltaan rajannut
hirren pituuden alle 10 metriin.
Hirsiä hankittaessa hirren koko ilmoitetaan yleensä latvaläpimittana. Olemassa olevasta
seinästä on käytännöllisempi määrittää hirsien keskimääräinen läpimitta, sillä se pystytään
laskemaan seinäkorkeuden, hirsikertojen ja varauksen leveyden avulla. Tällöin hirren säde
saadaan kaavasta r = √a2+b2, missä a on puolet mitatusta hirren nousukorkeudesta ja b
on puolet varauksen leveydestä. Hirren keskimääräinen läpimitta on keskiarvo latva- ja
tyviläpimitoista.
Ruotsin keskiaikaisista puukirkoista dokumentoitujen hirsien läpimitta vaihtelee
200:sta 400 mm:iin342. Maamme vanhoissa puukirkoissa on usein käytetty erittäin suuria
hirsiä, joista on kuitenkin valitettavan vähän dokumentoitua tietoa. Ylihärmän kirkon
(1777) hirsikehä on korkeudeltaan 8,4 metriä (14 kyynärää) ja koostuu 17 hirsikerrasta343.
Jos varauksen leveydeksi oletetaan 120 mm, tulee hirsien keskimääräiseksi läpimitaksi
huikea 508 mm.
VR:n hankintakuulutuksissa hirsien koko määritettiin latvaläpimitan mukaan. Järeiden
hirsien latvaläpimitaksi vaadittiin vähintään 225 mm ja heikompien hirsien latvaläpimitaksi
vähintään 200 mm.344
Tutkituissa rakennuksissa käytettyjen hirsien keskimääräinen läpimitta oli 243 mm.
Suurimmat hirret olivat Kontiomäellä (1922), missä läpimitta oli 259 mm, ja pienimmät
hirret Suoniemellä (1938), missä läpimitta oli 222 mm. Läpimitoissa on huomattava,
että ne on määritetty useimmiten ullakkotilasta. Tämä antaa liian pienen tuloksen, sillä
hirsirakennuksissa tehdään ylimmät hirsikerrat poikkeuksetta pienemmistä hirsistä kuin
alemmat hirsikerrat.345
Hirreksi tulevan tukin tyvi- ja latvaläpimitan tulisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan.
Puun runko on kuitenkin aina hieman kartiomainen, joten tyviläpimitta on suurempi kuin
latvaläpimitta. 1940-luvulla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että männyistä 47,5 %
on sellaisia, joiden kapenema rinnankorkeudelta 6 metriin oli alle 50 mm. Kasvupaikan
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metsätyypillä ei havaittu olevan suurta merkitystä kartiomaisuuteen.346 Sen sijaan
runsaassa valossa kasvaneet puut muodostuvat rungoltaan kartiomaisiksi347.

Kuva 80. Oksaisuus, mutkaisuus, kartiomaisuus, epäkeskeisyys ja korot ovat hirsissä vikoja.

Hirsien kartiomaisuus aiheuttaa ongelmia nurkkasalvosten teossa, eikä kartiomaisia hirsiä
voi lainkaan käyttää rungon läpimenevissä väliseinissä. Asemissa hirsien keskimääräinen
kapenema oli 9 metrin matkalla 68 mm, ja se vaihteli 40:stä 100 mm:iin.348 Kun tämä
tulos muutettaan kapenemaksi 5 metrin matkalle, saadaan tulokseksi 38 mm. Hirsien
kartiomaisuus rajaa osaltaan hirsien pituuden alle 10 metriin, sillä salvosnurkalla ei voi
liittää toisiinsa hirsiä, joiden läpimitan ero on suurempi kuin 100 mm349.
Männyn rungon poikkileikkaus muodostuu pyöreäksi, jollei ulkoisia rasituksia esiinny.
Yksipuolinen tuulen suunta, jyrkästi viettävä kasvupaikka ja yksipuolinen oksisto rasittavat
toispuoleisesti runkoa, jolloin puu kasvattaa rasitetulle puolelle enemmän ja lujempaa
puuainesta. Tasamuotoisia, pitkiä ja kauniita runkoja syntyykin vain tuulelta suojaisissa
paikoissa, sivuvarjostuksen alaisina kasvaneille puille.350
Poikkileikkauksen muodon pyöreys vaikuttaa suuresti hirsien työstettävyyteen ja valmiin
seinän ominaisuuksiin, joten siinä ei saa esiintyä suurta epäkeskeisyyttä351. Epäkeskeinen
poikkileikkaus aiheuttaa varauksen leveyden vaihtelua ja useimmiten varauksen
leviämisen veistetylle pinnalle. Jotta varauksen teko on mahdollista epäkeskeiseen hirteen,
täytyy hirttä yleensä vuolla runsaasti, mikä lisää merkittävästi työmäärää. Asemien hirsien
epäkeskeisyyden määrää tutkittiin silmämääräisesti. Varauksissa ei havaittu toispuoleista
kaventumaa eikä hirsissä havaittu merkittäviä vuolujälkiä. Hirret olivatkin oletettavasti
olleet varsin pyöreitä poikkileikkaukseltaan.352
Hirren pituusakselin tulee olla mahdollisimman suora. Ihannepuussa akseli on täysin
Ilvessalo, 1948, 7, 142.
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suora, ja tästä tavallisimmat poikkeamat ovat tasainen käyryys ja epätasainen käyryys
eli mutka. Nämä viat aiheutuvat yleensä ulkoisista tekijöistä. Käyryyttä aiheuttavat
mekaaninen rasitus, lumi, tuuli, hyönteiset, eläimet ja maaperän liikkeet.353 Akselin lievä
käyryys on hirsissä sallittua, kunhan sen aiheuttama poikkeama ei kasva liian suureksi ja
käyryyttä on vain yhdessä tasossa. Mutkia hirressä ei saa esiintyä, sillä mutkaista hirttä
ei pysty varaamalla sovittamaan alempaan hirteen. Asemien hirsien suoruutta tutkittiin
silmämääräisesti. Hirsien käyryyden aiheuttama selkävyys oli hirsissä varsin vähäistä.
Mutkia hirsissä ei havaittu.

Kuva 81. Rungon epäkeskeisyys ja kahden tason käyryys kaventavat varausta.

Männyn kasvaessa ja kasvattaessa oksiaan yhä ylemmäksi käyvät alemmat oksat
tarpeettomiksi. Valon puutteessa ne kuihtuvat ja lopulta kuolevat. Ulkoisten rasitusten,
tuulen ja lumen, vaikutuksesta kuolleet oksat karsiutuvat pois, jolloin runko tulee
valtaosaltaan oksattomaksi. Tavallisesti männyt saavuttavat oksattoman rungon 70–80
vuoden iässä.354
Oksien määrä on yleisin tapa määrittää puutavaran laatua355. Sahatavara on maassamme
perinteisesti lajiteltu kuuteen laatuluokkaan Ruotsissa 1800-luvun lopulla kehitetyn
järjestelmän mukaisesti. Järjestelmän keskeinen laatukriteeri oli oksaisuus. Oksien määrä
ilmoitettiin sahatavaran koon mukaan tietylle pituudelle (1,5 m) sallittuina terveinä oksina
ja niiden läpimittana.356
Oksaisuudella on suuri vaikutus hirren työstettävyyteen. Oksat vaikeuttavat hirren
veistoa, tuottavat ongelmia varauksen pohjassa ja huulilla sekä aiheuttavat salvospinnoilla
lohkeamia. Oksien määrä on myös suhteessa muihin työstettävyyteen vaikuttaviin
Kärkkäinen, 2003, 248–249.
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tekijöihin357. Asemien hirsistä määritettiin oksaisuutta siten, että oksien määrä laskettiin
veistopinnalta 1,5 metrin mitalta sattumanvaraisesti valituista hirsistä. Keskimääräiseksi
oksien lukumääräksi saatiin 3,35358. Tämä oksien määrä oli niin vähäinen, että lähinnä
hirren kokoa olevan parrun (150x225) laatuluokituksen mukaan hirret sijoittautuisivat
laatuluokkiin I tai II. Kyseessä oli siis erinomainen puutavara.
Hirsien kuivumisesta johtuva halkeaminen on väistämätöntä. Tutkituista hirsistä
dokumentoitiin halkeamistapa ja halkeamien sijainti. Laskennallisesti hirsien
kokonaishalkeaman tulisi olla noin 10 mm359. Mitatut halkeamat olivat kuitenkin
keskimäärin vain noin 2 mm kummallakin sivulla, joten kokonaishalkeama oli alle puolet
laskennallisesta määrästä. Myös täysin halkeamattomia hirsiä dokumentoitiin useista
kohteista. Kaikki halkeamat olivat hirsien veistopintojen keskilinjassa. Kaikkiaan hirret
olivat halkeilleet täysin hallitusti.
Tutkituista rakennuksista määritettiin puun vuosikasvun määrä noin sadasta hirrestä.
Keskimääräinen vuosikasvu oli noin 1,5 mm. Pienin vuosikasvu esiintyi Iissä (1906),
missä keskimääräinen vuosikasvu oli vain 0,45 mm ja suurin Suoniemellä (1938), missä
vuosikasvu oli peräti 3,6 mm. Korkein puun ikä määritettiin Iin rakennuksen hirrestä, jonka
vuosikasvu oli vain 0,28 mm ja ikä yli 360 vuotta.360 Tämä puu oli oletettavasti aloittanut
kasvunsa jossain Iijoen törmällä jo 1500-luvun alkukymmeninä.
Mitatuissa vuosikasvuissa oli havaittavissa ajallista muutosta. Ennen vuotta 1905
rakennetuissa rakennuksissa ei ollut yhdessäkään yli 2,0 mm:n vuosikasvuja. Vuoden 1905
jälkeen rakennetuissa rakennuksissa sen sijaan oli puolessa yli 2,0 mm:n vuosikasvu.361
Vuosikasvun ja keskimääräisen läpimitan perusteella määritettiin tutkittujen puiden
keskimääräistä ikää, jolloin tulokseksi saatiin noin 80 vuotta. Tämä on kuitenkin
huomattavasti alhaisempi kuin puiden todellinen ikä, sillä läpimitta määritettiin rungon
keskiosan mukaan ja vuosikasvu puun keskiosasta, jotka molemmat vääristävät tulosta
pienemmäksi. Puiden todellinen keskimääräinen ikä oli kuitenkin alle 150 vuotta ja osassa
kohteista alle 100 vuotta.
Tutkittujen hirsien yleistä laatua määritettiin silmämääräisen arvioinnin perusteella.
Arvioinnin kohteena olivat hirren koko, muotopysyvyys, oksaisuus, muotovirheet,
puuaineksen laatu ja väri. Keskimääräistä laatua huomattavasti parempana eivät erottuneet
yhdenkään rakennuksen hirret ja merkittävästi huonompia olivat vain Kauppilanmäen
(1906), Huutokosken (1913) ja Suoniemen (1937) hirret. Määrityksessä hirsien laatu
havaittiin tasaiseksi ja keskimäärin erittäin hyväksi. Tutkittujen rakennusten perusteella
vuosikasvun määrä vaikutti olevan yhteydessä hirsien laatuun. Hirsien laatu määritettiin
keskitasoa huonommaksi kolmessa rakennuksessa. Näissä kaikissa oli vuosikasvun määrä

Runsasoksaisissa hirsissä esiintyy aina käyryyttä, kartiomaisuutta ja epäkeskeisyyttä enemmän
kin vähäoksaisissa.
358
Liite 2, Taulukko 4.1.2.
359
Ehoniemi, 1989, 41–42. Laskettu läpimitaltaan 250 mm:n, 6 tuuman veistetyn hirren kuivumiseen
30:stä 15 prosentin kosteussuhteeseen.
360
Liite 2, Taulukko 4.1.2. Männyn keskimääräinen vuosikasvu on etelässä 1,4 mm ja pohjoisessa 0,8
mm. Sarapää, Tapion taskukirja, 2002, 517.
361
Liite 2, Taulukko 4.1.2.
357

108

yli 2,0 mm. Toisinpäin tarkasteltuna kolmessa neljästä rakennuksesta, joissa oli yli 2,0 mm:n
vuosikasvu, olivat hirret huonolaatuisia.362
Tutkittujen rakennusten täyspitkät hirret olivat pituudeltaan 9–10 metrisiä. Tämä pituus
syntyi männyn runkojen pituudesta ja kartiomaisuudesta sekä hirsien painosta. Laadultaan
hirret olivat erinomaisia. Hirsiasemien rakentamisaikana käsityöläinen tuotantotapa
mahdollisti yksilöllisen puun valinnan. Harjaantunut ihminen pystyi valitsemaan
metsiköstä parhaiten hirsirakentamiseen soveltuvat puuyksilöt. Nykyisen metsätalouden
piirissä tällainen yksilöllinen puun valinta on hyvin hankalaa.

4.2 Hirsiliitokset
Lamasalvostekniikalle on ominaista, että siinä kaikki liitokset ovat täyspuisia. Hirsiliitoksiin
katsotaan yleisesti kuuluvaksi nurkkasalvokset, väliseinäsalvokset, varaus, karapuut,
vaarnatapit ja hirsien jatkokset. Näiden lisäksi itsenäisiä ja omintakeisia puuliitoksia on
tehty alushirteen sekä ala-, väli- ja yläpohjakannattimiin.
Asemista hirsiliitoksia tutkittiin yksityiskohtaisesti puretuista rakennuksista
ja rakennusten raunioista. Niistä dokumentoitiin kaikkien liitostyyppien mitat ja
valmistustavat. Tätä aineistoa täydennettiin olemassa olevien rakennusten ullakkotiloista
dokumentoidulla liitoksilla. Hirsiliitoksia tutkittiin siten, että saatiin tieto sekä
valmistustekniikasta että käytettyjen liitosten ominaisuuksista.

Kuva 82. Laadukas salvosnurkka.
362

Liite 2, Taulukko 4.1.2.
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4.2.1 Salvokset
Salvos on yksinkertainen puuliitos, jossa kaksi risteävää hirttä liittyvät toisiinsa. Salvoksen
tulee olla sellainen, että se antaa riittävän tuen hirsirakenteelle ja muodostaa tiiviin
nurkan. Salvoksen tulee myös estää hirsien kiertyminen ja pitkittäinen liike. Salvoksista
voidaan tehtävänsä perusteella erottaa kolme ryhmää: nurkkasalvos, väliseinäsalvos
ja väliseinäliitos. Nurkkasalvoksen tehtävänä on sitoa risteävien ulkoseinien hirret
toisiinsa ja muodostaa rakennuksen ulkonurkka. Väliseinäsalvoksen tehtävänä on liittää
päättyvä väliseinä ulko- tai väliseinään. Väliseinäliitos mahdollistaa kahden väliseinän
risteäminen.363
Nurkkasalvoksella on keskeinen asema hirsirakentamisessa. Sen laatu määrittää
merkittävältä osalta koko rakennuksen teknisen toimivuuden, ja sillä on suuri merkitys
rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin. Nurkkasalvos voidaan tehdä lukuisin eri tavoin, eivätkä
salvoksien toteutustavat ole vakiintuneita. Salvostyyppejä onkin olemassa useita satoja364.
Ulkoisen muotonsa mukaan salvokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään; pitkänurkkaisiin,
joissa on seinästä ulkoneva nurkanpää, ja lyhytnurkkaisiin, joissa ei ole seinästä ulkonevaa
osaa. Asemien kaikki salvokset olivat lyhytnurkkaisia.
Lyhytnurkat perustuvat jo roomalaisten käyttämään puuliitostekniikkaan.
Lyhytnurkkatekniikat kulkeutuivat Suomeen oletettavasti etelästä tulleiden
ammattirakentajien tuomina. Niitä on käytetty jo hyvin varhain kellareissa ja kaivoissa,
mutta rakennuksissa ne yleistyivät vasta 1800-luvun alussa365. Valtiovalta on aina pyrkinyt
edistämään lyhytnurkkien käyttöä, sillä niiden avulla pystyttiin paremmin jäljittelemään
kivirakennusten ulkomuotoa. Tämän vuoksi eräissä Suomen kaupungeissa kiellettiin
pitkänurkkien käyttö 1800-luvun alussa366.

Kuva 83. Salahampaallinen lohenpyrstö ja tasapohjainen läpihammassalvos.
Yleensä kirjallisuudessa käsitellään ainoastaan ulkonurkkien salvoksia.
Sjömar, 1988, 92.
365
Valonen, 1994, 62.
366
Kaila, 1997, 412.
363
364
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Tutkituissa rakennuksissa oli ulkonurkissa käytetty kolmea erilaista lyhytnurkkasalvosta:
jyrkästi nousevaa lohenpyrstöä, salahampaallista loivasti nousevaa lohenpyrstöä sekä
läpihampaallista loivasti nousevaa lohenpyrstöä. Vanhimmissa rakennuksissa lohenpyrstön
nousu oli hyvin jyrkkä. Salvoksen kaulan yhdellä sivulla oleva korkeusero, eli nousu, oli
Turengissa (1862) 40 mm, Pulsassa (1870) 30 mm, Hyvinkää–Hangossa (1873) 25 mm ja
Loimaalla (1876) 30 mm. Näiden salvosten sisällä oli todennäköisesti salahammas, mutta
sen olemassaoloa ei pystytty dokumentoimaan.367
Salahampaallinen loivanousuinen lohenpyrstösalvos oli tutkittujen rakennusten yleisin
ulkonurkkatyyppi. Se dokumentoitiin Vaasasta (1883), Jyväskylästä (1897), Soinlahdelta
(1904), Kauppilanmäestä (1906), Iistä (1907), Kurikasta (1911), Pulsan asuinrakennuksesta
(1915) ja Onttolasta (1926). Tässä salvostyypissä lohenpyrstön nousu oli 5–10 mm.
Salahampaan keskimääräinen pituus oli 86 mm ja korkeus 23 mm. Salahammas oli toiselta
sivultaan kiilamainen, ja hampaan suun leveys oli keskimäärin 43 mm ja pohjan leveys
60 mm. Hammas oli aina alaspäin, ja sen kulmissa oli viisteet, jotka ehkäisivät hampaan
repeytymistä hirsien asennusvaiheessa. Salvoksen loven pielet olivat pystysuorat.368
Läpihampaallinen loivanousuinen lohenpyrstösalvos dokumentoitiin Vaasasta (1883),
Mikkelistä (1889), Tuirasta (1904), Savonlinnasta (1907) ja Suoniemeltä (1937). Näissä
salvoksissa lohenpyrstön nousu oli 5–10 mm. Toiselta sivultaan kiilamaisen hampaan
korkeus oli keskimäärin 19 mm, ja sen leveys oli kaulan suulla 39 mm ja päässä 57 mm.
Hammas oli aina alaspäin, ja sen kulmat oli viistetty.369
Tutkituissa nurkkasalvoksissa tilke oli asetettu ohuena kerroksena kaikille
vaakapinnoille. Ulkonurkkien sisätilaan tulevan pystysauman kulmaan oli tehty kolo,
ns. lämminvara, mihin tilkettä oli voitu jälkikäteen lisätä. Lämminvara oli työstetty myös
salvoksen kaulan alapuoliseen saumaan. Lämminvaran leveys oli keskimäärin 40 mm
ja syvyys 10 mm.370 Salvosten tiiviyteen ja tiivistämiseen oli aina kiinnitetty erityistä
huomiota.

Kuva 84. Lämminvara salvoksen kaulassa.
Liite 2, Taulukko 4.2.1.
Liite 2, Taulukko 4.2.1.
369
Liite 2, Taulukko 4.2.1.
370
Liite 2, Taulukko 4.2.1.
367
368
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Väliseinäsalvoksiin ei yleisesti ole kiinnitetty samanlaista huomiota kuin ulkonurkkiin,
vaikka niillä on suuri vaikutus sekä arkkitehtuuriin että seinän rakenteelliseen toimintaan.
Tutkituissa rakennuksissa oli väliseinän liittyessä ulkoseinään yleensä käytetty hampaallista,
läpimenevää salvosta, jonka pinnoilla ei ollut kallistuksia. Salvoksessa oli väliseinähirren
kaulan juuren ala- ja yläpintaan tehty lovi, jonka korkeus oli keskimäärin 22 mm ja
leveys keskimäärin 44 mm.371. Väliseinäsalvoksen yhteydessä oli käytetty lämminvaraa
hirren molemmin puolin.372 Väliseinän päättyessä väliseinään oli salvostyyppi sama kuin
väliseinän päättyessä ulkoseinään. Myös väliseinien ristetessä keskenään oli yleensä
käytetty samanlaista liitosta kuin väliseinäsalvoksessa373.

Kuva 85. Hampaallinen väliseinäsalvos.

Asemien nurkkasalvosten hampaalla on ilmeisen merkittävä vaikutus nurkan rakenteelliseen
lujuuteen. Hampaan merkitykseen viittaa lääninarkkitehti Ludvig Lindqvistin lausunto
Tervolan kirkkotyömaalla vuonna 1861. Hän totesi käytetyn lohenpyrstön (hampaaton)
olevan epätarkoituksenmukainen eikä riittävän luja kirkon kokoiseen rakennukseen. Nurkat
eivät tulisi kestämään hirsien turpoamista, kuivumista ja vääntymistä. Tämän vuoksi
salvoksissa tuli käyttää piilohakaa (hammasta)374. Samaan hampaattoman lohenpyrstön
riittämättömään lujuuteen viittaa Ruotsissa keskiajalla käytetty puutapitus lohenpyrstön
Väliseinäsalvoksen korkeus ja osuus seinähirsien noususta oli: Turenki 136 mm, 54 %, Loimaa
135mm, 57 %, Oulu 145mm, 64 %, Mikkeli 119mm, 58 %, Huutokoski 98mm, 51 %, Onttola
124mm, 56 %, Jänhiälä 114mm, 58 %.
372
Liite 2, Taulukko 4.2.1.
373
Kaksilovinen salvos Kauppilanmäessä ja Suoniemellä. Tasapohjainen salvos Kauppilanmäessä.
374
Knapas, SK 14, 1987, 48.
371
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sisällä375. Myös VR:n vuoden 1930 rakentamisohjeissa ainoa maininta salvoksista liittyy
hampaan käyttöön, mikä osaltaan kertoo sen merkityksestä lyhytnurkassa376.
Asemien salvokset oli tehty käsisahan, kirveen ja taltan avulla. Salvoksen pystysuuntaiset
lovet oli työstetty käsisahalla ja vaakapinnat kirveen ja taltan avulla. Hampaissa oli sahaa
käytetty alkutyöstössä ja viimeistely oli tehty taltan avulla. Myös lämminvarat oli tehty
taltan avulla. Salvosten valmistustekniikka oli säilynyt koko ajan hyvin samanlaisena.
Salvosten laatu ja työn tarkkuus olivat erittäin hyviä.

4.2.2 Varaus ja tilke
Varauksen avulla kaksi päällekkäistä hirttä liittyvät tiiviisti toisiinsa. Varattaessa
päälle tulevaan hirteen työstetään alemman hirren yläpinnan muotoinen kouru. Varaus
mahdollistaa luonnonmuotoisen puun käytön, ja sen myötä säästetään puumateriaalia
ja veistotyötä. Varauksen tulee olla tiivis, jotta seinärakenne saadaan lämpö- ja
kosteusteknisesti toimivaksi. Varaus tiivistetään tilkemateriaalin avulla.
Varauksen piirto tapahtuu vararaudan avulla. Vararaudan oletetaan periytyvän antiikin
pienistä pinseteistä377 ja saapuneen Suomeen noin 1100-luvulla378. Vanhimmat varmat
tiedot vararaudasta ovat 1500-luvulta379. Tuolloin työkalu oli jäykkä, kaksipiikkinen
raudasta taottu harppi. Myöhemmin varan kärjet ovat muuntuneet säädeltäviksi ja
kaksipuolueisiksi. 1800-luvun lopun vararautaa kuvaa kansantieteilijä J. E. Ax vuonna
1896 seuraavasti: “Tämä (varaaminen) tapahtuu varaksi eli seinävaraksi eli traakiksi
kutsutulla koneella, joka on kaksihaarainen, pihtimäinen kärjistä taivutettu kapine. Sen
haaroja, reisiä eli sääriä yhdistää rengas, jolla saa kärkien väliä kavennettua tai levitettyä
mikäli haluttaa”380.

Kuva 86. Yksi- ja kaksipuolinen vararauta.
Ks. Sjömar, 1988, 120–121.
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 29.
377
Valonen, 1994, 16.
378
Kaila, Rakennettu puusta, 1996, 153.
379
Vilkuna, 1938, 11.
380
Ax. 1896, 7.
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Varaustavoista voidaan erottaa kaksi tyyppiä, umpi- ja avovaraus. Umpivarauksessa salvos
ja varaus piirretään samalla vararaudan kärkien välillä, jolloin hirsi laskeutuu kaikista
piirrosmerkeistä saman matkan alemman hirren päälle. Täten sekä salvoksen pinnat että
varauksen reunat, huulet, ovat puukosketuksessa alempaan hirteen. Umpivarauksessa tilke
asennetaan paikalleen hirsien asennusvaiheessa eikä sitä voida myöhemmin lisätä.
Avovarauksessa käytetään kaksipuolista vararautaa, jossa toisen puolen kärjet ovat
noin 4 mm etäämmällä toisistaan. Salvos piirretään pienemmällä kärkien välillä ja varaus
suuremmalla kärkien välillä. 1900-luvun alun rakennusoppaissa avovaraus neuvotaan
tekemään siten, että hirren selkä kantaa ja huulet jäävät avoimiksi381. Käytännössä
hirren selän muotoa ei pystytä piirtämään päälle tulevan hirren varauksen pohjaan, joten
varauksen tekeminen tällä tavoin on äärettömän hankalaa. Asemissa avovaraus oli veistetty
siten, että varauksen huulet olivat noin 5 mm irti alemmasta hirrestä ja varauksen pohja
pyrki mukailemaan alemman hirren selkää, mutta varaus oli aina koko matkaltaan auki.
Täten päällekkäiset hirret eivät olleet varauksessa lainkaan puukosketuksessa toistensa
kanssa, vaan liittyivät toisiinsa tilkemateriaalin välityksellä. Kaikki tutkittujen rakennusten
varaukset oli aina työstetty kirveen avulla.382

Kuva 87. Umpi- ja avovaraus.

Avovaraus on varaustavoista kehittyneempi, sillä siihen voidaan jälkikäteen lisätä
tilkemateriaalia, ja seinä saadaan tiiviimmäksi. Tutkituissa rakennuksissa oli käytetty
ainoastaan avovarausta.
381
382

Valtionrautatiet Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 29.
Liite 2, Taulukko 4.2.2.
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1900-luvun alun kirjallisuuden mukaan varauksen leveydellä on suurempi merkitys
hirsiseinän lämmöneristyskykyyn kuin hirsien paksuudella.383 Tutkituissa rakennuksissa
oli varauksen leveys keskimäärin 118 mm, ja se vaihteli 95:stä 140 mm:iin. Suurimmat
varauksen leveydet olivat rakennuksissa, joissa oli käytetty suurimpia hirsiä.384 Varauksen
leveyden osalta on huomattava, että sen kasvattaminen vähentää seinän nousunopeutta
ja lisää puun menekkiä ja työmäärää. Leveän varauksen käyttöön tarvitaan myös
suurikokoisia ja hyvin muotonsa pitäviä hirsiä.
Varaukseen asetetaan tilkemateriaalia liitoksen tiiviyden parantamiseksi. Vanhimpana
tilkkeenä on käytetty sammalta. Sammallajeista on parhaana pidetty seinäsammalta ja
sudensammalta, joita on voitu käyttää kuivaamatta.385 Sammalen huonona ominaisuutena
mainitaan sen taipumus karista pois varauksesta. Lääninarkkitehti Ivar Aminoff väittää
(1916) sammalten myös imevän kosteutta ja siirtävän sitä hirteen386. Vielä luultiin “jot
kannassammal siittää lutikkoi”387.
1800-luvun puolivälistä alkaen sammalen ohella ja sen sijasta alettiin tilkkeenä käyttää
rohtimia ja tappuroita388. Rohtimet ovat hienompia ja tappurat karkeampia pellavan tai
hampun runkokuituja. Näiden kuitujen pituuden ja valtavan lujuuden ansiosta tilke pystyttiin
lyömään erittäin tiiviiksi varauksen sisään. Tilke myös pysyi hyvin varauksessa.
Tutkituissa rakennuksissa oli tilkemateriaalina käytetty sammalta, eläinten karvoja,
rohtimia, tappuroita sekä puulastuvillaa. Samassa rakennuksessa oli useimmiten käytetty
useita eri tilkemateriaaleja.389 Ne oli asennettu avovaraukseen kolmessa vaiheessa; alkutilke
hirren asennusvaiheessa, välitilke hirsikehän valmistuttua ja jälkitilke sisä- ja ulkopuolelle
muutaman vuoden kuluttua, kun hirsikehä oli painunut paikalleen390.
Tutkituista rakennuksista vanhimmissa oli käytetty alkutilkkeenä yleensä sammalta
ja nuoremmissa tappuroita. Välitilkinnässä oli yleensä käytetty samaa materiaalia
kuin jälkitilkinnässäkin. Jälkitilkinnässä oli vanhemmissa rakennuksissa yleisimmin
käytetty eläinten karvoja ja nuoremmissa rakennuksissa rohtimia.391 Vuoden 1930
rakentamisohjeiden mukaan jälkitilkinnässä sai käyttää ainoastaan ehdottoman kuivia
tappuroita392.
VR:n rakennusohjeissa ilmoitetaan alkutilkkeen ja molemmilta puolilta tapahtuvan
välitilkinnän tilkemenekiksi 3 kilogrammaa seinäneliömetrille ja jälkitilkkeen menekiksi

Aminoff, Rakennustaito 12–13/1916, 154 ja Åberg, Rakennustaito 10/1926, 123–124 sekä
Roininen, 1957, 43–44. V. 1930 rakennusohjeissa varauksen vähimmäisleveys oli 112 mm.
384
Liite 2, Taulukko 4.2.2, vrt. myös Taulukko 4.1.2.
385
Kaila, 1997, 407. Vrt. Paulaharju 1906, 29 ja Ax, 1896, 4.
386
Aminoff, Rakennustaito 12–13/1916, 154.
387
Paulaharju, 1906, 29.
388
Roininen 1957, 179 ja Asp 1903, 8.
389
Liite 2, Taulukko 4.2.2.
390
Nämä työvaiheet mainitsevat myös Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 31–32 sekä
Roininen 1957, 179, 180, 184.
391
Liite 2, Taulukko 4.2.2.
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Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 32.
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1 kilogramma seinäneliömetriä kohden393. Normaalikokoisilla hirsillä seinäneliömetriin
menee viisi juoksumetriä hirttä, jolloin tilkemäärä on noin 800 grammaa hirsimetrille.
Väli- ja jälkitilkinnässä tilke lyödään hirsien väliin erityisen työkalun, tilkeraudan
avulla. Jälkitilkinnässä tilkettä sullotaan niin paljon, että koko seinän korkeus pyrkii
kasvamaan. Tilkintä onkin suoritettava kaikkialta tasaisesti ja äärimmäistä huolellisuutta
noudattaen. Tilkintä olikin kokeneimpien ja maltillisimpien työntekijöiden vastuulla.394
1900-luvun alun kirjallisuudessa alku- ja välitilkinnän työsaavutukseksi ilmoitetaan
noin 8 m2 miestyöpäivässä395. Jälkitilkinnän osuus vuoraamattoman seinäneliön
kokonaiskustannuksista oli peräti 16 %396. Kyseessä oli erittäin suuritöinen ja merkittävä
työvaihe hirsikehän rakentamisessa.

Kuva 88. Tilkkeen sullontaan käytettyjä tilkerautoja.

Asemissa oli koko rakennusajan käytetty tyypiltään ja tekotavaltaan samanlaista
avovarausta. Varaus oli aina piirretty vararaudalla ja veistetty kirveellä. Varauksen leveys
oli suuri, keskimääräin 118 mm. Tilkemateriaalissa oli havaittavissa, että alkutilkkeenä oli
käytetty halvempaa materiaalia kuin väli- ja jälkitilkinnässä. Tilkemateriaalin käytössä on
selvästi nähtävissä siirtyminen sammalesta ja eläinten karvoista tappuroihin ja rohtimiin
1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Huomioitavaa oli myös, että väliseinissä
oli käytetty tilkettä täysin samalla tavoin kuin ulkoseinissä.
Asemat oli tilkitty äärimmäisen huolellisesti, ja tilkintään käytetty työmäärä oli ollut
erittäin huomattava. Myös tilkemateriaalin menekki oli suuri, tämän päivän tilkemenekkiin
verrattuna noin kymmenkertainen397.

Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 52. Sama menekki on myös teoksissa Rakennustaito
9/1910, 111, Rakentajan kalenteri 1935, 271 ja Oman tuvan rakentaja, 1943, 14.
394
Roininen 1957, 184–185 ja Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 32.
395
Rakentajan kalenteri, 1935, 271 ja Oman tuvan rakentaja, 1943, 14.
396
Valmiin seinän hinta oli 175 penniä ja jälkitilkinnän hinta 35 penniä seinäneliömetriltä.
Maalaiskansakoulujen rakennuspiirustuksia, 1906, 64–65.
397
Vrt. Kierikkikeskuksessa käytettiin tilkettä 60 g/jm. Jokelainen, 2001, 21.
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4.2.3 Karat
Karojen tehtävä on toimia tukena nurkattomille seinänosille ja estää yksittäisten hirsien
kiertyminen. Samalla niiden tulee antaa kiinnitysalusta oville, ikkunoille ja muureille.
Karan tulee olla jäykkä ja liikkumaton, mutta siihen tukeutuvien hirsien tulee päästä
laskeutumaan.398 Karan saumojen tulee olla tiiviit, jottei hallitsemattomia ilmavirtoja pääse
syntymään.

Kuva 89. Pihtipieli, kielikara ja T-kara.

Karojen historia liittyy ovien historiaan. 1700-luvun puoliväliin asti karoja käytettiin
maassamme vain ovien yhteydessä. 1800-luvulle saakka karat toimittivat myös karmien
tehtävää, ja erilliset karmit yleistyivät vasta peili- ja paneeliovien myötä399. Varhaisin
karatyyppi oli pihtipieli. Se toimii samanaikaisesti sekä karana että oven karmina. Pihtipielet
olivat suuria pölkkyjä, joihin hakattuun hahloon kavennetut hirren päät painuivat.
Päälle painettavan pihtipielen rinnalla kehittyi hirren päihin upotettava karatyyppi,
kielikara. Siinä hirren päihin hakattiin kolo, johon puusta muotoiltu kieli painettiin.
Vanhimmissa asemissa (1862–1876) oli käytetty kielikaraa. Kielikaran leveys oli
keskimäärin 45 mm ja paksuus 63 mm, ja se oli upotettu hirren päihin tehtyyn hahloon.
Kielikaran yhteydessä oli käytetty erityistä karmikararakennetta. Karmikara oli
valmistettu jämerästä, sahatusta piirutavarasta, johon oli hienostuneesti höylätty oven tai
ikkunan vaatimat huullokset ja koristeprofiilit. Karmikaran leveys oli seinän mukainen ja
paksuus keskimäärin 93 mm, ja se vaihteli 60:stä 140 mm:iin. Karmikarat oli kiinnitetty
molemmilta puolin hirsiseinään sideraudoin. Niiden koko oli noin 3x35x150 mm ja jako
noin 750 mm.400
Kielikaraa kehittyneempi tyyppi on T-kara. Asemissa T-karan käyttö oli vakiintunutta
jo 1880-luvulla. Karat oli valmistettu sahatusta piirusta T-muotoon kirveellä veistäen.
Karalankun leveys oli aina seinän mukainen, 140:stä 160 mm:iin, ja paksuus keskimäärin
53 mm. Kirveellä muotoillun kieliosan pituus oli keskimäärin 50 mm ja paksuus 44 mm.
Kieli oli aina muotoiltu päästään pyöreäksi. Kieltä varten oli hirren päihin työstetty hahlo,
jonka syvyys oli keskimäärin 67 mm ja leveys 50 mm.401 Vuoden 1930 rakentamisohjeiden
Roininen 1957, 66, 67.
Valonen, 1994, 53.
400
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mukaan T-karoja, joissa kieli oli kiinnitetty karalankkuun naulaamalla, sai käyttää vain
pienissä aukoissa402, suuremmissa aukoissa karat oli veistettävä yhdestä puusta.
T-karan yläpää oli asemissa muotoiltu tapiksi siten, että se muodostui karakielestä ja
kielen levyisestä osasta karalankkua. Yläpään tappi oli upotettuna aukon yli kulkevaan
ns. kamanahirteen tehtyyn reikään. T-karan alapää oli kiinnitetty aukon alta kulkevaan
ns. kynnyshirteen tehtyyn karan muotoiseen loveen.403 Ala- ja yläpään lovikiinnitystä
edellytettiin myös vuoden 1930 rakentamisohjeissa404.

Kuva 90. T-karan kiinnittyminen hirsirunkoon.

Asemissa palomuurit rakennettiin 1910-luvulta405 alkaen seinälinjaan, jolloin seinät
jouduttiin katkaisemaan ja päättämään palokaraan. Palokarat oli valmistettu sahatuista
piiruista, joihin oli kirveellä veistetty karakielen muoto. Palokaran leveys määräytyi
hirsiseinän paksuuden mukaan, ja lankkuosan paksuus oli keskimäärin 105 mm.
Karakielen pituus oli keskimäärin 45 mm ja paksuus 45 mm, ja kielen pää oli aina
pyöristetty.406 Palokarat ulottuivat yläpohjan läpi ullakkotilaan, jolloin ne tukeutuivat
eristekerrokseen.407

Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 30.
Liite 2, Taulukko 4.2.3.
404
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 30.
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ks. Liite 2, Taulukko 4.3.3.
406
Liite 2, Taulukko 4.2.3.
407
Vrt. Lippa, Talonrakennustekniikan käsikirja 1, 1953, 642. Lippa suosittelee palomuuria vasten
tulevan sivun veistämistä koveraksi.
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Vanhimpien rakennusten karmikarat oli kiinnitetty sideraudoin suoraan hirsiseinään.
1800-luvun lopulla siirryttiin T-karoihin ja erillisiin karmeihin, mutta karmit kiinnitettiin
edelleen sideraudoin hirteen. Karaan karmeja ei kiinnitetty.408 Tämä kiinnitystapa on outo,
sillä hirsiseinän painuma laskee siderautojen päitä. Syy kiinnitystavan käyttöön saattaa
olla jäänne karmikarasta. On myös mahdollista, että sideraudoilla on ennen jälkitilkintää
rajoitettu pielihirsien vaakaliikettä ja vapaiden hirrenpäiden laskeutumista, joka on
avovarausta käytettäessä suurempi kuin salvokseen päättyvien hirsien.

Kuva 91. Karmi kiinnittyi sideraudoilla hirsirunkoon.

Asemissa käytetyt T-karat oli valmistettu yhdestä puusta, ja ne olivat hyvin tukevia.
Karojen ala- ja yläpään liitoksiin oli kiinnitetty erityistä huomiota. Loveamalla kara kiinni
hirsikehään se pysyi varmasti paikallaan. Yläpään tappiliitos antoi välttämättömän tuen
nurkattomille seinätauluille, joiden nurjahdus on yksi tyypillisimmistä hirsirakenteen
ongelmista. Yläpään tappiliitos vaikutti myös työtapaan. Aukko täytyi tehdä jo hirsikehän
salvosvaiheessa, valmiiseen seinään tehtyyn aukkoon ei pysty asentamaan ylätapillista
karaa.

4.2.4 Vaarnat
Vaarnat ovat puisia tappeja, joilla päällekkäiset hirret sidotaan toisiinsa. Vaarnojen
tehtävänä on rajoittaa hirsien poikittaista liikettä ja kiertymistä. Vaarnojen avulla seinästä
tulee levymäinen rakenne.409
Tutkituissa rakennuksissa oli käytetty kolmea eri vaarnatyyppiä; suorakulmaista hirsien
väliin kolottua vaarnaa, pyöreätä hirsien väliin porattua vaarnaa sekä hirrestä läpiporattua
408
409

Tästä kiinnitystavasta on lisää luvussa 4.4.4 Ikkunat ja ovet.
Roininen 1957, 74.
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vaarnaa. Näistä vanhin tyyppi on suorakaiteen muotoinen vaarna. Tällaisia vaarnoja
käytettiin vanhimmissa puukirkoissa vain päätykolmioissa ja aukkojen pielissä karojen
sijasta410. Suomessa vanhin dokumentointi tällaisesta vaarnasta on Tornion kirkosta
vuodelta 1686411.

Kuva 92. Suorakulmainen vaarna, tympylä vaarna ja läpiporattu vaarna.

Tutkituissa rakennuksissa suorakulmaisia vaarnoja oli käytetty Hyvinkää–Hanko asemalla
(1873). Vaarnat olivat dokumentoitavissa ullakon väliseinistä. Niissä hirsien keskilinjaan
oli taltan avulla työstetty 20 mm leveä, 85 mm pitkä ja 70 mm syvä kolo, mihin
pystysuuntainen laudanpala oli asennettu.
Porien kehittyessä ja yleistyessä vaarnankolot tehtiin niillä ja vaarnatapin muoto
muuttui pyöreäksi412. Tutkituissa rakennuksissa hirsien väliin porattua vaarnatyyppiä oli
käytetty ainoastaan Iin (1906) aukkojen pieliin päättyvissä hirsissä. Vaarnakolot olivat
noin 150 mm:n etäisyydellä hirsien päistä. Kolot olivat koko pielen korkeudelta samassa
linjassa. Koloissa oli noin 200 mm pitkä vaarna, joka oli keskeltä paksuimmillaan ja
kaventui hieman päitä kohti. Kyseessä tuskin oli vanhentuneen tekniikan uudelleen
käyttöönotto vaan rakenteellinen erikoisratkaisu. Vaarnatapitus oli saatu jokaisessa
hirressä mahdollisimman lähelle vapaata hirren päätä, ilman läpiporauksen aiheuttamaa
vaaraa hirsien halkeamisesta.
Poranterät kehittyivät lastua nostaviksi 1800-luvun loppupuolella. Niiden ansiosta
vaarnanreikä porattiin ylemmän hirren läpi alemman hirren puoliväliin413. Asemissa oli
vaarnan reiät yleensä tehty tällä tekniikalla.
Tutkituissa rakennuksissa oli vaarnoja aina käytetty ulkonurkkien, väliseinäliitosten,
karojen ja jatkosten yhteydessä. Ulkonurkan yhteydessä lähempi vaarna oli asennettu
keskimäärin 200 mm:n ja ulompi vaarna 400 mm:n päähän sisäkulmasta. Väliseinän
liittyessä ulkoseinään oli lähempi vaarnatappi asetettu keskimäärin 300 mm:n ja
ulompi 550 mm:n päähän sisäkulmasta. Karojen yhteydessä lähempi vaarna oli asetettu
Phleps, 1982, 166.
Pettersson, 1986, 74.
412
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keskimäärin 250 mm:n ja ulompi 400 mm:n etäisyydelle hirren päästä ja jatkosten
yhteydessä keskimäärin 400 mm päähän liitoksesta.414
Tutkituissa rakennuksissa ei ollut seinälevyn keskialueella käytetty vaarnatappeja alle
4 metriä pitkissä, salvosliitokseen molemmista päistään rajoittuvissa hirsissä. Yli 4 metriä
pitkissä seinäkentissä oli vaarnatapitus keskimäärin 1 850 mm jaolla. Karaan päättyvissä
seinäkentissä oli vähintään kaksi vaarnatappia. Väliseinät oli vaarnatapitettu ulkoseinien
tavoin.

Kuva 93. Vaarnojen sijainti seinässä.

Dokumentoitujen vaarnatappien läpimitta oli keskimäärin 35 mm, ja se vaihteli
30:stä 40 mm:iin. Kaikki vaarnatapit oli valmistettu männystä415. Yleensä vaarnatapit
oli muotoiltu pyöreiksi416. Erikoismuotoina olivat keskeltä kavennetut vaarnat417 sekä
ovaalin muotoiset vaarnat418. Keskeltä kavennetun vaarnan etuna pidetään helppoa
asennettavuutta sekä hyvää kykyä vedättää hirsien liitosta kiinni, “sit se vettää ni jot ves
tihku”419. Ovaalinmuotoisella vaarnalla on pyritty välttämään hirsien halkeamista, sillä
hirren pituussuuntaan asennettuna se ei aiheuta poikittaista voimaa420. Kaikkien tutkittujen
vaarnatappien kärjet olivat teroitettuja.
Liite 2, Taulukko 4.2.4.
Vrt. Roininen, 1957, 76.
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Tutkituissa rakennuksissa vaarnatappeja käytettiin ensisijaisesti muiden hirsiliitosten,
salvosten, karojen ja jatkosten yhteydessä. Vaarnoja voidaankin pitää tietynlaisina
apuliitoksina, jotka ovat osa varsinaista liitosta. Huomattavaa on se, että kaikki vaarnat oli
muotoiltu huolellisesti. Nykyään yleisimmin käytettävää, suorakulmaista vaarnaa ei ollut
yhdessäkään tutkituista rakennuksista.

Kuva 94. Pyöreä, keskeltä kavennettu ja ovaali vaarna.

4.2.5 Jatkokset
Hirsien jatkaminen huonontaa aina rakenteen ominaisuuksia, joten sitä on pyritty
välttämään421. Hirsiä on kuitenkin kautta aikain jouduttu jatkamaan ja jatkoksissa on
käytetty kaikkialla Euroopassa tunnettuja yksinkertaisia puun jatkamisliitoksia.422
Yleisimpiä jatkostapoja tiedetään käytetyn ruotsalaisissa hirsirakennuksissa jo 1200- ja
1300-luvulla423. Asemissa oli hirsien jatkamisessa käytetty kahta liitostyyppiä, lapaliitosta
ja tappiliitosta424.
Lippa, Talonrakennustekniikan käsikirja 1, 1953, 640.
Phelps, 1982, 75.
423
Sjömar 1988, 129.
424
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Alimmassa hirsikerrassa esiintyy tietyissä tapauksissa vetorasitusta. Asemien alushirttä
jatkettaessa oli käytetty lapaliitosta,425 joka pystyy muotonsa ansiosta vastaanottamaan
vetorasituksia. Liitostyyppeinä oli joko vino hammaslapaliitos tai kiilattu lapaliitos. Nämä
tyypit erosivat toisistaan vain liitoksen keskiosan pystysauman osalta. Hammaslavassa
pystysauma oli tehty puutiukaksi, kiilatussa lapaliitoksessa pystysauma oli jätetty noin 35
mm auki ja liitos oli kiristetty molemmin puolin asennetuilla puukiiloilla. Lapaliitosten
keskimääräinen kokonaispituus oli noin 700 mm. Liitoksen päissä olevien pystysaumojen
keskimääräinen korkeus oli noin 45 mm, ja keskiosan pystysauman korkeus noin 40
mm. Osassa tutkituista liitoksissa oli pystysaumat pystysuoria, osassa ne oli kallistettu
suorakulmaan lapaa vasten.426 Lapaliitoksessa on läpimenevät saumat, jotka rajoittavat sen
käyttöä lämpimän rakennuksen ulkoseinässä.

Kuva 95. Lapaliitos.

Lämpimien huoneiden seinällä hirret oli jatkettu tappiliitoksella, joka ei sisällä läpi meneviä
saumoja ja joka voidaan tilkitä tiiviiksi427. Tappiliitoksessa toiseen hirteen oli tehty hahlo
ja toiseen tappi. Hahlo oli tehty poraamalla apureikä noin 60 mm:n päähän hirren päästä ja
avaamalla kannas kirveellä. Hahlon syvyys oli keskimäärin 82 mm ja leveys 47 mm. Tappi
oli työstetty toisen hirren päähän. Tapin keskimääräinen pituus oli 63 mm ja leveys 41 mm.
Tapin pää oli aina pyöristetty. Tapit olivat huomattavasti hahlon syvyyttä lyhyempiä ja
kapeampia, ja liitokset oli tarkoituksellisesti tehty väljiksi. Liitoksessa ontoksi jäävä hahlon
Paulaharju, 1906, 25, Roininen, 1957, 24 ja Sjömar, 1988, 131.
Liite 2, Taulukko 4.2.5.
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pohja oli huolellisesti tilkitty normaaleilla tilkemateriaaleilla.428 Kaikki tappiliitokset oli
vahvistettu molemmin puolin liitosta asennetuilla vaarnatapeilla429. Tappiliitoksen eli
sorkkajatkoksen teon kirjasi Samuli Paulaharju (1906) seuraavasti: “Se tehdään niin, että
toisen hirren päähän hakataan syvennys - väännetää poral reikä hirre läpi ja sit lohassaa
puuta poikkee, ni jot jääp loukku’-toiseen tehdään tappi, napa, joka sopii syvennykseen-’sit
sammalt vällii ja isetää nuija kans kovas kii”.430

Kuva 96. Tappiliitos.

Asemissa hirsijatkokset oli aina sijoitettu ehjien seinäosien päälle. Hirsiä oli jatkettu
seinän molempiin päihin vuorotellen, jolloin kahta jatkosta ei koskaan ollut päällekkäin.
Hirsijatkoksia ei ollut käytetty ikkuna- ja oviaukkojen kohdalla eikä 1,5 metriä lähempänä
nurkkasalvoksia.431
Lähes kaikissa tutkituissa rakennuksissa oli jatkettu hirsiä. Alimmassa hirsikerrassa oli
käytetty lapaliitosta ja seinähirsissä tappiliitosta. Nykyään yleistä väliseinäsalvoksessa
jatkamista ei ollut käytetty lainkaan432. Jatkokset sijaitsivat seinän yläosassa. Tämä johtui
ilmeisesti hirsirakentamisen yleisestä tavasta, missä alempiin hirsikertoihin valitaan
parhaat ja täysmittaiset hirret. Samalla vältetään painavimpien hirsien nostelua.
Liite 2, Taulukko 4.2.5.
Liite 2, Taulukko 4.2.5. Vuoden 1930 ohjeissa tappiliitosta nimitetään käpyhaaruksi.
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 30.
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4.2.6 Alushirsi
Alin hirsikerta joutuu suurten rasitusten kohteeksi. Koko rakennuksen paino lepää sen
päällä, se joutuu kosketuksiin kivipohjaisten materiaalien kanssa ja roiskevesi kastelee
sitä. Poikkeuksellisten rasitusten vuoksi alin hirsikerta on ollut tapana tehdä toisin kuin
muut hirsikerrat433.
Kiviaineiset perustukset tulivat Suomeen todennäköisesti Ruotsista keskiaikaisten
kirkkojen myötä. Kivijalan tekoon vaadittavan kivirakentamistaidon puutteen takia
Suomessa kehittyi omalaatuinen perustusratkaisu. Siinä muutamien nurkkakivien päälle
rakennettiin hirsinen perusmuuri, alusvarvi.434
Asemissa oli useimmiten käytetty irrallista alusvarvia435, jota ei ollut sidottu salvoksin
tai varauksella muuhun hirsikehään. Alushirret olivat yleensä neljältä sivulta veistettyjä
ja jämerämpiä kuin muut hirret. Niiden korkeus oli keskimäärin 220 mm ja paksuus 200
mm.436 Yleensä alapohjarakenteet eivät liittyneet lainkaan alushirsiin. Vasta 1920-luvulta
lähtien oli alapohjakannattajia lovettu alushirsiin.437 1900-luvun alun rakennusoppaissa
yleisesti esiintyvää438 lappeellaan olevaa alushirttä ei tavattu tutkituissa rakennuksissa.

Kuva 97. Alushirsi sijaitsi seinälinjan ulkopuolella.
Ks. Christie, 1974, 34, Sjömar, 1988, 110 ja Phleps, 1982, 53.
Ks. Hailuoto, Pettersson, 1971, 63, Sodankylä, Pettersson, SK 12, 1984, 15, Tervola, Pettersson,
SK 14, 1987, 16, Kempele, Pettersson, SK 17, 1991, 17 ja Pettersson, 1986, 41.
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Vanhemmissa asemissa oli alushirsi suorassa kosketuksessa luonnonkivestä rakennetun
kivijalan kanssa. Näissä hirsisissä ei esiintynyt minkäänlaisia vaurioita. Vasta 1910luvulta alkaen alushirren ja kiven välissä oli alettu käyttää vedeneristeenä bitumihuopaa
tai bitumisivelyä.439
Alushirsien alapinta oli aina veistetty tasaiseksi, ja kaikki hirret makasivat tasakorkean
kivijalan päällä. Alushirsien yläpinta oli tehty joko kaikkialta samaan korkoon tai sillä
oli aiheutettu hieman risteävien seinien vuorottelua. Hirsikehä oli tehty alushirren päältä
siten, että lyhyempien, poikittaisten seinien alimmiksi hirsiksi oli valittu poikkeuksellisen
korkeat hirret. Nämä hirret tulivat nurkkasalvoksissa pitkittäisten seinien päälle ja saivat
aikaan seinien vuorottelun.
Alushirsi oli yleensä noin 60 mm ulkoseinälinjan ulkopuolella. Alushirren sijainti
seinälinjan ulkopuolella edellytti seinäverhouksen alareunassa olevan vesilistan käyttöä,
jonka avulla seinää pitkin valuva vesi saatiin ohjattua rakennuksen ulkopuolelle.440
Asemien alusvarvin sijoittumisella hirsikehään ja kivijalkaan nähden oli suuri
arkkitehtoninen vaikutus. Tuomalla alin hirsi huomattavasti seinälinjan ulkopuolelle oli
rakennuksen alle saatu aikaan selkeä aloitus ja samalla oli kivijalan pinta saatu tuoduksi
seinälinjasta ulospäin. Näiden toimien vaikutuksesta rakennus seisoi lujan ja luotettavan
perustuksen päällä. Ulos tuodun perustuksen vaatiman vesilistan käyttö kiellettiin v. 1931.
Saman määräyksen mukaan ulkoverhous tuli asettaa kivijalan ulkopuolelle ja tuoda 50
mm kivijalan päälle441. Sisäänvedetyn perusmuurin arkkitehtonista ongelmaa kuvaa R.
H. Roininen seuraavasti: “Nykyinen tekotapa ei koreile muotojen runsaudella. Se on
yksinkertainen ja asiallinen, mutta työn suorituksen suhteen tavattoman vaativa, jotta
lopputulos olisi kaunis.”442

4.2.7 Ala- ja yläpohjakannattimet
Hirsistä tehtyjä ala-, väli- ja yläpohjakannattajia nimitetään vuoliaisiksi. Ne toimivat joko
yksinkertaisina tai jatkuvina palkkeina. Vuoliaisten tehtävänä on antaa riittävä tuki ja
jäykkyys vaakatasoille ja samalla sitoa hirsiseiniä toisiinsa vaakasuunnassa443. Riittävän
vaakatuen jälkeen hirsiseinän katsotaan rakenteellisesti alkavan korkeussuunnassa
uudestaan.
Asemista dokumentoitiin kahdentyyppistä alapohjarakennetta: hirsikehästä irrallista
rakennetta, jota oli käytetty yleisesti aina 1920-luvulle saakka, ja hirsikehään liittyvää
rakennetta, jota oli pelkästään käytetty 1920-luvun puolivälin jälkeen. Molemmat
rakenneratkaisut ovat olleet käytössä jo keskiajalla. Irrallisen rakenteen voidaan olettaa
kehittyneen multipenkin kanssa käytetystä, multihirren varaan kannatetusta alapohjasta444.
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Alapohjarakenteen liittäminen hirsikehään on myös hyvin vanha rakenneratkaisu.
Sodankylän kirkossa (1689) sitä on käytetty samanaikaisesti irrallisen rakenteen
kanssa445.
Tutkituissa rakennuksissa oli yli 5 metriä leveiden huoneiden alapohjan kannatuksessa
käytetty erillistä pääkannattajaa, haltijahirttä446. Se tuki pitkiä vuoliaisia niiden
keskikohdalta. Haltijahirsi oli tuettu erillisten kivipilareiden varaan.447
Alapohjavuoliaiset oli yleensä veistetty tasaiseksi kahdelta tai kolmelta sivultaan448.
Vuoliaisten paksuus oli keskimäärin 210 mm, korkeus noin 225 mm ja keskinäinen
väli noin 700 mm.449 Vuoliaiset oli veistojälkien perusteella valmistettu ilmakuivatuista
hirsistä450.

Kuva 98. Alapohjatäytteen kannatustavat.

Alapohjan täyte oli vanhemmissa rakennuksissa kannatettu vuoliaisten päälle ladotun
laudoituksen varaan451. Tällöin vuoliaiset tuulettuivat kolmelta sivultaan. Tämän ratkaisun
väitettiin estäneen alapohjien lahovauriot VR:n rakennuksissa452.
Asemissa yläpohjavuoliaisille tuli kuormitusta yläpohjan oman painon lisäksi
vesikattorakenteista, kun kattotuoliin kuuluvat kontti ja jalasorsi oli tuettu niiden päältä453.

Sodankylän kirkon sakariston ja eteisen vuoliaiset on liitetty hirsikehään. Pettersson, SK 12, 1984,
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Yläpohjavuoliaiset oli yleensä veistetty tasaisiksi kolmelta tai neljältä sivultaan454.
Yläpohjavuoliaisten paksuus oli keskimäärin 185 mm, korkeus 230 mm ja keskinäinen väli
noin 635 mm.455 Ensimmäinen seinän suuntainen yläpohjavuoliainen oli asennettu noin 50
mm:n päähän seinästä456.
Yläpohjavuoliaiset oli yleensä liitetty hirsiseinään puolipyrstöliitoksella. Liitoksen
syvyys oli keskimäärin 75 mm, leveys suulla noin 145 mm ja pohjassa 160 mm457.
Liitoksissa oli vuoliaisten päätä usein kavennettu ja madallettu, jotta hirsiseinään syntyvien,
hirttä heikentävien lovien kokoa oli saatu pienennetyksi. Vuoden 1930 rakentamisohjeissa
kehotettiin vuoliaiset liittämään hirsiseinään täyspyrstöliitoksella458. Tällainen liitos
dokumentoitiin vuonna 1934 rakennetusta Suoniemen asemasta.

Kuva 99. Yläpohjakannattimen liittyminen hirsirunkoon puolipyrstöliitoksella.

Yläpohjan kannatus oli hoidettu yksinkertaisina palkkeina toimivilla vuoliaisilla
huoneissa, joiden leveys oli alle 6,2 metriä. Jännemitaltaan tätä suuremmissa huoneissa
oli jouduttu käyttämään erikoisrakenteita459, joko kaksinkertaista riippuansasta tai pilaripalkkirakennetta460. Ullakkotilaan sijoitettu kaksinkertainen riippuansas koostui alareunan
sidehirrestä, yläreunan sidehirrestä, vinoista tukihirsistä ja kahdesta pystyhirrestä. Vinon
tukihirren ja pystyhirren avulla ansaan molempiin päihin muodostui kolmiot, jotka
jakoivat koko rakenteen kolmeen yhtä pitkään osaan.461 Riippuansaiden pituus vaihteli
Veistettyjä sivuja: Pulsa 1, Lapinlahti 4, Tuira 4, Ii 2, Huutokoski 1, Suoniemi 3.
Liite 2, Taulukko 4.2.7.
456
Vrt. Asp, 1903, 17.
457
Liite 2, Taulukko 4.2.7.
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Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 34.
459
Asp, 1903, 22, mainitsee vuoliaisilla päästävän 6 metrin jänneväliin.
460
Taulukko 3.4.8, Liite 1.
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Vrt. Asp, 1903, 29.
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6.5–9 metriä ja yleinen korkeus oli noin 2 metriä. Ansaan alareunan sidehirrestä oli
vuoliaiset ripustettu terästankojen avulla. Yleensä riippuansaat oli valmistettu hirsistä,
mutta Jyväskylässä (1897) pystyhirret oli korvattu terästangoilla ja Loimaalla (1876) oli
koko ansas valmistettu rautatiekiskoista.

Kuva 100. Kaksinkertainen riippuansas.

Suurten huoneiden yläpohjia oli kannatettu myös pilari-palkkirakenteen varaan. Useimmat
näistä kannatuksista oli tehty rakennusten laajennusosiin. Pilari-palkkiratkaisussa huoneen
sisälle oli rakennettu pilareiden ja palkkien avulla itsenäinen rakenne, jonka varaan
yläpohja oli kannatettu. Tämä rakenne oli täysin irrallinen hirsikehästä eikä siis painunut
lainkaan.462
Asemissa oli yleisesti käytetty irrallista alapohjarakennetta 1920-luvulle saakka.
Irralliseen alapohjarakenteen kanssa oli käytetty vuoliaisten päälle asetettua täytepohjaa.
Tämä ratkaisu nostaa merkittävästi lattian korkeustasoa ja vaikuttaa koko rakennuksen
massaan ja arkkitehtoniseen muotoon. Yläpohjien kannattimina käytetyillä hirsipalkeilla oli
pystytty toteuttamaan alle 6,2 metrin jännevälit. Yläpohjan kannatustapa oli merkittävästi
säädellyt huoneiden kokoa.

4.2.8 Tukipuut
Tukipuiden tehtävänä on tukea hirsiseinää ja estää sitä nurjahtamasta. Tukipuita käytetään
erityisen pitkissä seinäkentissä ja nurkattomissa seinänosissa. Ne toimivat rakenteellisesti
tuen antavan salvosnurkan tavoin. Tukipuut voidaan asettaa seinälle yksittäin tai pareittain.
Yksittäin asetettu tukipuu kiinnitetään pulteilla seinään, ja se tukee seinää vain pulttien
kohdilta. Pareittain asetetut tukipuut ovat seinän molemmin puolin, ja ne kiinnitetään
toisiinsa terästankojen avulla. Pareittain asetetut tukipuut antavat tuen koko seinän
korkeudelta. Tukipuiden kiinnityksessä käytetään liukuman sallivia kiinnittimiä.463
462
463

Liite 2, Taulukko 4.2.7. Ks. luku 4.3.5 Pystyrakenteet.
Roininen, 1957, 92–95 ja Asp 1903, 10.
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Kuva 101. Tukipuun muoto ja kiinnitystapa.

1800-luvun loppupuolen asemissa oli yleisesti käytetty yksipuoleisia tukipuita suurten
avokuistien yhteydessä464. Kuisteja kannattaneet pilarit oli pultattu liukuman sallivin
kiinnikkein hirsiseinään useista kohdista. Siten ne estivät hirsiä pullistumasta ulospäin
ja sitoivat pulttien kohdalla olleet hirret tiukasti paikoilleen. Yksipuoleisia tukipuita oli
käytetty myös kahden aukon välisen seinätaulun tukemiseen.
Asemissa esiintyi molemmin puolin asetettuja tukipuita vain seinissä, joissa oli useita
suuria aukkoja tai yksi poikkeuksellisen suuri aukko. Tukipuiden keskimääräinen leveys
oli noin 180 mm ja paksuus 150 mm. Tukipuut ulottuivat alapohjan tasosta yläpohjan
tasoon. Ne oli kiinnitetty toisiinsa aluslevyin varastetuilla läpipulteilla keskimäärin 1 500
mm:n välein. Kiinnityksessä oli aina käytetty teräksistä pohjalevyä, jossa oli 50:stä 150
mm:iin korkea reikä.465
Tukipuiden kiinnikkeet oli useimmiten kolottu tukipuun sisään ja peitetty suojalevyllä,
joten niitä ei havainnut ilman erityistä tarkastelua. Tukipuiden sivuihin oli usein työstetty
huullokset, joihin ulkovuorauslautojen päät painuvat. Näin liitos oli erittäin siisti ja samalla
syntyi erinomainen paikka ulkoverhouslaudan jatkamiselle. Tukipuut oli aina valmistettu
höylätystä puutavarasta, ja niissä oli usein koristeellisia höyläprofilointeja.
Asemissa oli tukipuita käytetty vähän, mutta niitä esiintyi koko rakentamisajan.
Jälkikäteen asennettuja, seinän oikaisuun käytettäviä tukipuita ei tutkituissa rakennuksissa
havaittu. Tukipuut oli valmistettu ja liitetty seinään siten, että niiden ulkoasuun oli
kiinnitetty erityistä huomiota. Tukipuista muodostui sekä merkittävä julkisivua jäsentävä
aihe että itsenäinen koristeaihe.

4.3 Hirsirunko
Perinteisesti hirsirunkoon katsottiin kuuluvaksi vain hirrestä valmistetut rakennusosat:
hirsiseinät ja vaakarakenteiden kannattimet. Hirsirungon rajaaminen ja määrittäminen
464
465

Liite 2, Taulukko 4.2.8.
Liite 2, Taulukko 4.2.8.
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liittyi siten myös rakentamistapaan. Yleinen tapa oli veistää hirsirunko toisaalla, purkaa
se ja koota vasta myöhemmin varsinaiselle paikalleen. Tällaisessa omintakeisessa
rakennustavassa hirsirunko rajautui hyvin tarkasti omaksi yksikökseen ja liittyvät
rakennusosat omakseen.
Hirren ehdot arkkitehtoniselle muodonannolle todentuvat pääosin hirsirungon
muodoissa ja ominaisuuksissa. Asemien hirsirungoista selvitettiin arkkitehtonisen
muodonannon osalta merkityksellisiä mittoja, liittymisiä ja ratkaisutapoja. Varsinaisesta
hirsirungosta tutkittiin hirsiseinien kokoa, hirsirungon muotoa ja seinissä esiintyviä
aukkoja. Hirsirunkoon kiinteästi liittyvistä osista tutkittiin hirrestä valmistettuja
päätykolmioita, pystyrakentein toteutettuja rakennusosia ja ulokekatoksia.

4.3.1 Hirsiseinät
Hirsirakennus koostuu yksittäisistä hirsiseinistä. Yhdistelemällä näitä yksiköitä
salvosliitosten avulla toisiinsa syntyy hirsirunko. Tämän rakentumistavan vuoksi seinän
mitat määrittävät useita hirsirungon keskeisiä arkkitehtonisia tekijöitä.
Hirsiseinää voidaan tarkastella sekä arkkitehtonisena pintana että rakenteellisena
levynä. Arkkitehtonisessa tarkastelussa pintaa voidaan käsitellä joko massaa ja tilaa
rajaavana elementtinä tai itsenäisenä arkkitehtuurin osana466. Asemien hirsiseiniä
tarkasteltiin arkkitehtonista muotoa määrittävinä yksiköinä. Seinistä tutkittiin hirsiseinien
pituutta ja korkeutta, rakenteellisten seinälevyjen pituutta ja korkeutta sekä nurkattomien
seinätaulujen kokoa ja määrää.

Kuva 102. Hirsiseinä (axA), rakenteellinen seinälevy (bxB) ja nurkaton seinätaulu (cxC).
466

Stenros, Aura. 1984, 134.
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Hirsiseinän pituutta rajoittavat käytettävien puiden runkojen pituuden ja painon467 lisäksi
runkojen kartiomaisuus. Käsinveistotekniikassa käytetyt luonnonmuotoiset hirret ovat
aina kartiomaisia. Hirret asetetaan seinälle siten, että latva ja tyvi vuorottelevat, jolloin
hirsien kartiomaisuus ei aiheuta seinään epätasaista nousua. Jos hirsiä jatketaan seinällä,
on jatkohirren kartiomaisuuden oltava samankaltainen kuin jatkettavan hirren. Näin
saavutetun luonnottoman pitkän hirren kartiomaisuus johtaa hirren pään erittäin suureen
tai vähäiseen korkeuteen. Hirret tulee kuitenkin liittää päistään poikittaiseen seinään
salvosliitoksella. Jotta tämä liitos on mahdollista tehdä, on hirren pään korkeuden oltava
riittävä ja tietyssä suhteessa risteävän hirren kokoon. Kovin erikokoisia hirsiä ei voi
liittää toisiinsa salvosliitoksella. Tämä rajoittaa hirsien jatkamista ja samalla hirsiseinän
pituutta.

Kuva 103. Kovin erikorkuisia hirsiä ei voi liittää toisiinsa nurkkasalvoksella.

Hirsiseinän korkeutta rajoittaa seinän painuma. Kymmenen metriä korkean hirsiseinän
yläosa laskeutuu lähes puoli metriä. Näin suuri laskeutuma aiheuttaa jo määränsä vuoksi
ongelmia. Laskeutumisessa on myös aina pientä epätasaisuutta, joka ei ole ongelma
normaaleilla seinäkorkeuksilla, mutta saattaa muodostua ongelmaksi hyvin korkeissa
seinissä.
Historiallisen ajan hirsiseinien koosta on dokumentoitua tietoa puukirkkojen osalta.
1600-luvun tukipilarikirkoissa oli yleinen seinän pituus kuormitetuilla sivuseinillä 7
metriä ja kuormittamattomilla päätyseinillä 9 metriä. Seinien korkeus oli yleisesti 5

467
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metriä.468 1700-luvun ristikirkoissa oli yleinen seinän pituus 7,5 metriä ja korkeus 6
metriä469. 1700-luvun loppupuolella rakennetuissa viistetyissä ristikirkoissa selvittiin
vain 5,5 metriä pitkillä seinillä, joiden korkeus oli yleisesti 5 metriä470. Samoin 1800luvun alussa Itä-Suomeen rakennetuissa kahtamoisissa selvittiin lyhyillä seinillä, joskin
suurimpien kahtamoisten seinien pituus oli noin 7 metriä ja korkeus 10 metriä471. 1600- ja
1700-lukujen puukirkoissa ei seinää jaettu useampaan rakenteelliseen osaan, joten koko
seinä toimi yhtenä rakenteellisena seinälevynä.
Asemien suorat hirsiseinät olivat koko rakentamisajan tavallisesti noin 9,5 metriä
pitkiä, jolloin seinä muodostui yhdestä hirren pituudesta eikä hirsien kartiomaisuus
aiheuttanut erikoisjärjestelyitä. Suuremmissa asemissa oli kuitenkin yksi tai kaksi
yleistä pituutta pidempää seinää. Tutkituista rakennuksista pisimmät suorat seinät olivat
Loimaalla (1876) 35 m ja Kokkolassa (1887) 33 m.472 Näin pitkät suorat seinät koostuivat
vääjäämättä kolmesta hirren pituudesta. Vaikka seinissä oli runsaasti aukkoja, oli niissä
muutamia läpikulkevia hirsikertoja. Ullakkotiloissa hirret oli jatkettu siten, että jatkoksessa
oli liitetty molempien hirsien latvat tai tyvet toisiinsa. Tämä järjestely oli mahdollistanut
salvosliitosten tekemisen, mutta samalla latva–tyvi-vuorottelu oli menetetty. Tämän
vuoksi olivat varauksien leveydet muodostuneet epämääräisiksi ja koko seinän laatu oli
jäänyt huonoksi.
Yleensä tutkittujen rakennusten seinät olivat 1800-luvun puolella 6 metriä korkeita.
Vuosina 1900–1915 oli yleinen seinän korkeus 5 metriä ja vuosina 1915–1945 4,5 metriä.
Korkeimmat seinät olivat kaksikerroksisten Turengin (1863) 9 metrinen ja Hyvinkää–
Hangon 8,5 metrinen.473
Hirsiseinä ei yleensä toimi rakenteellisena yksikkönä, vaan rakenteellinen tarkastelu
tehdään seinän osalle, jota kutsutaan seinälevyksi. Seinälevyllä tarkoitetaan tukiin
rajautuvaa aluetta. Tukina katsotaan toimivan salvosliitosten, tukipuiden, karalankkujen
sekä ala-, väli- ja yläpohjaliitosten.
Rakenteellisen seinälevyn koon määrittää pääosin sen lujuus. Seinälevyn kyky
vastaanottaa kuormitusta vähenee sen pituuden ja korkeuden kasvaessa474. Seinälevyn
pituuden kasvaessa sen jännitykset lisääntyvät, kun kuormat eivät enää kulkeudu nurkille.
Samoin pitkän seinän tehollinen leveys pienenee, kun yksittäiset hirret pystyvät kiertymään
niitä tukevien nurkkien etääntyessä toisistaan. Myös seinälevyn korkeuden kasvu vähentää
tehollista leveyttä. Tämä aiheutuu pääosin materiaali- ja rakennusvirheistä.
Tutkituista rakennuksista suurin seinälevy oli Savonlinnassa (1907), missä sen koko
oli peräti 11x5,5 metriä. Mikkelissä (1889) suurin seinälevy oli kooltaan 9x5.4 metriä
ja Karjaalla (1897) 8.5x5 metriä.475 Näin suuret seinälevyt olivat kuitenkin harvinaisia
Ks. Pettersson, 1987, 151, Pettersson, 1986, 64, Pettersson, SK 12, 1984, 15, Pettersson, SK 14,
1987, 13, Pettersson, SK 17, 1991, 13 ja Pettersson, SK 18, 1992, 86.
469
Ks. FK 8, 1975, 143, 144, 205, 206, 209, FK 7, 1973, 96, 175–177 FK 6, 1972, 135, SK 13, 1985,
17, SK 15, 1988, 80, SK 5, 1968, 93.
470
Ks. Pettersson, 1978, 15, 66 ja Pettersson, ARS 4, 1989, 328, 330–331.
471
Klemetti, 1936, 107, 109, 111.
472
Liite 2, Taulukko 4.3.1.
473
Liite 2, Taulukko 4.3.1.
474
Vrt. RT 82–10415, Taulukko 2.
475
Liite 2, Taulukko 4.3.1.
468

133

poikkeuksia. Seinälevyjen yleisin pituus kaikissa rakennuksissa vaihteli 3–6 metriin. Tämä
pituus syntyy, kun yhden hirren luonnollinen pituus jaetaan kahteen osaan. Seinälevyn
korkeus oli suuremmissa asemissa koko rakentamisajan yleensä 4,5 metriä ja pienemmissä
asemissa noin 3,5 metriä. Siten rakenteellisen seinälevyn peruskooksi määrittyi
suuremmilla asemilla 5,0x4,5 metriä ja pienemmillä asemilla 4,5x3,5 metriä.476

Kuva 104. Kärsämäen kantaatin (2004) hirsirunko.

Jos yhdessä seinälevyssä käytetään useampaa aukkoa, jää aukkojen väliin seinän
osia, jotka eivät tukeudu kummastakaan päästä nurkkasalvoksiin. Näitä seinän osia
nimitetään seinätauluiksi. Seinätaulut ovat rakenteellisesti ongelmallisia, ja niiden
nurjahdukset ovat yksi hirsirakenteiden yleisemmistä lujuusongelmista. Seinätaulujen
koolla on merkityksensä niiden rakenteelliselle toiminnalle. Liian lyhyillä seinätauluilla
kuormitukset kasvavat suuriksi ja vaarnatapitukset usein halkaisevat hirsiä. Liian pitkillä
seinätauluilla hirsien muodonmuutokset aiheuttavat ongelmia. Etenkin hirsien kiertymisen
estäminen vain karoihin rajautuvassa seinätaulussa on vaikeaa.
476
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Tutkituissa rakennuksissa seinätaulujen koko ulkoseinillä oli yleensä 1,3x2,0 m.
Suurimmat seinätaulut olivat Vaasassa (1884) 2,3x2,5 m ja Oulussa (1886) 2,4x2,3m ja
pienimmät Huutokoskella (1913) 0,3x1,9m.477 Sisäseinillä oli vielä tätäkin pienempiä
seinätauluja. Lyhyiden seinätaulujen välttämiseksi annettiin VR:llä vuonna 1930 ohje,
jonka mukaan kapeat, nurkattomat seinätaulut (-palstat) oli tehtävä pystyhirrestä eikä niitä
saanut kuormittaa yläpohjasta478. Tällainen pystyhirsistä tehty seinätaulu dokumentoitiin
Jänhiälästä (1932). Se oli liitetty hirsikehään karan tavoin.
Suoran hirsiseinän yleinen pituus oli asemissa sidottu männyn rungoista saatavaan
pituuteen ja oli keskimäärin 9,5 m. Historiallisen ajan hirsirakennuksissa esiintyy tällainen,
noin 9 m pitkä hirsiseinä hyvin yleisesti479. Ruotsalaisen tuvan kehitystä esittelevä
esimerkkiluettelo käsittää 10 kohdetta 1200-luvun lopulta 1800-luvulle. Näissä kohteissa
esiintyy 9 metrin seinäpituus 8 kohteessa.480 Tällaista yhden hirren pituudesta syntyvää
mittaa pidemmät hirsiseinät muodostuvat vääjäämättä laadultaan heikoiksi. Seinien
yleinen korkeus asemissa oli 5–6 metriä.
Puukirkkoihin verrattuna asemien hirsiseinät olivat hieman suurempia, mutta
rakenteelliset seinälevyt hieman pienempiä. Tähän on ilmeisesti syynä se, että kirkot olivat
kylmiä rakennuksia, jolloin niiden seinille asetettiin täysin toisenlaiset tiiviysvaatimukset
kuin lämpimille rakennuksille. Asemissa ilmenikin selvää pyrkimystä rajoittaa seinälevyn
pituus noin 6 metriin. Tämä oli toteutettu väliseinien sijoittelulla. Tällainen alle 6 metriä
pitkä seinälevy, aina 5 metrin korkeuteen saakka, vaikuttaisi antavan seinälle vielä kaikki
parhaat tekniset ominaisuudet; lujuuden, tiiviyden ja lämmöneristävyyden.

4.3.2 Runkomuodot
Hirsirungon muodossa on historiallisena aikana tapahtunut muutamia merkittäviä
kehitysaskeleita, jotka ovat mahdollistaneet rikkaan hirsiarkkitehtuurin muodostumisen.
Nämä kehitysaskelet ovat pääosin tapahtuneet kirkkorakentamisen piirissä. Puukirkoista
voidaan hirsirungon perusteella erottaa seuraavat päätyypit; tukipilarikirkot, 8-kulmaiset
kirkot, ristikirkot, viistetyt ristikirkot, kahtamoiset ja pyörökeskiöt.
1600-luvun pohjalaisen tukipilarikirkon pituutta voitiin periaatteessa kasvattaa
rajattomasti lisäämällä tukipilareita, mutta yleensä tukipilaripareja oli yksi tai kaksi.
Yksiparisten kirkkojen pituus oli noin 17 metriä ja kaksiparisten noin 25 metriä.
Tukipilarikirkkojen runkohuoneen leveys määräytyi hirren pituuden mukaan, ja se vaihteli
noin 8:sta 12 m:iin.481 Suurimpien tukipilarikirkkojen runkohuoneen pohja-ala oli noin 350
m2 ja hirsirungon tilavuus noin 1 750 m3.
1700-luvun puolivälissä esiintyi molemmista päistään viistetty pitkäkirkkotyyppi,
jolloin hirsirungon muoto oli litteä 8-kulmio. Näissä kirkoissa oli salvosnurkan kulmana
Liite 2, Taulukko 4.3.1.
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 30.
479
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käytetty 135º:ta, jolloin runkohuoneeseen oli saatu kahdeksan seinää ja runkohuoneen
kokoa oli saatu kasvatettua käyttämättä ylipitkiä hirsiä.482
Normaalin ristikirkon hirsirunko koostui neljästä ristisakarasta, joiden rajaaman tilan
sisään muodostui ristikeskiö. Hirsirakenteen kannalta salvosnurkasta lähtevän poikittaisen
seinän suunnalla ei ole merkitystä. Ristikirkon hirsirunko muodostuikin ristisakaroiden
muodostamasta neljästä hirsihuoneesta, joissa kussakin oli neljä nurkkaa, mutta vain
kolme seinää. Normaalin ristikirkon ristisakaroiden koko oli 1700-luvun alkupuolella
yleisesti noin 7,5x7,5 metriä ja korkeus 6 metriä. 1700-luvun loppupuolella kirkkojen koko
kasvoi. Yleiseksi ristisakaran kooksi muodostui noin 10x10 metriä ja korkeus nousi lähes
9 metriin. Suurena kirkkona mainitaan Pöytyän kirkko vuodelta 1793. Sen ristisakaran
koko oli 14x10x8 m483, runkohuoneen pohja-ala 750 m2 ja hirsirungon tilavuus noin 6
000 m3. Ristikirkoissa saavutettiin ristin muotoisella pohjakaavalla suuri pohjapinta-ala
hirren luonnollisin mitoin484 ilman erikoisratkaisuja rakennustekniikassa. Ristinmuoto
pohjakaavassa sopikin erinomaisesti puhtaaseen lamasalvostekniikkaan.

Kuva 105. Kahtamoisen rungolla toteutettu Kangasniemen kirkko (1812).

Nurkkien kulma vaihteli 120:stä 150°:een.
SK 11, 1982, 22.
484
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Viistetyissä ristikirkoissa yhdistyi ristinmuoto ja 8-kulmaisuus, jolloin saavutettiin suuri
kokonaisvolyymi pienillä seinäyksiköillä. Jos 24-kulmainen ristikirkko tehtiin täysin
samanmittaisista seinäyksiköistä 135°:n kulmilla, tuli kirkon kokonaispituudeksi 7,24
kertaa seinäyksikön pituus. Esimerkiksi mestarirakentaja Matti Åkerblomin rakentaman
Ruoveden kirkon (1777) kokonaispituus oli noin 62 kyynärää eli 37,2 m485. Jos kaikki
seinät olisivat olleet samanmittaisia, olisi seinäyksikön pituus ollut vain 5,1 m. Viistettyjen
ristikirkkojen kokonaispituus ja -leveys oli 35–40 m, pinta-ala noin 500–550 m2 ja tilavuus
2 500–3 000 m3.
Itä-Suomessa kehittyneen kahtamoisen runkoratkaisu koostui 20 erillisestä, toisiinsa
suorakulmaisesti liittyvästä seinäyksiköstä. Käyttämällä vakiomittaisia seinäyksiköitä
saatiin kahtamoisen kokonaispituudeksi 5 kertaa seinäyksikön pituus. Suurimpien
kahtamoisten kokonaispituus ja leveys olivat noin 36 m, pohja-ala oli noin 700 m2 ja
hirsirungon tilavuus noin 7 000 m3, kun yleisenä hirsirungon korkeutena oli 10 m486.
Oman hirsirungon erikoistyypin muodostavat ns. pyörökeskiökirkot, joita tehtiin
tiettävästi vain kaksi: Vimpeliin (1807) ja Alavudelle (1825)487. Täysin kehittynyt
pyörökeskiö oli 12-kulmainen hirsirakennus, missä kaikki 12 seinäyksikköä olivat
samankokoisia. Seinäyksiköt liittyvät toisiinsa salvosliitoksin, ja niiden välinen kulma oli
150º. Tällainen nurkka ei kuitenkaan enää anna rakenteelle riittävää tukea, joten näissä
rakennuksissa olikin nurkan yhteydessä jouduttu käyttämään ns. kaksoisseinää. Se oli noin
kaksi metriä pitkä seinälevy, jonka avulla jokaiseen nurkkaan muodostui kolmikulmainen,
ontto tukipilari488.

Kuva 106. Runkomuodon ja pohja-alan suhteet.

Viistettyjen ristikirkkojen ja kahtamoisen avulla pystyttiin kirkon kokoa kasvattamaan
samalla kun seinäyksikön pituus lyheni.489 Runkomuotojen kehityksellä oli valtava
merkitys yhtenäisen sisätilan kokoon. Mikäli käytettävissä olisi ollut vain 5 metriä pitkiä
hirsiä, olisi neliön muotoisella pohjakaavalla saavutettu 25 m2, kaksiparisella tukipilarilla
Pettersson, ARS 4, 1989, 334.
Klemetti, 1936, 107, 109, 111.
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Klemetti, 1936, 156–158. Klemetti mainitsee myös Pirkkalan kirkon (1838), mutta se on
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75 m2, 8-kulmaisuudella 120 m2, ristinmuodolla 125 m2, kahtamoisella 325 m2 ja 24kulmaisuudella 700 m2 yhtenäinen sisätila.
Kehittyneillä runkomuodoilla oli koon lisäksi useita muita arkkitehtuurin muuntumisen
mahdollistavia ominaisuuksia. Seinäyksikön lyhentyminen lisäsi rakenteen lujuutta ja
mahdollisti seinien korkeuden lisäämisen. Lujuuden kasvu mahdollisti myös suurempien
ja lukumääräisesti useampien ikkuna-aukkojen käytön.
Tutkituissa rakennuksissa oli käytetty vain suorakulman tuottavia salvoksia, jolloin
kaikki tilat olivat suorakaiteen muotoisia. Asemista pohjapinta-alaltaan yli 500 m2 olivat
yksikerroksisista Vaasa (1884) ja Oulu (1886) ja kaksikerroksisista Turenki (1862) ja
Kajaani (1905). Suurin asema oli Oulu, jonka alkuperäinen pohja-ala oli lähes 650 m2 ja
hirsirungon tilavuus noin 4 100 m3. Asemien huonekorkeus oli 3.5–4.5 metriä aina 1920luvulle asti, jolloin se laski 2,5–3 metriin.490
Asemien rungon leveys oli keskimäärin 9,5 metriä. Se vaihteli hyvin vähän erikokoisten
asemien välillä, ja oli pienillä asemilla 8–10 metriä ja suurilla asemilla 9–12 metriä.
Poikkeuksena näihin mittoihin oli saman pohjakaavan mukaan rakennetut Jyväskylä (1897)
ja Kajaani (1905), joiden runkosyvyys oli noin 15 metriä. Runkoleveydellä oli suora suhde
käytettyjen hirsien pituuteen. Kaikissa tutkituissa rakennuksissa oli runkoleveys ylitetty
yhdellä täyspitkällä hirrellä.491
Asemien kokoerot syntyivät rungon pituuden vaihteluista. Suurin runkopituus oli Oulun
(1886) 50 metriä ja pienin Onttolan (1926) 10,5 metriä.492 Runkojen pituudet riippuivat
selvästi hirren mitan kerrannaisista. Yleensä suuret asemat oli toteutettu kolmella ja pienet
yhdellä hirren mitalla.
Asemissa oli runkoyksiköt yhdistetty toisiinsa ns. porrastuksen avulla493.
Yksinkertaisimmillaan porrastuksessa oli liitetty kaksi hirsikehää toisiinsa siten, että
kehien välisessä seinässä olivat kehien nurkat noin metrin päässä toisistaan. Porrastuksen
avulla runko saadaan jatketuksi täydellä nurkalla ja samalla tyvi–latva-vuorottelu säilyy.
Porrastus onkin erittäin helppo ja käytännöllinen tapa liittää toisiinsa runkoyksiköitä ja sen
avulla voidaan tehdä rajattoman pitkiä runkomuotoja.

Kuva 107. Rungon porrastustapoja Myllymäellä (1884), Oulussa (1886) ja Karjaalla (1897).

Valtaosa asemista oli yksikerroksisia.494 Niissä oli poikkeuksetta avoin ja varsin tilava kylmä
ullakko. Rakennusten runko-korkeus mitattiin kivijalan yläpinnasta tasakerran yläpintaan.
Liite 2, Taulukko 4.3.2.
Liite 2, Taulukko 4.3.2.
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Tutkituista asemarakennuksista kaksikerroksisia olivat vain Turenki (1862), Pulsa (1870), Kajaani
(1905) ja Onttola (1926). Ainoa puolitoistakerroksinen oli Kontiomäen (1922) asema.
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Vanhempien asemien runkokorkeus vaihteli vain vähän erikokoisten asemien välillä.
Suurten, yksikerroksisten asemien runkokorkeus oli 5:stä 6,3 m:iin ja pienten asemien
4,5:sta 5 m:iin. Jyväskylän asemassa (1897) runkokorkeus väheni lähes neljänneksellä, ja
oli vain 4,6 m. Tämän jälkeen runkokorkeus palautui hieman korkeammaksi, muttei enää
kohonnut vanhempien asemien tasolle. Karkeasti yleistäen asemien hirsirungon korkeus
oli 1800-luvulla kuusi metriä ja 1900-luvulla viisi metriä. Runkojen korkeuden suhde
leveyteen oli keskimäärin 0,6.495
Kaikkien asemien runkomuoto perustui tasakorkeaan laatikkoon. Ulkoseinät lähtivät
aina tasakorkean kivijalan päältä ja nousivat kaikkialta samaan tasakerran korkoon.
Väliseinissä nousivat tasakertaan ns. seinäpukit. Ne oli toteutettu siten, että ullakkotilassa
väliseinien päät oli salvottu ulkoseinään, mutta hirsinä oli käytetty vain noin 1–1,5 metrin
pituisia hirren pätkiä. Yleensä tällainen seinäpukki koostui 4–6 hirsikerrasta. Seinäpukkien
hirret oli vaarnatapitettu toisiinsa, mutta niiden päissä ei ollut kararakennetta. Näiden
seinäpukkien avulla oli ullakkotilan ulkoseiniin saatu aikaan väliseinäsalvoksen antama
tuenta.496

Kuva 108. Väliseinistä nousivat tasakertaan seinäpukit.

Tutkittujen asemien kaikki seinät oli tehty normaalilla lamasalvostekniikalla497.
Rankorakenteisia väliseiniä ei ollut käytetty lainkaan, ja palomuuritkin oli yleensä tehty
seinän eteen, jolloin hirsiset väliseinät kulkivat yhtenäisinä koko rungon läpi. Asemien
Liite 2, Taulukko 4.3.2.
Liite 2, Taulukko 4.3.2.
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hirsimenekki, ilmoitettuna hirsiseinäneliöiden suhteena pohjapinta-alaa kohden, oli 1.9–
3.5 (m2/kem2).498 Nykyään hirsirakennusten hirsimenekki on yleisesti vähemmän kuin 1
(m2/kem2).
Suurimmat yhtenäiset sisätilat olivat useilla asemilla koko rungon levyisiä ja
pituudeltaan 7–10 m. Suurin huonetila oli Vaasassa, kooltaan 12,5x9,5 m. Suurimpien
huoneiden yläpohjien kannatuksessa oli jouduttu käyttämään erikoisrakenteita, joko
riippuansasta tai pilari–palkki-rakennetta499. Yleensä yläpohjakannattimina toimineet
yksinkertaiset hirsipalkit rajasivat huoneen leveyden alle 6,5 metrin. Yleisimmin esiintynyt
huonekoko oli kaikissa rakennuksissa 4,5x5 m, joka syntyi, kun runkoyksikkö oli jaettu
symmetrisesti neljään huoneeseen käyttämällä risteäviä väliseiniä.
Asemien runko oli poikkeuksetta perusmuodoltaan laatikko, jonka ala- ja yläpinta oli
tasakorkea. Runkolaatikon ulkoseinissä oli vähän sisäänvetoja tai erkkereitä. Hirsirungon
leveys oli suoraan sidottu hirren pituuteen, ja rungon pituudella oli yhteyttä hirrenmitan
kerrannaisiin. Hirsiseinät oli yleisesti tuettu 3–6 metrin välein väliseinien salvosliitosten
avulla. Hirsirungon korkeus pieneni ajan myötä, mutta yleisenä korkeutena voidaan pitää
5–6 metriä. Korkeussuunnassa hirsirunko oli tuettu vaakasuuntaisilla yläpohjakannattimilla
noin 4,5 metrin korkeuteen. Runkojen korkeuden suhde leveyteen vaihteli yleisesti
välillä 0,5–0,6. Karkeana yleistyksenä voidaan asemien hirsirungon peruskappaleena,
runkoyksikkönä, pitää kappaletta, jonka mitat ovat 9x9x6 metriä ja joka on tuettu risteävillä
väliseinillä. Tämä koko ja muoto tukevat hirren mittaa ja antavat ilmeisesti rakenteelle
riittävän lujuuden ja tiiveyden kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Asemien hirsirungot olivat hyvin samanlaisia koko rakennusajan 1860–1950. Pelkän
hirsirungon perusteella olisi rakennusten ajoittaminen tai eri tyylikausien tunnistaminen
ollut erittäin vaikeaa. Kekseliäänä tapana tehdä pitkä runkomuoto oli runkoyksiköiden
porrastus. Siinä hirren luonnollisen mitan mukaisia runkoyksiköitä oli liitetty peräkkäin
siten, että liitoksen kohdassa oli aiheutettu noin metrin verran poikittaista liikettä. Tämän
porrastuksen avulla oli seiniin saatu täydelliset nurkkatuet ja seinien tyvi–latva-vuorottelu
oli säilynyt.

4.3.3 Aukotus
Hirsiseinässä olevat aukot muuttavat hirsirakenteen toimintatapaa. Aukkojen vaikutuksesta
hirsirakenteen perusmuoto, missä hirret tukeutuvat nurkkasalvoksiin, rikkoontuu ja syntyy
tilanne, missä hirrenpäät ovat vapaina.
Historiallisena aikana on hirsiseinien aukotuksessa ollut useita kehitysvaiheita, joihin ovat
vaikuttaneet sekä aukoissa käytettyjen materiaalien kehittyminen että käyttötarkoituksen
ja arkkitehtonisten tyylikausien asettamat vaatimukset. Näiden tekijöiden vaikutuksesta
hirsiseinän aukkojen koko on kasvanut ja määrä lisääntynyt. Aukotuksen lisääminen on
vaatinut hirsirakenteiden kehittymistä ja uusien rakenteiden käyttöönottoa. Hirsiseinän
toiminnan kannalta aukoista voidaan erottaa neljä tarkastelukohdetta: aukon muoto ja koko
sekä aukkojen määrä ja sijainti seinälevyssä.
498
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Vanhimmissa hirsirakennuksissa ei todennäköisesti ole ollut muita aukkoja kuin pieni
ovi500 ja jotakin tuuletusluukkuja. Valo-aukkoja tai ikkunoita niissä ei ollut lainkaan.
Vielä 1600-luvun puukirkoissa oli aukkoja hyvin vähän. Tukipilarikirkkojen oviaukot
olivat kooltaan pieniä ja sijaitsivat aina lyhyissä seinälevyissä. Ovien yleinen korkeus
oli vain 1,5 m ja leveys 1,0 m501. Tukipilarikirkkojen alkuperäisistä ikkuna-aukoista on
vain vähän tietoa, mutta niiden oletetaan sijainneen ylhäällä seinässä ja olleen muodoltaan
suorakulmaisia ja kooltaan noin 1,2x1,2m502.

Kuva 109. Pihlajaveden kirkon ikkuna (1782).

1700-luvun alun ristikirkoissa ikkuna-aukkojen yleinen koko oli noin 1,8x1,8 m503 ja niitä
oli vain yksi kussakin seinälevyssä. Runkomuodon ansiosta runkohuoneeseen saatiin
kuitenkin 12 aukkoa. 1700-luvun puolivälin jälkeen rakennetuissa viistetyissä ristikirkoissa
käytettiin edelleen vain yhtä aukkoa seinälevyssä, mutta ulkoseinien määrän lisääntymisen
Sanonta ”Tuossa on viisi hirttä poikki” merkitsee normaalilla hirren koolla noin 1 000 mm korkeaa
ovi-aukkoa.
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ansiosta runkohuoneeseen saatiin lisää aukkoja. Sisä- ja ulkoviisteisessä ristikirkossa
saatiin runkohuoneeseen 16 aukkoa ja 24-kulmaisessa ristikirkossa 24 aukkoa. Viistettyjen
kirkkojen seinälevyt olivat varsin lyhyitä ja siten lujia, jolloin niissä voitiin käyttää hyvin
suuria aukkoja.
Viistetyt ristikirkot ajoittuvat vuosille 1752–1780. Samaan aikaan otettiin käyttöön
myös ikkunalasit ja puupuitteet, joiden vaikutuksesta ikkuna-aukkojen koko kasvoi
merkittävästi. 1700-luvun lopulla kirkkojen ikkuna-aukot olivat jo erittäin korkeita,
esimerkiksi Laukaan (1788) kirkossa oli peräti 3,6 metriä korkeat ikkuna-aukot504.
Myös porvaristalojen ikkuna-aukot tehtiin 1760-luvulta alkaen aikaisempaa kaksi kertaa
korkeammaksi505.
Itä-Suomessa esiintyneiden kahtamoisten runkoratkaisun ansiosta runkohuoneeseen
saatiin 20 aukkoa, vaikka jokaisessa seinälevyssä oli vain yksi aukkolinja. Kahtamoisten
erityispiirteenä oli ikkuna-aukkojen kaksikerroksisuus506. Aukkojen päällekkäisyys
sopi sinällään hyvin hirsirakenteeseen, sillä niistä ei syntynyt korkeita, tukemattomia
seinänosia. Muutostöissä kahtamoisten päällekkäiset ikkunat yleensä yhdistettiin, jolloin
syntyi erittäin korkeita aukkoja.

Kuva 110. Tukipuiden avulla aukkokoko kasvaa valtavaksi, Tervolan kirkko (1865).

Klemetti, 1936, 125.
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Vanhimmissa puukirkoissa ikkuna-aukkojen muoto oli lähellä neliötä. Myöhemmin
aukkojen korkeus kasvoi, jolloin aukkomuoto muodostui hyvinkin korkeaksi
suorakulmioksi. Aukot pysyivät suorakaiteen muotoisina aina 1800-luvun puoliväliin,
jolloin vallinneiden tyylikausien mukaisesti oli tapana muotoilla aukkojen yläreunat
joko pyörökaarisiksi tai teräväkärkisiksi507. Tässä vaiheessa muutettiin myös useimpien
vanhempien kirkkojen aukotusta, joten nykyään monissa vanhoissa kirkoissa on tämän
aikakauden aukkomuotoja.508
Varhaisimmat suuret asemat rakennettiin kivestä. Näissä rakennuksissa oli ajan
tyylikauden mukaisesti gotiikkaan viittaavat tai varhaisrenessanssin mukaiset
pyörökaaret ikkuna- ja oviaukoissa509. Pyörökaaria oli kaikissa ensimmäisen rataosuuden
kivirakennuksissa sekä kaikissa Pietarin radan kiviasemissa. Samoin myöhemmissä
kiviasemissa esiintyi poikkeuksetta pyörökaaria aukotuksessa510. Sen sijaan hirsiasemissa
ei esiintynyt yhtään pyörökaarista aukkoa.
Kaikissa tutkituissa rakennuksissa oli yleisin aukkomuoto pystysuuntainen suorakulmio.
Vanhempien rakennusten aukkojen suorakulmion leveyden suhde korkeuteen oli lähellä
suhdetta 5:9. 1910-luvulta eteenpäin aukkojen korkeus pieneni ja leveyden suhde
korkeuteen muuttui kohden suhdetta 2:3. Suorakulmaisten aukkojen rinnalla käytettiin
koko rakentamisajan erikoismuotoisia aukkoja, jotka sijaitsivat yleensä sisäänkäyntien
yhteydessä. Erikoismuotoisissa aukoissa esiintyi yleisesti kahta tyyppiä, oven ja kahden
ikkunan muodostamaa T-aukkoa sekä kolmesta ikkunasta muodostuvaa uusgoottilaista
aukkoa.511

Kuva 111. T-aukko ja uusgoottilainen aukko.
Nikula, 1993, 78–82.
Hailuodon kirkon (1620) ikkunat muutettiin pyörökaarisiksi vuoden 1847 korjaustyössä.
Pettersson, 1971, 15, Tervolan kirkon (1689) ikkunat on muutettu pyörökaarisiksi 1815, Pettersson,
SK 14, 1987, 26.
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Tutkituissa rakennuksissa oli T-aukkoa käytetty Loimaalla (1876), Jyväskylässä (1897),
Kajaanissa (1905), Iissä (1907) ja Kristiinankaupungissa (1912). T-aukon keskellä
olevan oven karalankku kulki koko aukon korkeudelta. Se toimi alapäästään normaalina
karana, muuntui ikkunoiden kohdalla piiruksi, johon ikkunakarmit kiinnittyvät, ja liittyi
yläpäästään karan tavoin kamanahirteen.
Uusgoottilaista aukkoa oli käytetty vanhimmissa tutkituissa rakennuksissa, Turengissa
(1862), Pulsassa (1870) ja Loimaalla (1876). Näissä aukoissa korkean keskiosan kara kulki
yhtenäisenä koko korkeuden matkalta. Se toimi alaosastaan piirumuodossa sivuikkunoiden
karmien kiinnytysalustana ja yläosastaan normaalina T-karana tai karmikarana.512
Tutkittujen rakennusten aukkojen koko säilyi hyvin samanlaisena aina 1910-luvulle
saakka. Ikkuna-aukkojen yleinen leveys oli 1,2–1,4 m ja korkeus 2,4–2,6 m. Ovi-aukkojen
yleinen leveys oli 1,3–1,6 m ja korkeus 3,0–3,5 m. 1910-luvulta alkaen aukkojen koko
pieneni. Ikkuna-aukkojen yleiseksi leveydeksi muodostui 1,2 m ja korkeudeksi 1,6–1,8 m
ja ovi-aukkojen leveydeksi 1,0 m ja korkeudeksi 2,1 m.
Useissa tutkituissa rakennuksissa oli erityinen paraati-ikkuna, joka muodosti
poikkeuksellisen suuren aukon. Suurimmat tukemattomat ikkuna-aukot olivat Turengin
uusgoottilainen aukko, jonka kokonaisleveys oli 4,5 m ja korkeus 2,4 m; Loimaan Taukko, jonka kokonaisleveys oli 3,7 m ja korkeus 3,2 m; Kristiinankaupungin kolmen
ikkunan sarja, jonka leveys oli 4,3 m ja korkeus 2 m ja Kajaanin paraati-ikkuna, jonka
koko oli 3,8x2,3 m. Tukipuiden avulla tuetuista aukoista suurimmat olivat Savonlinnan
päätyseinän ikkuna, jonka koko oli 5,0x1,8 m ja Huutokosken takaseinän ikkuna, jonka
koko oli 3,6x1,9 m.513

Kuva 112. Aukkojen sijoittuminen Iin rakennuksessa.

Tutkituissa rakennuksissa oli yleensä käytetty vain yhtä aukkoa seinälevyssä. Aukot oli
ulkoseinillä yleisesti sijoitettu noin 1,5 metrin etäisyydelle ulkonurkasta eikä koskaan yhtä
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metriä lähemmäs nurkkaa.514 Ulkoseinien aukot olivat usein huomattavasti lähempänä
väliseinäsalvosta kuin ulkonurkkaa, mutta väliseinäsalvokseenkin oli aina jätetty etäisyyttä
vähintään 0.3 metriä. Sen sijaan väliseinissä oli yleinen tapa aloittaa aukko suoraan
risteävästä seinäpinnasta, jolloin aukon korkeudelta ei ollut laisinkaan väliseinäsalvosta,
vaan väliseinän hirret päättyivät oviaukon karaan.
Asemien aukkojen muoto oli yleensä pystysuuntainen suorakulmio. Aukkojen yläreunan
muotoilua oli selvästi pyritty välttämään. Arkkitehtonisten tyylikausien mukaiset aukon
yläreunan muotoilut oli toteutettu ullakkotilan piirurunkoseinissä olevissa aukoissa tai
ikkunoiden vuorilautojen muotoilulla.
Tutkittujen rakennusten aukot sijaitsivat aina ulkoseinillä suoraan seinälevyssä.
Aukkoja ei ollut tuotu erkkereiksi, niitä ei ollut vedetty sisään eikä niitä varten ollut tehty
erityisiä hirsirakenteita. Aukot olivat yleisesti seinälevyn keskiosassa, ja nurkkaikkunoita
ei esiintynyt lainkaan. Sisäseinien osalta aukotuksen sijoitus oli vapaampaa.
Asemien aukotus oli periaatteiltaan hyvin samanlaista koko rakentamisajan 1860–1950.
Aukotuksessa noudatettiin hirsirakenteen asettamia ehtoja, minkä vaikutuksesta usein
päädyttiin keskeissommitelmaan. Aukotuksen rauhallisuus ja samankaltaisuus yhdisti
asemien arkkitehtuuria.

Kuva 113. Mahdollisimman lyhyet pielet ohjaavat aukot seinälevyn keskelle.

4.3.4 Päätykolmiot
Hirrestä valmistettu päätykolmio on epätäydellinen hirsirakenne, sillä siinä hirsien päät
eivät ole tuettuja. Päätykolmiota on yleensä käytetty ns. vuoliaiskattojen yhteydessä, jolloin
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vesikaton pääkannattimina toimivat hirsipalkit on kannatettu niiden varaan. Vuoliaiskatto
on hyvin vanhaa hirsirakennustekniikkaa, ja sitä on historiallisena aikana käytetty
pääasiassa kansanrakentamisessa. Ammattirakentajien tekemissä hirsirakennuksissa, joissa
on aina käytetty kattotuoleja, on päätykolmiot yleensä rakennettu piirurunkoisina515.
Asemissa oli yleensä avoin, kylmä ullakkotila ja vesikatto oli kannatettu kattotuolien
avulla. Siten hirrestä tehdyille päätykolmioille ei ollut käyttöperusteita, ja päätykolmiot
olikin tavallisesti rakennettu piirurunkoisina. Hirsisiä päätykolmioita tutkituissa
rakennuksissa oli ainoastaan Turengissa (1862), Iissä (1906) ja Törmässä (1945).516
Näissä rakennuksissa oli päätykolmioiden hirret tapitettu toisiinsa erittäin tiheästi
vinoilla puuvaarnoilla. Myös ulkoverhous oli kiinnitetty päätykolmion päälle heti
rakentamisvaiheen jälkeen. Näiden toimien tavoitteena oli estää päätykolmioiden hirsien
painuminen517.
Päätykolmioiden painuminen aiheuttaa ongelmia päätyräystäiden kannatuksessa
käytettäessä kattotuoleja. Kun kattotuoli ei painu ja päätykolmio painuu, vääntyvät niiden
varaan kannatetut poikaset ja päätyräystäs alkaa roikkua.
Päätykolmion rakentaminen hirrestä voidaan vuoraamattomissa hirsirakennuksissa
perustella sillä, että koko päätyseinä pystytään toteuttamaan samasta materiaalista. Hirsiset
päätykolmiot vaativat vuoliaiskaton käyttöä, jotta ne saadaan tuetuiksi ja kuormitetuiksi.
Asemat olivat ulkopuolelta lautaverhottuja, jolloin pintamateriaali saatiin yhtenäiseksi
riippumatta päätykolmion runkoratkaisusta.

4.3.5 Pystyrakenteet
Hirsirungon painuman vuoksi siihen on vaikea liittää muilla runkoratkaisuilla toteutettuja
tiloja tai rakennusosia. Varhaisimmat tiedot näistä sekarakenteista ovat keskiaikaisten
hirsikirkkojen kivestä muuratut sakaristot ja asehuoneet518. Myös piirurunkoja esiintyy
hirsirakenteiden yhteydessä hyvin varhain. 1600-luvun tukipilarikirkoissa oli länsitornin
kellot useimmiten kannatettu piirurungolla ja erillisissä kellotapuleissa oli seinät
valmistettu hirrestä, mutta vesikatto ja kellot kannatettu piirurungon varaan.519 Asemissa oli
pystyrakenteita käytetty eteisten, varastohuoneiden, laiturikatosten, kuistien, parvekkeiden
ja suurten huonetilojen yläpohjien yhteydessä.

1600- ja 1700-luvun puukirkoissa oli yleensä piirurunkoiset päätykolmiot. Pettersson, 1987, 156,
SK 17, 1991, 14, ja Pettersson, SK 18, 1992, 86. Poikkeuksena ovat maineikkaat kirkonrakentajat
isä Antti ja poika Michel Piimanen, jotka käyttivät 1700-luvun loppupuolella muista rakentajista
poiketen hirsistä valmistettuja päätykolmioita. Ks. SK 13, 1985, 19, SK 15, 1988, 84, SK 11, 1982,
22 ja SK 3, 1964, 278.
516
Liite 2, Taulukko 4.3.4.
517
Iissä päätykolmion päällä kulki selkäpuut (125x125 mm), jotka oli tapitettu vinoin puuvaarnoin
hirsien päihin ja liitetty harjalta kiinteästi toisiinsa.
518
Sinisalo, ARS 1, 1987, 67.
519
Suomalainen puukirkko, 1992, passim.
515
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Kuva 114. Pystyrunkoisen kuistin liittyminen hirsirunkoon.

Tutkituissa rakennuksissa oli hirsirunkoon liittyviä piirurunkoisia tiloja käytetty koko
rakentamisajan. Nämä tilat olivat itsenäisiä rakenteita, jotka liittyivät hirsirunkoon siten,
että pystyrungon viimeinen pystypiiru oli alapäästään kiinnitetty kiinteästi ja yläpäästään
liukuman sallivin kiinnikkein hirsiseinään. Kaikki piirurunkoiset huoneet olivat
huomattavasti hirsirunkoa matalampia, jolloin niiden vesikatot liittyivät hirsiseinään.
Tämä painumattoman vesikaton ja painuvan hirsiseinän liitos onkin tällaisen rakenteen
ongelmallisin kohta. Tutkituissa rakennuksissa pystyrunkoisen osan kate oli nostettu
hirsiseinän päälle ja sauma pyritty tiivistämään mahdollisimman tiiviiksi. Koska sekä
katemateriaali että reunimmainen pystypiiru olivat aina ulkoverhouslaudan päällä, on
ilmeistä, että piirurunkoiset osat oli liitetty hirsirunkoon vasta verhouksen asentamisen eli
hirsirungon painuman jälkeen.520
Suurten huoneiden yläpohjia oli tutkituissa rakennuksissa kannatettu pilaripalkkirakenteen varaan Hyvinkäällä, Oulussa (1886), Karjaalla ja Nurmeksessa (1910)521.
Pilari-palkkiratkaisussa huoneen sisälle oli rakennettu pilareiden ja palkkien avulla
itsenäinen rakenne, jonka varaan yläpohjan kannattimet oli tuettu. Yleensä huoneen läpi
kulki kolme tai neljä palkkilinjaa, joiden reunimmaiset kannatuspilarit oli kiinnitetty
hirsiseiniin liukuman sallivin kiinnikkein. Tällainen rakenne oli täysin irrallinen
hirsikehästä eikä painunut lainkaan. Painuman aiheuttama liike tapahtui hirsiseinän ja
yläpohjaeristeen liitoskohdassa.522
Liite 2, Taulukko 4.3.5
Hyvinkäällä ja Karjaalla pilari–palkki-rakennetta oli käytetty myöhemmässä laajennusosassa.
522
Liite 2, Taulukko 4.2.7.
520
521
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Kuva 115. Pilarikannatettu yläpohja Oulun asemalla (1886).

Suuria pilarikannatettuja avokuisteja, joiden vesikatto oli kiinteästi liitetty muun
rakennuksen vesikattoon, oli tehty useimpiin 1870- ja 1880-luvun suuriin asemiin.
Avokuistien kannatustapaa tutkittiin Loimaalla (1876), Myllymäessä (1884) ja Mikkelissä
(1889). Kuistien pystyrunkojen korkeus oli usein yli 6 metriä, jolloin yläreunassa syntyvä
painumaero hirsirunkoon nähden oli jopa 300 mm523. Näin merkittävästi eri tavalla
painuvien rakenteiden liittäminen toisiinsa onnistuu vain siten, että pystyrunkoinen
osa liitetään hirsirunkoon vasta painuma-ajan jälkeen. Tämä onkin ilmeisesti ollut tapa
asemissa. Tästä huolimatta kuistien vesikatoissa oli ilmennyt ongelmia524, ja valtaosa niistä
oli joko purettu tai muutettu umpikuisteiksi hyvin pian rakentamisen jälkeen.
Liite 2, Taulukko 4.3.5.
Sekä Myllymäellä että Mikkelissä oli vesikaton jiiri vuotanut kuistin kohdalta ja turmellut
hirsiseinää.
523
524
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Kuva 116. Loimaan aseman (1876) suuri avokuisti.

Yleisesti asemissa oli käytetty vähän pystyrakenteita ja useimmat niistä oli toteutettu
vasta hirsikehän painuman jälkeen. Tästä huolimatta ne eivät olleet ongelmattomia.
Pystyrakenteet onkin hyvin vaikea yhdistää hirsikehään, ja niiden käyttöä tulisi välttää.

4.3.6 Ulokekatokset
Pystyrakenteisten tilojen ja rakennusosien liittäminen painuvaan hirsirunkoon on
ongelmallista. Nämä ongelmat voidaan välttää käyttämällä hirsirungon mukana painuvia
ulokerakenteita.
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Kuva 117. Yksinkertainen kulmatuki Myllymäellä (1884).

Asemissa oli yleisesti käytetty ulokerakentein kannatettuja katoksia. Ajallisesti
ulokekatosten käyttö jakaantui siten, että vanhimmissa rakennuksissa oli ulokekatoksia,
vuosina 1885–1905 niitä ei esiintynyt ja taas nuoremmissa rakennuksissa niitä oli käytetty
yleisesti. Vanhimpien rakennusten ulokekatokset olivat muodoltaan satulakattoisia,
kun taas nuoremmissa rakennuksissa vallitsevana kattomuotona oli pulpettikatto.
Ulokekatosten keskimääräinen ulkonema seinälinjasta oli noin kaksi metriä. Suurimmat
katosten ulkonemat esiintyivät 1910-luvulla rakennetuissa asemissa. Nurmeksessa (1910)
ja Kristiinankaupungissa (1913) ulokkeen pituus oli peräti 2,8 metriä.525
Vanhimmissa ja 1920-luvulla tehdyissä rakennuksissa oli ulokekatosten kannattimena
käytetty kulmatukea526. Tämä rakenne koostui kolmesta sauvasta; seinää vasten olevasta
pystyosasta, ulokkeen muodostavasta vaakaosasta ja pysty- ja vaakaosan yhdistävästä vinoosasta. Pystypuu oli kiinnitetty hirsikehään yläpäästään kiinteästi ja alapäästään liukuman
sallivalla kiinnikkeellä. Kulmatukien avulla toteutettujen katosten yleinen ulkonema
seinästä oli noin 1,8 m. Kulmatuet oli yleensä valmistettu 125x125 mm:n piiruista, niihin
oli höylätty hienostuneita profiileita ja niiden päissä oli kaunista ornamentiikkaa.527
Liite 2, Taulukko 4.3.6.
Tämä nimitys on tekijän luoma, sillä kirjallisuudesta rakenteelle ei löydy omaa nimeä.
527
Liite 2, Taulukko 4.3.6.
525
526
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Kuva 118. Kristiinankaupungin (1912) lähes kolmemetrinen ulokekatos.

1910-luvun aikana siirryttiin käyttämään pystytuin kannatettujen laiturikatosten
sijasta pulpettikattoisia ulokekatoksia. Näiden katosten lape muodostui suoraan
ulokekannattimesta, minkä vuoksi kannattimen rakenne poikkesi hieman perinteisestä
kulmatuesta. Käytettyjen kannattimien rakenne ei ollut vakiintunut, vaan kaikilla asemilla
esiintyi yksilöllisiä ratkaisuja. Periaatteeltaan kannattimet olivat kuitenkin yhteneviä.
Lappeen pohjana toimi kattokaltevuuden mukaan vinossa ollut selkäpuu. Se oli tuettu
yläpäästään hirsiseinään, ja sen alapäähän liittyi vaakapuu, joka toisesta päästään liittyi
seinällä kulkeneeseen pystyosaan. Selkäpuun keskiosa oli tuettu vinopuulla, jonka alapää
liittyi seinällä pysty- ja vaakapuun liitokseen. Tällaisten kannattimien avulla oli toteutettu
lähes 3 metriä ulkonevia katoksia.528
Osa pulpettikattoisista ulokekatoksista oli liitetty suoraan vesikaton lappeeseen,
jolloin ne toimivat räystään jatkeina. Ulokerakenteet sopivatkin hyvin räystäiden
kannatukseen, sillä niiden tukipiste ja painuma ovat samat kuin kattotuoleilla. Asemissa
oli ulokerakenteilla toteutettu lähes 2,5 metriä ulkonevia räystäitä.529
Perinteisiä pystyrunkoisia kuisteja tutkittaessa on havaittu niiden yleisen pituuden

528
529

Liite 2, Taulukko 4.3.6.
Liite 2, Taulukko 4.3.6.
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eli ulkoneman seinälinjasta olevan 2 metriä530. Asemissa käytetyillä ulokekatoksilla
oli saavutettu täysin samanlainen ulkonema ilman painumasta johtuvia ongelmia.
Ulokekatokset ovatkin hyvin käyttökelpoinen tapa tehdä hirsirungon yhteyteen suojattuja
ulkotiloja. Asemissa oli ulokekatosten avulla saatu aikaan kevyitä, leijuvia rakenteita, jotka
loivat hyvää vastavoimaa hirsirakenteen massiivisuudelle. Ulokekatosten arkkitehtoniset
mahdollisuudet ovatkin huomattavat.

4.4 Liittyvät rakennusosat
Perinteisen hirsirakennuksen rungon valmistus oli rakentamisen työläin ja kallein vaihe.
Liittyviä rakennusosia oli huomattavasti nykyistä vähemmän, ja lähes kaikki nykyiset
tekniset erikoisuudet puuttuivat rakennuksista. Tässä selkeässä ja konstailemattomassa
rakennustavassa liittyviä rakennusosia olivat perustukset, täytepohjat, pintaverhoukset,
ikkunat ja ovet, muurirakenteet sekä vesikatto.

4.4.1 Perustukset
VR:n rakennusten perustuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä rakennusten
läheltä kulkeva junaliikenne aiheutti perustuksille erityisiä rasituksia. Asemien
perustuskustannukset olivatkin muihin rakennustyyppeihin nähden korkeat531. Helsingin
vanhan aseman (1862) perustustöissä mukana ollut työntekijä muisteli seuraavasti:
“Vetelää suota se seutu työtä aljettaessa vaan oli ja kokonainen metsä juntattiin puita
pystyyn ja salvettiin se pohja rustiin”.532
Hirsiasemien rakentamisaikana perustuksiin tulevat kivet irrotettiin kalliosta joko
poraamalla, polttamalla, kiilaamalla tai ampumalla. Kivijalassa käytettyjen suurten
kivien irrottamisessa oli paras tapa ampuminen. Siinä kallioon porattiin 15–20 mm:n reiät
halutun kiven leveyden mukaisesti ja reiät täytettiin ruudilla. Räjähtäessään ruuti irrotti
halutun kokoisen kiven. Lopulliseen muotoonsa kivet hakattiin työmaalla. Rautateiden
alkuvaiheessa kivet hakattiin 7–10 kg painavilla piikkihakuilla.533 Myöhemmin työ tehtiin
kivipiikin ja lekan avulla.534
Kaikissa tutkituissa rakennuksissa oli perusmuurin materiaalina käytetty joko graniittia
tai gneissiä ja yleisesti kivet olivat hyvin yksivärisiä ja tummia. Kivijalkojen kivet olivat
joko karkeasti tai hienosti hakattuja.535 Työtapa vaihteli eri kohteissa eikä riippunut aseman
luokasta tai merkittävyydestä.
Korhonen, 1991, 171.
Ks. Betänkande, afgifvet…, 1907, 4.
532
Rakennustaito 5/1912, 63.
533
Radoilta ja ratojen varsilta, 1963, 86.
534
Asp, 1904, 11–12, 15–16 ja Keinänen, 1925, 30–31.
535
Liite 2, Taulukko 4.4.1, Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 11 sekä Hellström, Suomen
valtionrautatiet 1862–1912, 1916, 314.
530
531
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Kuva 119. Pihlajaveden aseman (1883) jämerää kivijalkaa.

Perustukset jaettiin vuoden 1930 rakentamisohjeissa kolmeen osaan: peruskaivantoon,
maan alla olevaan perusmuuriin ja näkyvään kivijalkaan. Perustuskaivanto ulotettiin
roudattomaan syvyyteen (0,9–1,7 m), ja kaivannon leveyden tuli olla yli 1,4 m.
Hirsirakennuksissa kaivannon pohja täytettiin sullotulla soralla, minkä päälle laskettiin
700–800 mm leveät ja noin 500 mm korkeat perusmuurikivet. Perusmuurikivet olivat
luonnonmuotoiset, joskin mahdollisimman suorakulmaisia. Ne kulkivat yhtenäisinä koko
perustuksen ympäri ja niiden yläpinta ulotettiin noin 100 mm lopullisen maanpinnan
alapuolelle. Perusmuurin päälle laskettiin kivijalka. Kivijalkaan käytettyjen kivien
korkeuden oli oltava yli 550 mm, paksuuden vähintään 300 mm ja pituuden yli 600 mm.536
Kivijalkakivet korotettiin oikeaan asemaan kivi- tai puukiilojen avulla ja kiinnitettiin
paikoilleen kivikiilojen ja muurauslaastin avulla.537 Kaikissa tutkituissa rakennuksissa oli
kivijalan yläpinta samassa korkeudessa.538
VR:n ohjeiden mukaan hirsirakennusten kivijalan korkeuden tuli olla vähintään 500
mm539. Tutkittujen rakennusten kivijalan korkeus oli yleensä varsin pieni, sillä maan
pintaa oli poikkeuksetta nostettu myöhempien pihatöiden yhteydessä. Tämä oli useissa
rakennuksissa johtanut siihen, että alushirret olivat lähes maassa kiinni540.

Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 48 ja Hellström, Suomen valtion rautatiet 1862–1912,
1916, 314.
537
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 12, ja Keinänen, 1925, 38.
538
Liite 2, Taulukko 4.4.1.
539
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 12. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kivijalka
tehtiin yleensä yhden kiven korkuiseksi ja yleinen kivijalan korkeus oli 600 mm. Asp, 1904, 19 ja
Keinänen, 1925, 38.
540
Kivijalan korkeus oli huolestuttavan pieni mm. Hyvinkäällä, Kokkolassa, Mikkelissä ja Salossa.
536
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Kuva 120. Rautateillä käytetty perustustapa.

Kivijalan korkeuden ja alapohjan paksuuden vuoksi asemien lattiataso oli noin metrin
maanpintaa korkeammalla. Rakennuksiin noustiin kivestä valmistettuja portaita pitkin.
Portaiden leveys vaihteli kahdesta neljään metriin, ja niiden lepotasojen syvyys oli aina
yli metrin. Portaiden yleinen nousu oli 150 mm ja etenemä 300 mm. Portaisiin oli käytetty
hienoja materiaaleja ja erittäin paljon työtä.
Tutkittujen rakennusten kivijalassa sijaitsevien tuuletusaukkojen koko oli yleisesti
200x200 mm2 ja sijainti poikkeuksetta ikkuna-aukon kohdalla, jolloin niitä oli noin 4,5
metrin välein.541 Tällaisessa sijoitustavassa tuuletusaukon koko pohjaneliötä kohden
on karkeasti 20 cm2 542. Tämä arvo on huomattavasti pienempi kuin nykymääräyksissä
käytettävä 40 cm2/m2.543 Osassa rakennuksista tuuletusaukot oli vielä tukittu puupalikoilla.
Tästä huolimatta ryömintätilan liiallisesta suhteellisesta kosteudesta johtuvia alapohjan
lahovaurioita ei ilmennyt yhdessäkään tutkituista rakennuksista. Ilmeisesti soralla täytetty
peruskaivanto piti rakennuksen alapuolisen maan riittävän kuivana.
Asemissa oli kivijalka yleisesti tuotu ulkoseinälinjan ulkopuolelle544, jolloin siitä
Vuoden 1930 ohjeiden mukaan tuli olla 200x250 mm tuuletusaukko jokaista huonetta kohden,
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 12, ja Hellström, Suomen Valtionrautatiet 1862–1912,
1916, 314.
542
Kun runkosyvyys on yleensä 10 m, tulee yhdelle tuuletusaukolle noin 22 neliömetrin pohja-ala.
543
RakMK. C2. Vaatimus 4 ‰ pinta-alasta, alle 6 metrin välistä ja yli 150 cm2 koosta.
544
Liite 2, Taulukko 4.2.6.
541
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muodostui yhtenäinen jalusta rakennuksen alle. Tummasta luonnonkivestä valmistettu
kivijalka antoi rakennuksille pysyvän, voimakkaan ja arvokkaan ulkonäön. Aitoina
rakennusmateriaaleina puu ja luonnonkivi545 sopivat erittäin hyvin yhteen.

4.4.2 Seinäverhoukset
Maamme vanhimpien hirsirakennusten seinät olivat vuoraamattomia. 1600-luvun lopulta
alkaen arvokkaat rakennukset vuorattiin ulkopuolelta lautaverhouksella. Varhaisimmat
laudat olivat sahapintaisia ja pontattuja. Ne kiinnitettiin pystysuuntaisina suoraan
seinähirsiin.546 Sahaus- ja höyläystekniikan kehityttyä ulkoverhous yleistyi 1700-luvun
viimeisellä neljänneksellä547. 1800-luvun alussa ulkovuorauksena alettiin käyttää
empiretyylin mukaisesti leveää vaakasuuntaista ponttilautaa.548
Hirsiasemien annettiin painua kolme tai neljä vuotta ennen seinäverhousten
asentamista549. Vanhemmissa rakennuksissa hirret maalattiin painuma-ajaksi, jotta
rakennukset antoivat kelvollisen vaikutelman heti rakentamisen jälkeen. Pintakäsittely
tapahtui punamullalla, keltamullalla, vihermaalilla550 tai ns. permanentin aineella.551
Vuonna 1927 annettiin määräys, joka kielsi tämän väliaikaisen pintakäsittelyn552.
Asemien ulkoverhouksen tyyppi vaihteli suuresti ja riippui kunkin ajan tyylillisistä
vaatimuksista. Karkeasti yleistäen verhous oli monimuotoinen ja pääasiallisesti
vaakasuuntainen ennen 1920-lukua ja yksinkertainen ja yksinomaan pystysuuntainen sen
jälkeen.
Dokumentoidut vaakasuuntaiset vuorauslaudat olivat höylättyjä, liitosprofiililtaan
pyöreitä ja niissä oli joko täys- tai puolipontti. Vaakalautojen koko oli vuosina 1860–1890
yleisesti 35x190 mm ja vuosina 1890–1910 30x140 mm.553 Pystylaudoitukset oli tehty
sahapintaisesta laudasta pystyrimatekniikalla554. Pystylautojen koko oli yleensä 25x130
mm ja peiterimojen koko 20x50 mm. Pystylaudoituksen yleistyttyä luovuttiin verhouksen
alapäässä käytetystä vesilistasta ja verhouksen alareuna laskettiin noin 50 mm kivijalan
yläpinnan alapuolelle.555

Ks. Lilius, Muistomerkki, 2000, 25.
Kaila, 1987, 21.
547
Lilius, Muistomerkki, 2000, 27.
548
Kaila, 1987, 25.
549
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 31–32.
550
Liite 2, Taulukko 4.4.2.
551
Hellström, Suomen Valtionrautatiet 1862–1912, 1916, 318. Permanentin aineen koostumus ei ole
selvillä, mutta se on mahdollisesti sama kuin vihermaali.
552
Rop 620/1927 ja Rop 117/1932, RTMA.
553
Vuoden 1906 Komitea suositteli ulkovuoraukseen 1” eikä 1.25” paksua puutavaraa. Betänkande,
afgifvet af komiten …, 1908, 26.
554
Liite 2, Taulukko 4.4.2. Ks. myös Yroj.kk 521/1919 ja Rop. Kk 399/1925 sekä Rop 620/1927,
RTMA sekä Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 31–32.
555
Rrt 350/1931 RTMA sekä Hellström, Valtionrautatiet 1917–1937, 1937, 364.
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546
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Kuva 121. Kempeleen aseman (1886) huolellista julkisivuverhousta.

Tutkittujen rakennusten ulkovuorauslaudat oli valmistettu erittäin korkealuokkaisesta
männystä556. Laudat olivat varsin pitkiä (7,5 m) ja yleensä jatkettu julkisivua jäsentävien
556

Ks. Huonerakennusten rakentamisohjeet, 1930, 28.
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pystylautojen takana. Näissä pystylaudoissa oli erityinen huullos, mihin ulkoverhouslautojen
päät työntyivät. Ulkoverhouslaudat oli kiinnitetty suoraan hirsiseinään noin 1 200 mm:n
välein kahdella suurella naulalla. Vaakavuorattujen rakennusten ulkonurkissa oli yleensä
käytetty vuorilautaa, ainoastaan Turengissa (1862) nurkat oli jiirissä.

Kuva 122. Vaakaverhouksen jatkaminen pystylaudan takana.

Ulkoverhouslaudat oli vanhemmissa rakennuksissa maalattu öljymaaleilla. Vuonna 1919
annettiin määräys, jonka mukaan maalauksessa saatiin käyttää vain vesi- tai liimavärejä557.
Samalla vaadittiin, että laudoitus tuli maalata välittömästi valmistumisen jälkeen.558
Alkuperäisiä sisäverhouksia pystyttiin dokumentoimaan vain muutamasta
rakennuksesta. Näissä rakennuksissa oli hirsiseinän sisäpintaan kiinnitetty pinkopahvi559.
Se oli naulattu erittäin tiheästi seinän ala- ja yläosaan kiinni. Pinkopahvi oli useimmiten
pinnoitettu tapeteilla. Sisänurkkiin oli pinkopahvin alle kiinnitetty erityinen kulmapahvi,
joka ulottui 100–200 mm nurkan molemmin puolin.560
Yroj.kk 521/1919 ja Rop. Kk 399/1925 sekä Rop 620/1927, RTMA.
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 31–32.
559
Puuhiokkeesta tehdyn pinkopahvin valmistus alkoi Suomessa v. 1865. MV Korjauskortti 18, 2.
560
Liite 2, Taulukko 4.4.2.
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Asemien hirsiseinien verhoamiseen oli useita syitä. Rakennus saatiin vuoraamalla
arvokkaamman näköiseksi ja sen tekniset ominaisuudet paranivat.561 Tutkittujen
rakennusten ulkovuorauksessa käytettyjen lautojen koko, tyyppi ja asento muuttuivat ajan
saatossa. Ulkoverhouksella olikin merkittävä vaikutus eri arkkitehtonisten tyylikausien
muodostumisessa.

4.4.3 Lattiat ja sisäkatot
Tutkittujen rakennusten lattialankut oli kannatettu ns. korokekannattimien varaan.
Korokekannattimet olivat kooltaan yleensä 125x125 mm2, valmistettu veistetystä
puutavarasta ja niiden jako oli 550–620 mm, jolloin vapaan jänteen pituus oli vain 425–
500 mm. Korokekannattimet oli kannatettu alapohjavuoliaisten päältä pystytuin. Pystytuet
oli valmistettu piiruista, ja niiden keskinäinen jako oli yleensä 600 mm.562

Kuva 123. Lattian kannatus korokekannattimilla.

Tutkituista rakennuksista pystyttiin vain muutamasta dokumentoimaan lattialankkuja, sillä
useimmiten lattiat oli päällystetty uudemmilla materiaaleilla. Vanha lankkulattia oli usein
saanut pinnalleen muovimaton. Lattialankkuja dokumentoitiin vain neljästä asemasta,
jotka kaikki olivat 1900-luvun puolelta, joten tätä vanhempien asemien lattioista ei saatu
käsitystä. Tutkittujen lattialankkujen paksuus oli 32–35 mm ja leveydet vaihtelivat 110:
stä 135 mm:iin.563 Vuoden 1930 rakentamisohjeiden mukaan lattialankkuina tuli käyttää
täysponttilankkuja, joiden paksuus oli yleisö- ja toimistotiloissa 50 mm, eteisissä ja
keittiöissä 50–37 mm ja asuinhuoneissa 37–31 mm. Lattialankkujen leveyden tuli olla 100–
150 mm. Lattiat tuli käsitellä kahteen kertaan peittävällä keltaisenruskealla öljyvärillä.564
Vrt. Kaila, 1987, 17.
Liite 2, Taulukko 4.4.3. Vuoden 1930 rakentamisohjeissa korokekannattimien koko on vain 5075x100 mm, Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 34. Vrt. myös Keinänen, 1925, 90.
563
Liite 2, Taulukko 4.4.3.
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Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 35–36, 46.
561
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Sisäkatoista tutkittiin vain niiden liittymää hirsirunkoon. Kaikissa dokumentoiduissa
kohteissa sisäkatto oli kiinnitetty suoraan yläpohjakannattimina toimineisiin hirsiin ilman
erillistä rimoitusta.565 Vuoden 1930 rakennusohjeiden mukaan sisäkatot, eli laipiot, tuli
tehdä täysponttilaudoista, joiden paksuus oli 20 mm ja leveys 75 tai 100 mm. Sisäkatot tuli
maalata kahteen kertaan peittävällä öljyvärillä.566
Asemien lattioiden erityisen hyvä jäykkyys syntyi kannatusrakenteesta, painavasta
eristemateriaalista ja paksuista lattialankuista. Sisäkatoissa käytetty puutavara oli
ohuempaa kuin missään muussa rakennusosassa. Sisäkaton laudat oli kiinnitetty suoraan
hirsirunkoon, mikä kertoo hirsityön korkeasta laadusta.

4.4.4 Ikkunat ja ovet
Vanhimmissa tutkituissa rakennuksissa, Turengissa (1862) ja Hyvinkää–Hangossa (1873),
ei ollut erillisiä karmeja. Ikkunapuitteet oli kiinnitetty karalankun tavoin toimivaan
pystypuuhun, ns. karmikaraan, johon oli höylätty ikkunan vaatima huullos ja koristeaiheet.
Karakarmin rakenteen vuoksi se ei ollut erillinen osa, joten se jouduttiin kokoamaan
hirsirungon rakentamisen yhteydessä.

Kuva 124. Ristikarmi, T-karmi ja kahden pystypuun karmi.

Ikkunoiden yleisin karmityyppi oli tutkituissa rakennuksissa ns. T-karmi, jossa karmi
on jaettu vaakasuunnassa yhdellä välipuulla ja pystysuunnassa välipuulla vaakavälipuun
alapuoleiselta osalta. Muita karmityyppejä olivat ristikarmi, joka esiintyi 1910-luvulla,
sekä kahdella pystyvälipuulla jaettu karmi, joka esiintyi erityisen suurissa ikkunoissa koko
rakentamisajan.567
T-karmista syntyvä ikkuna on yksinkertaisimmillaan kolmiruutuinen (2+1), jolloin
puitetta ei ole jaettu välipuitteilla. Tällaista tyyppiä esiintyi asemissa kuitenkin hyvin

Liite 2, Taulukko 4.4.3.
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 35, 46. Vrt. Keinänen, 1925, 89.
567
Liite 2, Taulukko 4.4.4.
565
566
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vähän. Yleisimmät tavat jakaa ikkuna olivat 6-ruutuinen (4+2), missä T-karmissa
olevan ikkunan yläpuite oli jaettu pystysarjalla ja alapuitteet vaakasarjalla, sekä 4ruutuinen (2+2), missä yläpuite oli jaettu pystysarjalla ja alapuitteet olivat jakamattomat.
Puitejako oli rikkaimmillaan 1900-luvun alussa. Tuolloin oli tavallista käyttää T-karmissa
10-ruutuista ikkunaa (2+8), missä yläpuite oli jaettu 8 ruutuun ja alapuitteet olivat
jakamattomat.568 Vuoden 1930 rakentamisohjeiden mukaan ikkunanpuitteet tuli tehdä 45x45
mm:n höylätavarasta, välipuitteen paksuuden tuli olla 12 mm ja tippanokalla varustetun
ulkopuitteen alasarjan paksuuden 60 mm.569

Kuva 125. T-karmissa 6-ruutuinen, 4-ruutuinen ja 10-ruutuinen puitejako.

Erikokoisten ja -muotoisten ikkunoiden käyttö yhdessä rakennuksessa rajoittui asemissa
yleensä 2–4 ikkunatyyppiin. Tätä enemmän käytettiin erilaisia ikkunatyyppejä vuosina
1905–1913, jolloin useissa rakennuksissa oli kuusi erilaista ikkunaa.570
Asemien ulko-ovet olivat kaksilehtisiä, ja niiden karmissa oli yläikkuna aina 1920luvulle saakka. Sen jälkeen ovet muuttuivat yksilehtisiksi ja yläikkunan käyttö väheni.571
Vanhemmassa tyypissä oviaukot olivat hyvin suuria, ja niiden leveys oli 1,6 m ja
korkeus 3 m572. Vanhemmissa ulko-ovissa oli runsaasti lasipintaa. 1910-luvulle saakka
ovilevyn pinnasta oli yli puolet lasia. 1910-luvulla lasia oli yleisesti puolet ovilevyn
pinnasta ja 1920-luvun aikana lasipintojen käyttö poistui kokonaan.573 Ulko-ovien
lasipintojen ja yläikkunoiden jako mukaili aina ikkunoissa käytettyä puitejakoa. Vuoden
1930 rakentamisohjeiden mukaan ovet tuli tehdä 45–50 mm paksusta höylätavarasta
kehärakenteella peilioviksi574.
Liite 2, Taulukko 4.4.4.
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 40.
570
Liite 2, Taulukko 4.4.4.
571
Liite 2, Taulukko 4.4.4.
572
Liite 2, Taulukko 4.3.3.
573
Liite 2, Taulukko 4.4.4.
574
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 40.
568
569
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Kuva 126. Iin asuinrakennuksen (1906) ikkunoiden alareuna.

Kaikissa tutkituissa rakennuksissa oli karmin paksuus sama kuin hirren ja vuorauslaudan
yhteenlaskettu paksuus. Myös vuoden 1930 rakentamisohjeiden mukaan ovien ja
ikkunoiden karmit tuli tehdä höylätavarasta, jonka leveys oli ulkoseinän paksuuden
mukainen ja paksuus 62 mm.575
Karmit oli tutkituissa rakennuksissa kiinnitetty hirsirunkoon erityisten siderautojen
avulla. Nämä sideraudat olivat yleisesti 3–4 mm paksua terästä ja kooltaan noin 35x140
mm. Rautojen jako oli noin 600 mm, jolloin niitä oli ikkunoissa yleensä kolme ja ovissa
neljä sivullaan. Siderautojen päissä oli reiät, joista läpilyödyllä naulalla siderauta oli
kiinnitetty karmiin ja hirteen. Karaan siderauta oli kiinnitetty vain Suoniemellä (1938).
Ikkunoiden ja ovien tyypillä ja koolla oli asemien arkkitehtuurissa keskeinen asema.
Ikkunoiden koko, sommittelu ja puitejako olivat selvimpiä tekijöitä, joiden perusteella eri
aikakausien arkkitehtoniset tyylit saatiin toteutetuiksi. Ulko-oviin oli saatu juhlavuutta
korkeudella ja läpinäkyvyydellä, jolloin sisä- ja ulkotilan raja hälventyi. Myös karmin
paksuudella oli suuri merkitys arkkitehtuuriin. Seinän paksuisilla karmeilla saatiin lasit
seinien pintojen tasoille, jolloin ne kurottivat kohden valoa ja antoivat rakennuksille
avoimen ja vieraanvaraisen leiman. Samalla vältyttiin käyttämästä ikkunapeltejä.
Asemien ikkunat ja ovet oli valmistettu erinomaisista materiaaleista taidokkaasti
käsityönä. Niissä oli käytetty kauniita detaljeja ja heloituksia. Olisi toivottavaa, että näiden
tuotteiden hienostuneisuus ja laatu toimisivat esikuvina tämän päivän ovi- ja ikkunapuusepänteollisuudelle.
575

Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 39.
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Kuva 127. Kolhon aseman (1883) 6-ruutuinen ikkuna ristikarmissa.

4.4.5 Savupiiput ja tulisijat
Asemissa oli erittäin paljon sekä savupiippuja että tulisijoja. Oulun asemalla (1886) oli
peräti 11 savupiippua ja 20 tulisijaa. Käytännössä tulisija oli jokaisessa huoneessa ja
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yhteen savupiippuun saatiin kahden tai kolmen huoneen tulisijat.576
Asemien savupiiput muurattiin uunien ja palomuurien päältä aina 1910-luvulle saakka.
Tutkituista rakennuksista ensimmäiset erilliset savupiiput, joissa oli omat perustukset,
ilmenivät Kurikan aseman suunnitelmissa v. 1911. Tästä eteenpäin lähes kaikki savupiiput
oli tehty erillisinä.577 Piippujen ja tulisijojen perustamistapaa ei saatu dokumentoiduksi.
Kaksikerroksisissa rakennuksissa oli toisen kerroksen tulisijat ilmeisesti kannatettu
puurakenteisen välipohjan päältä. Sitä, miten niissä oli järjestetty painumasta syntyvät
korkeuserot, ei saatu selville. Tämän rakenteen ongelmallisuus saattaa kuitenkin olla yksi
syy kaksikerroksisten rakennusten välttämiseen.
Vuoden 1930 rakentamisohjeiden mukaan uunien sisämuurauksessa tuli käyttää
hyvin poltettuja ja ehjiä tiiliä. Savupiipuissa ja savukanavissa tuli käyttää yksinomaan
kovaksi poltettuja, mieluiten rautapalaneita tiiliä. Uunien muuraukseen käytettiin
savilaastia.578 Tulipalovaaran takia uuneissa tuli käyttää suojapelteinä arinan tasalla olevaa
hiilipeltiä ja suuluukun edessä olevaa lattiapeltiä.579 VR:n uunilämmitteisten rakennusten
lämmitystavasta oli erittäin yksityiskohtaiset ohjeet. Kokemus oli osoittanut, että oikealla
uunien lämmitystavalla voitiin säästää jopa 40 prosenttia lämmittämiseen käytetyistä
haloista.580
Tulisijoilla on ilmeisesti merkityksensä rakennuksen kosteustekniselle toiminnalle,
sillä ne aiheuttavat lämmityskaudella rakennuksen sisälle alipaineen. Tämän vaikutuksesta
rakenteissa olevien rakojen läpi virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa, joka kuivuttaa rakennetta.
Uunit toimivat myös tehokkaina ilmanvaihtolaitteina talviaikaan. Toisaalta on huomattava,
että uunit ovat toiminnassa vain pari tuntia vuorokaudessa. Täten alipaineinen aika on
varsin lyhyt.

4.4.6 Vesikatto
Vesikatto oli asemissa kannatettu itsenäisenä rakenteena toimivien ns. ruotsalaisten
kattotuolien varaan. Tämä kattotuoli koostuu selkäpuista, kitapuusta, konteista, käpälistä
ja jalasorsista. Selkäpuu muodostaa sekä lappeen että räystään, ja siihen kiinnitetään
ruodelaudat. Kitapuu on vaakasuuntainen tuki. Se sitoo selkäpuiden yläosat toisiinsa
muodostaen kattotuolin yläpäähän jäykän kolmiorakenteen, ja samalla se jakaa
selkäpuiden kuormitusta. Kontit ovat välitukia, jotka jakavat selkäpuun jännevälin. Osa
katon kuormituksesta siirtyy konttien kautta yläpohjakannattimien päällä lepäävälle
jalasorrelle. Käpälä sitoo kontin ja selkäpuun alapään toisiinsa muodostaen kattotuolin
alapäähän jäykän kolmiorakenteen.581

Liite 2, Taulukko 4.4.5.
Liite 2, Taulukko 4.4.5.
578
Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 44.
579
Rh.kk. 20/1877 ja Rh.kk. 1210/1881, RTMA. Hiilipellin rakenne ei selviä tekstistä.
580
Rh.kk. 17/1923, RTMA, sisältää ohjeet uunien ja liesien tehokkaasta lämmitysmenetelmästä.
581
Roininen, 1957, 117–118.
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Kuva 128. Ruotsalaisen kattotuolin osat.

Tutkittujen rakennusten kattotuolien tyyppi oli aina samanlainen, joskin niissä oli lähes
aina pieniä yksilöllisiä rakenneratkaisuja. Selkä- ja kitapuussa ei ollut merkittäviä eroja.
Sen sijaan kontin suunta ja kannatustapa vaihtelivat eri rakennuksissa. Kontti saattoi olla
pystysuorassa ja tuettu kaukaa seinästä tai varsin vinossa ja tuettuna aivan seinän vierestä.
Jalasorren etäisyys ulkoseinästä määräytyi yleensä yläpohjan ja tasakerran korkeuseron
mukaan. Jos yläpohja oli merkittävästi tasakertaa alempana, oli jalasorsi aivan seinän
vieressä. Kun välipohja oli lähes samassa korkeudessa tasakerran kanssa, oli jalasorsi
etäällä seinästä582.
Tutkitut kattotuolit oli valmistettu veistetystä puutavarasta, jonka koko oli yleisesti
125x125 mm2. Kattotuolien jako oli 1 200–1 400 mm. Ne oli valmistettu maassa ja
nostettu kokonaisina paikoilleen. Kattotuolien puuliitokset oli aina tehty loveamalla,
joten kattotuolin leveys pysyi kaikkialla samana. Loviliitoksissa selkäpuuta oli lovettu
noin kolmanneksen ja siihen liittyvää puuta noin kaksi kolmannesta.583 Vanhimmissa
kattotuoleissa oli liittiminä käytetty puutappeja ja nuoremmissa rautanauloja.
Kattotuolien selkäpuiden alapäät muodostivat sivuräystäiden kannattimet, jotka
olivat aina näkyvillä. Kannattimet oli muotoiltu kunkin tyylikauden muotoaiheiden
mukaisesti, ja ne olivat merkittävä osa ulkoarkkitehtuuria. Sivuräystäillä keskimääräinen
ulkonema seinäpinnasta oli 630 mm, ja se pysyi koko rakentamiskauden varsin tasaisena.
Päätyräystäiden ulkonema oli hieman sivuräystäitä suurempi, ja sen keskiarvo oli noin
730 mm. Päätyräystäiden pituus oli poikkeuksellisen suuri vuosina 1897–1904, jolloin
keskiarvo oli peräti 1 175 mm. Tänä aikana oli tyypillistä kallistaa päätyräystäs siten,
että sen ulkonema kasvoi harjaa kohti noustessa.584 Päätyräystäät oli yleensä kannatettu
kattotuolin ja päätykolmion varaan tuetuilla poikasilla.
Jyväskylä (1897), Savonlinna (1907), Kurikka (1911), Huutokoski (1913).
Liite 2, Taulukko 4.4.6. Vrt. Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930, 34.
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Liite 2, Taulukko 4.4.6.
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Kuva 129. Karjaan aseman (1897) päätyräystäs.

Asemissa oli käytetty katemateriaaleina puu-, huopa-, mineriitti-, pelti- ja tiilikatteita585.
Tutkituissa rakennuksissa alkuperäinen katemateriaali oli jäljellä ainoastaan Iissä (1906),
missä huopakatto oli jätetty myöhemmin tehdyn sementtitiilikaton aluskatteeksi, ja
Jänhiälässä (1932), missä oli käytetty eterniitti-kattolaattoja. Muissa rakennuksissa
katemateriaali oli uusittu. Nykyään valtaosassa rakennuksista oli tumma peltikate,
muutamana poikkeuksena oli punainen sementtitiilikate. Nämä sementtitiilikatteet
erottuvat edukseen hieman synkistä peltikatoista.586

Hellström, Valtionrautatiet, 1937, 363–364 ja Huonerakennusten rakentamisohjeita, 1930,
36–38.
586
Liite 2, Taulukko 4.4.6.
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Asemien yleisin kattomuoto oli satulakatto. Muita käytettyjä kattomuotoja olivat
aumakatto, joka esiintyi yleisesti 1910-luvulla rakennetuissa asemissa, telttakatto ja
mansardkatto. Satulakattojen kaltevuus vaihteli 24:stä 28°:een, ja sen keskiarvo oli noin
26°, joka vastaa kattokaltevuutta 1:2,1. Aumakattojen kaltevuus oli keskimäärin 32° (1:
1.6), ja se vaihteli 28:sta 33°:een.587 Vesikattojen kaltevuudet pysyivät varsin samanlaisena
koko asemien rakennusajan.

Kuva 130. Kristiinankaupungin aseman (1912) kattolyhty.

Asemien merkillepantavimmat arkkitehtoniset erot saavutettiin pääosin kattomuodoissa,
poikkipäädyissä ja kattolyhdyissä käytetyissä variaatioissa. Hyvin yleistä oli käyttää
keskiakselilla suurta poikkipäätyä ja kummassakin päädyssä pientä poikkipäätyä tai
kattolyhtyä. Myös räystäillä oli merkittävä asema sekä arkkitehtonisessa sommittelussa
että ornamentiikassa. Näiden muuttuvien kattomuotojen avulla syntyi niin 1800-luvun
kertaustyylien, kansallisromantiikan, jugendin ja 20-luvun klassisismin arkkitehtoninen
muodonanto. Hyvinkin erilaiset kattomuodot toteutettiin täysin samanlaisella
kattotuolityypillä. Se oli rakenteena kevyt ja erittäin hyvin muuntuva.
587

Liite 2, Taulukko 4.4.6.

5 Tutkimuksen tulokset
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hirsirakenteiden merkitystä asema-arkkitehtuurille.
Tutkimuksen tuloksena pystytään osoittamaan, että asemissa on joukko hirsirakenteista
johtuvia tekijöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet rakennusten arkkitehtoniseen
muodonantoon ja luoneet oman tunnistettavan hirsirunkoisten asemien rakennustyypin.
Hirsirakenteiden vaikutukset asemien arkkitehtonisen muotoon voidaan jaotella neljään
luokkaan: hirsirakenteen tekniseen toimintatapaan, hirsirungon muotoon, hirsiseinien
aukotukseen ja liittyvissä rakennusosissa käytettyihin ratkaisuihin. Omana tärkeänä
tuloksena tutkimuksen aineistossa on se, että ensimmäistä kertaa on perinteinen
hirsirakennustekniikka dokumentoitu siten, että vastaavien rakenteiden valmistaminen on
mahdollista myös tulevaisuudessa588.

5.1 Hirsirakenteen tekninen toimintatapa
Hirsiseinän tekniset ominaisuudet riippuvat seinän tiiviydestä. Verrattaessa hyvin
tiiviin ja hyvin harvan seinärakenteen lämmöneristävyyttä, kosteusteknistä toimintaa,
pitkäaikaiskestävyyttä ja ääneneristävyyttä saadaan toisistaan täysin poikkeavia
ominaisuuksia. Hirsirakenteen tiiviys perustuu hirsien välisten liitosten pysyvyyteen,
joka riippuu suoraan seinän lujuudesta. Täten lujuudella on ensisijainen vaikutus kaikkiin
hirsirakenteen teknisiin ominaisuuksiin.
Hirsirakenteen lujuuden ensisijainen tehtävä on vastaanottaa puun sisäisiä voimia
ja estää yksittäisen hirren liikkuminen, pääasiassa sen kiertyminen. Mikäli hirsi pääsee
kiertymään pituusakselinsa ympäri, laskee rakenteen lujuus ja kaikki sen tekniset
ominaisuudet heikkenevät.
Lujan hirsirakenteen muodostumisen ehtona on hyvä puumateriaali. VR:llä käytetyt
hirret olivat laadultaan erittäin hyviä. Oksaisuuden puolesta ne asettuivat sahatavaran
laatuluokkiin I ja II589. Hirsien muotopysyvyys, joka syntyy poikkileikkauksen
pyöreydestä, pituusakselin suoruudesta ja rungon kapenemasta, oli erinomainen. Hirren
588
589

Rautateillä käytetty hirsirakennustekniikka julkaistaan erillisessä hirsirakentamisoppaassa.
Määritys tehty vuoden 1946 luokituksen mukaan. Puurakennustaito, 1946, 88.

167

hyvä muotopysyvyys mahdollistaa laadukkaat liitokset, joilla on keskeinen merkitys
seinän lujuuteen.
VR:llä hirsinä käytettyjen puiden ikä ei ollut erityisen korkea, keskiarvo oli noin 100
vuotta. Tällaisten puiden kierteisyys ja kuivumisen aikainen kiertyminen on vähäisempää
kuin vanhemmissa puissa. Toisaalta nuorempien puiden sydänpuupitoisuus ja siten
säänkestävyys on alhaisempi, mutta verhotussa hirsirakenteessa näillä ominaisuuksilla ei
ole merkitystä.
Kokemusperäisen tiedon mukaan valtaosa hirsirakennukseen kohdistuvasta
kuormituksesta kulkee alaspäin nurkkien kautta590. Siten hirsiseinän lujuus syntyy nurkista.
Nurkan täydellinen muodostuminen vaatii sekä laadukkaan nurkkasalvoksen että noin
metrin pituudelta ehjää seinää nurkan molemmin puolin.
Hyvä salvostyyppi estää hirren liikkeen ja kiertymisen kahden puupinnan välisellä
puristusvoimalla. Lyhytnurkassa tämä on mahdollista vain vaakapinnalla olevan erityisen
hampaan avulla. Asemissa oli nurkkasalvoksena yleisimmin käytetty lohenpyrstöistä
salahammasnurkkaa. Tässä nurkkatyypissä yhdistyvät lohenpyrstön kyky säilyttää tiiviys
kuivumiskutistumisesta huolimatta ja läpihammasnurkan kyky estää hirren kiertyminen.
Nurkkatyyppi on tiivis, sillä siinä on vähän läpi meneviä saumoja ja erittäin kestävä, kun
hammas on suojassa salvoksen sisällä. Tiiviyden varmistamiseksi oli kaikissa nurkissa
käytetty erillistä lämminvaraa, jonka avulla salvos voidaan tiivistää painuman jälkeen.

Kuva 131. Asemissa käytetyt salahampainen lohenpyrstösalvos ja läpihammasnurkka.

Nurkkasalvoksesta lähtevien seinänosien tulee olla vähintään metrin mittaisia. Tätä
lyhyempiin seinänosiin ei voi hirsien halkeamisvaaran vuoksi asentaa vaarnatappeja. Alle
metrin pituisista seinänosista ei synny levyrakennetta, joka lujuudellaan estäisi nurkassa
590

Asp, 1903, 9.
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tapahtuvat muodonmuutokset. Mikäli tällaisella nurkalla on paljon kiertyvä hirsi, pystyy se
liikuttamaan tapittamattomia lyhyitä hirsiä ja koko nurkan lujuus laskee merkittävästi.
Varauksen leveydellä on merkityksensä seinän lujuuteen. Levyteorian mukaisesti seinän
kyky vastustaa nurjahdusta riippuu seinän tehollisesta leveydestä, joka hirsiseinällä on
sama kuin varauksen leveys. Jotta seinä toimii koko varauksen leveydeltä, täytyy varauksen
pysyä kaikkialta kiinni alemassa hirressä. Pelkästään kahden hirren liitoksella tämä ei ole
mahdollista, sillä kuivuman aiheuttamat halkeilut ja muodonmuutokset avaavat aina osan
saumasta. Asemissa oli keskimäärin 120 mm leveät varaukset veistetty kaikkialta auki ja
hirsien väliin jäävä rako oli täytetty erittäin tiukkaan sullotuilla rohtimilla tai tappuroilla.
Tilkintä oli tehty kolmessa vaiheessa, joista viimeinen, jälkitilkintä, oli tehty painuman
jälkeen. Käytettyjen tilkemateriaalien suuren lujuuden ja huolellisen tiivistämisen ansiosta
koko varauksen leveys oli saatu toimimaan rakenteellisesti. Huolellinen jälkitilkintä
paransi merkittävästi hirsiseinän kaikkia teknisiä ominaisuuksi.
Aukon pielessä oleva kara toimii tukena pieleen päättyvälle seinänosalle. Karan kyky
sitoa vapaita hirrenpäitä riippuu karan jäykkyydestä ja kiinnitystavasta. Asemien karat
olivat yhdestä puusta veistettyjä T-karoja. Karalankun leveys oli aina hirren paksuuden
mukainen. Karat oli kiinnitetty erittäin huolellisesti loviliitoksin sekä aukon alapuolelta
kulkevaan ns. kynnyshirteen että aukon yläpuolelta kulkevaan ns. kamanahirteen.
Puisia vaarnatappeja oli asemissa käytetty muiden hirsiliitosten apuliitoksina. Vaarnojen
avulla oli varmistettu salvosten, karojen ja jatkosten toimiminen. Vaarnatapit oli aina
valmistettu männystä ja vuoltu tarkasti reiän muotoiseksi. Tällaisten tappien kyky lujittaa
liitoksia on erittäin suuri, ja niiden vaikutuksesta päällekkäiset liitokset toimivat yhdessä.
Asemissa käytetyt liitostavat pysyivät hyvin vakiintuneina vuosina 1860–1950.
Salvoksissa käytettiin hampaita, varaus tilkittiin huolellisesti, karat tehtiin aina yhdestä
puusta ja vaarnatapit vuoltiin pyöreiksi. Asemien perusteella voidaankin perustellusti
olettaa, että hirsiliitosten yksinkertaistaminen heikentää rakenteen lujuutta.
Asemissa oli hirsirakenteen lujuus pyritty järjestämään normaalilla nurkkaratkaisulla.
Hirrestä tehtyjä päätykolmioita ja nurkattomia seinäosia oli käytetty hyvin vähän. Samoin
pystykannatettuja rakenteita ja tukipuita oli vältetty. On ilmeistä, että hirsirungon paras
tekninen toiminta saavutetaan runkomuodolla, joka pystytään toteuttamaan puhtaalla
lamasalvosrakenteella, ilman mitään erikoisrakenteita.

5.2 Hirsirungon muoto
Koska lujuus on määrittävänä tekijän hirsirakenteen teknisessä toiminnassa, on se
pääasiallinen tekijä myös määrittämään arkkitehtonista muotoa. Loogisesti johdettuna
muoto, joka antaa hyvät tekniset ominaisuudet, on rakennukselle oikea, ja huonot
ominaisuudet antava muoto väärä.
Maamme männyistä saatavien hirsien 9–10 metrin pituus on aina säädellyt
hirsirakennusten kokoa ja muotoa. Rakennustekniikasta johtuen suoraa hirsiseinää ei
ole yleisesti tehty yhtä hirren mittaa pidemmäksi. Asemissa oli hirren pituus suoraan
määrittänyt runkoleveydet. Runkopituudet olivat yleisesti hirren mitan kerrannaisia.
Hirsiseinät oli yleensä 5–6 metriä korkeita, jolloin painuma ei vielä kasvanut haitallisen
suureksi.
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Hirren mitasta tuleva yhdeksän metrin pituus on liian suuri hirsiseinän lujuuden kannalta.
Asemien seinät oli tuettu keskiosastaan väliseinäsalvoksella, minkä vuoksi yleisimmäksi
vapaaksi seinäpituudeksi määrittyi 3–6 metriä. Tämän mittainen rakenteellinen seinälevy
oli useimmiten 4–5 metriä korkea, jolloin rakenteen lujuus oli vielä riittävä.
Asemien hirsirungoista oli selvästi tunnistettavissa runkoyksiköt. Tällaisen
runkoyksikön koko syntyi hirren mitasta, rakenteellisen seinälevyn koosta ja hirsiseinän
painumasta. Asemien runkoyksikön yleinen koko oli 9x9x6 metriä.
Hirsiseinät yhdistyvät toisiinsa salvosliitoksin. Historiallisen ajan hirsirakennuksissa on
esimerkkejä salvostyypeistä, jotka antavat seinien yhdistämiselle kulman, joka vaihtelee
90:stä 150 asteeseen591. Asemissa oli käytetty ainoastaan suorakulman (90°) tuottavia
nurkkasalvoksia. Onkin täysin ilmeistä, että tällainen nurkka antaa rakenteelle kaikista
suurimman lujuuden ja on siten luontevin ja paras tapa liittää hirsiseiniä toisiinsa. Tämän
vuoksi luja hirsirunko muodostuu toisiinsa suorakulmaisesti liittyvistä hirsiseinistä, jotka
muodostavat suorakulmion muotoisia massoja ja huonetiloja.

Kuva 132. Asemissa käytetyn runkoyksikön perustyyppi.
Useissa vanhoissa puukirkoissa, kuten Vimpelissä ja Lehtimäellä, on yli 90 asteen nurkissa
käytetty erillistä tukiseinää.
591
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Hirsiseinien yhdistelemistä toisiinsa säätelee nurkan lujuuden lisäksi luonnonmuotoisten
hirsien kartiomaisuus. Neliseinäisessä hirsilaatikossa hirsien tyvien ja latvojen välinen
läpimitan eroavuus pystytään yleensä hoitamaan suhteellisen helposti valitsemalla tietylle
seinän korkeudelle tietyn kokoisia hirsiä. Valinta muodostuu huomattavasti vaikeammaksi,
kun hirsilaatikkoon tehdään väliseiniä tai hirsilaatikoita liitetään toisiinsa. Tällöin täytyy
ottaa huomioon kaikkien seinien tasainen nousu sekä seinien liitoskohtien samanlainen
nousu. Esimerkiksi rungon läpi menevän väliseinän hirsien kartiomaisuuden täytyy olla
erittäin vähäinen, sillä hirret liittyvät molemmista päistään ulkoseinien keskikohtiin,
missä tyvi- ja latvavuorottelua ei esiinny periaatteessa lainkaan. Hirsien kartiomaisuus
vaikeuttaa kovin monimuotoisten pohjakaavojen käyttöä, rajoittaa väliseinien määrää ja
johtaa luontevasti yksinkertaisiin pohjaratkaisuihin.
Hirren mitasta syntyviä runkoyksiköitä on lamasalvostekniikalla lähes mahdotonta liittää
toisiinsa suoraan peräkkäin. Historiallisen ajan puukirkoissa oli runkoyksiköitä liitetty
toisiinsa tukipilareiden ja ristinmuotoisen pohjakaavan avulla. Asemissa oli runkoyksiköitä
liitetty toisiinsa ns. porrastuksen avulla. Yksinkertaisimmillaan porrastuksessa liitetään
kaksi neliseinäistä hirsikehää toisiinsa siten, että kehien yhteisessä väliseinässä aiheutetaan
yksiköiden välille noin metrin verran syvyyssuuntaista siirtymää. Porrastuksen avulla seinä
saadaan jatketuksi täydellä nurkalla, ja samalla tyvi–latva-vuorottelu säilyy.

Kuva 133. Porrastamalla hirsikehää voidaan jatkaa loputtomasti.

Asemien hirsirungot olivat yleensä kaikkialta tasakorkeita. Rakennusten kivijalka oli aina
tasakorkea ja ylin hirsikerta kauttaaltaan samassa korossa. Painuman vuoksi hirsirunko
toimiikin parhaiten silloin, kun siinä ei ole korkeuseroja.
Asemat olivat yleensä yksikerroksisia. Yksikerroksisuus onkin ominaista hirsirungolle.
Seinäkorkeuden kasvaessa hirsiseiniin syntyy haitallisen suuria painumaeroja592.
Yksikerroksisiin rakennuksiin muodostuu myös tilava avoullakko, jolloin kattorakenteet
ovat jatkuvasti tuulettuvia ja pienet vesikattovauriot ehditään havaita, ennen kuin ne
Esim. 10 metriä korkeassa hirsikehässä väliseinät painuvat noin 100 mm enemmän kuin
ulkoseinät, Liite 2, Taulukko 2.2.2. Ks. Roininen, 1957, 18.
592
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tuottavat ongelmia. Yksikerroksisuuden ansiosta vältetään myös ongelmalliset välipohjien
runkoäänet ja paloturvallisuus paranee.
Asemien seinien suorakulmaisuus tuotti selvästi rajautuvat huoneet, jotka olivat
tilana täysin hahmotettavissa ja ymmärrettävissä. Asemien huonekorkeus oli yleensä
neljä metriä. Huonetilat olivat avaria, mutta sisäkattojen ollessa yksi yhtenäinen pinta,
rajautuivat huoneet selkeästi myös yläpuoleltaan.
Asemien yleinen huonekoko oli 20–35 neliömetriä. Asemissa oli myös huomattavasti
suurempia huoneita, joista suurimmat olivat kooltaan noin 60 neliömetriä.593 Nämä suuret
huoneet oli aina sijoitettu rungon keskiosaan, jolloin rungon läpimenevät väliseinät oli
saatu tuettua risteävillä väliseinillä. Hirsirungossa yhtenäisen huoneen koon määrää
yläpohjapalkkien kantokyky.

Kuva 134. Suurten huoneiden seinien tuenta väliseinillä.

Asemissa oli hirrestä valmistetuilla, yksinkertaisilla yläpohjapalkeilla saavutettu 6 metrin
jänneväli. Tätä suuremmissa jänneväleissä oli jouduttu turvautumaan erikoisrakenteisiin,
jotka olivat aina varsin monimutkaisia ja vaikeita toteuttaa. Siten asemien kokoa ja
sisätiloja olivat selvästi säädelleet sekä hirren mitasta muodostuva 9 metrin pituus että
yläpohjakannattimista muodostuva 6 metrin pituus.
Hirsirungon asettamien ehtojen lisäksi vesikaton rakenteet ovat merkittävästi säädelleet
historiallisten rakennusten muotoa. Puisten katto- ja yläpohjakannattimien vaikutuksesta
olivat sekä hirsirunkoiset, tiilirunkoiset että kivirunkoiset rakennukset aina 1900-alkuun
saakka erittäin paljon toistensa muotoisia594. Asemissa oli käytetty vesikaton kannattimina
ns. ruotsalaisia kattotuoleja. Suurimmat tällä rakenteella saavutetut jännevälit olivat noin
15 metriä. Käytetyllä kattotuolityypillä oli siis saavutettu pidempiä jännevälejä, mitä hirren
pituudesta syntyvä runkoleveys oli. Asemien perusteella ei voida osoittaa, että kattotuolien
ominaisuudet olisivat suoraan vaikuttaneet hirsirungon muotoon.
Hirren pituuden, rakenteen lujuuden ja painuman vuoksi asemat koostuivat kaikkialta
tasakorkeista runkoyksiköistä, joiden yleisin koko oli 9x9x6 metriä. Hirsirungon pelkistetty
laatikkomuoto oli niin hallitseva, että rakennuksia oli pelkän hirsirungon perusteella erittäin
vaikeaa ajoittaa eri aikakausille tai luokittaa tiettyihin arkkitehtonisiin tyylikausiin.
Asemien suurimpien huoneiden mitat olivat 10x6 m. Kartanoissa tiedetään suurimpien huoneiden
olleen kooltaan 10x11 m. Gardberg, 2002, 281.
594
Gardberg, 2002, 11.
593
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5.3 Hirsiseinän aukotus
Hirsiseinän aukotus vähentää aina seinän lujuutta. Aukon vaikutuksesta syntyy seinänosia,
jotka päättyvät aukon pieliin. Näiden nurkattomien seinänosien lujuus asettaa ehtoja aukon
sijainnille, koolle, muodolle ja aukkojen määrälle.
Asemissa aukot olivat yleensä seinälevyn keskiosassa sekä korkeus että pituussuunnassa.
Korkeussuunnassa aukkojen ja yläpohjakannattimien välissä oli vähintään kolme ehjää
hirsikertaa, jotka kykenivät siirtämään valtaosan kuormista suoraan nurkan muodostamalle
tuelle saakka. Pituussuunnassa aukot sijaitsivat seinälevyn keskellä, jolloin kumpikin
aukon pieleen päättyvä seinänosa muodostui mahdollisimman lyhyeksi ja siten myös
mahdollisimman lujaksi.
Asemissa aukot eivät koskaan olleet metriä lähempänä ulkonurkkaa, sillä koko
rakenteen lujuus syntyy ulkonurkista. Tällä säännöllä on suuri arkkitehtoninen merkitys,
sillä se estää nurkkien avaamisen hirsirakennuksissa.
Asemien aukot olivat varsin suuria, hyvin yleisenä kokona ovi-aukolle oli 1,5x3,2
metriä. Tämä osoittaakin, että hirsiseinässä voidaan käyttää suuria aukkoja, kunhan aukot
sijoitetaan oikein, käytetään oikeaa aukkomuotoa ja aukon pielien kararakenteet ovat
laadukkaita.

Kuva 135. 1880-luvun asemissa esiintynyt aukotus.

Asemien aukot olivat muodoltaan suorakulmaisia. Tähän on syynä se, että karan
muodostama tuki on parhaimmillaan, kun kara saadaan liitetyksi tukevasti aukon
yläpuolella kulkevaan hirteen. Jotta tämä liitos antaa riittävän lujuuden, tulee aukon
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ylikulkevan hirren olla yhtenäinen ja tukeutua molemmista päistään nurkkasalvoksiin.
Tämän vuoksi hirsiseinässä olevien aukkojen yläreunaa ei voida muotoilla. Esimerkiksi
pyörökaaren muotoinen aukon yläosa katkaisee hirren, johon karat liittyvät, ja rakenteen
lujuus vähenee merkittävästi. Karan toiminnan johdosta on suorakulmainen aukkomuoto
paras hirsiseinässä.
Asemissa oli tavallisesti käytetty vain yhtä aukkoa seinälevyssä. Jos seinälevyyn
sijoitetaan useampia aukkoja, jää aukkojen väliin seinänosia, jotka eivät kummastakaan
päästä tukeudu nurkkarakenteeseen. Näiden seinätaulujen kyky vastaanottaa kuormitusta
on huono, ja niiden lujuus on hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Nurkaton seinätaulu ei ole
varsinainen hirsirakenne, joten niiden käyttöä tulisi välttää.
Asemien aukotuksessa oli selvästi havaittavissa hirsirakenteen lujuudesta johtuvia
säännönmukaisuuksia. Aukot olivat seinän keskiosassa ja aina yli metrin etäisyydellä
ulkonurkasta, aukon muoto oli suorakulmio ja yhdessä seinälevyssä oli yleensä
vain yksi aukko. Nämä säännöt saivat aikaan erittäin tasapainoisen ja rauhallisen
julkisivusommitelman.

5.4 Hirsiaseman arkkityyppi
Asemien liittyvissä rakennusosissa oli joukko yhteisiä tekijöitä, jotka kiinteästi tukivat
hirsirakenteen toimintaa ja vaikuttivat osaltaan arkkitehtoniseen muodonantoon. Näitä
tekijöitä olivat korkea kivijalka, portaat, jaetut ikkuna-aukot, ymmärrettävät vesikatot,
lukuisat tulisijat ja ulokekatokset. Nämä tekijät olivat sopusoinnussa hirsirakenteen
teknisten ja arkkitehtonisten vaatimusten kanssa, ja ne olivat tärkeä osa hirrelle ominaista
arkkitehtuuria.
Asemissa oli erittäin huolellisesti tehdyt perustukset. Perustamissyvyys oli routarajan
alapuolella, ja alapohjan tuulettuvuudesta oli huolehdittu. Perustusten laadukkuus olikin
yksi keskeisiä tekijöitä rakennusten säilyvyydessä ja hyväkuntoisuudessa.
Asemien kivijalat olivat näyttäviä, ja niillä oli suuri arkkitehtoninen merkitys. Yli
puolimetriä korkea kivijalka oli tuotu 50–100 mm seinälinjan ulkopuolelle, jolloin
rakennus kohosi selkeän jalustan päältä. Kauttaaltaan tasakorkea kivijalka oli valmistettu
tummasta kivestä, graniitista tai gneissistä. Tällaisen kivijalan ansiosta rakennukseen tuli
pysyvyyden tunne, ja samalla puuosat olivat hyvin suojattuja maakosteudelta.
Korkean kivijalan ja paksun alapohjarakenteen vaikutuksesta asemien lattiataso oli
noin metrin pihan pintaa korkeammalla. Lattiataso oli aina tasakorkea, rakennuksen
sisällä ei ollut korkeuseroja. Tämä yksiselitteinen rakennuksen perustaso kokosi selkeästi
sisätilaa595. Lattiatasolle noustiin luonnonkivestä valmistettuja portaita pitkin. Nouseminen
yhdistettynä korkeisiin ja koristeellisiin oviin muodosti juhlavan sisääntulon. Portaissa
kulkeminen onkin arkkitehtonisen kokemuksen kannalta tärkeä ja aina merkityksellinen
tapahtuma596.
Vrt. Stenroos, Aura, 1984, 40.
Vrt. Stenroos, Aura, 1984, 45. Portaiden merkitys arkkitehtuurille on esillä mm. Helsingin
tuomiokirkossa ja eduskuntatalossa. Nykyiset rakentamismääräykset (E1, F1, F2) vaikeuttavat ja
rajoittavat portaiden käyttöä.
595
596
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Asemissa oli selvät suorakulmaiset ikkuna-aukot. Ikkunat oli aina jakopuitteilla
jaettu useampiin ruutuihin. Jakopuitteet loivat selvän rajapinnan sisä- ja ulkotilan välille.
Ikkunoiden jakotavalla oli suuri merkitys asemien arkkitehtuurille. Esimerkiksi kahden
samanaikaisesti ja samaa tyyliä edustaneen aseman, Oulun ja Kokkolan, arkkitehtuurissa
oli suuri ikkunoista johtuva ero. Oulun asemalla käytetty jakamaton puite T-karmissa
antoi ikkunoille ja koko rakennukselle kolkomman ja torjuvamman vaikutelman kuin
Kokkolassa käytetty 6-ruutuinen ikkunatyyppi.
Asemien jokaisessa huoneessa oli tulisija, ja savupiippu oli joka toista huonetta kohden.
Uunilämmitys antoi rakennuksiin tasaisen ja miellyttävän lämmön, ja se oli oleellinen osa
rakennusten tunnelmaa597. Uunilämmityksellä oli myös merkittävä vaikutus rakennusten
ilmanvaihtoon ja ilmeinen vaikutus kosteustekniseen toimintaan.

Kuva 136. Kattomuodot rytmittävät Kajaanin aseman (1905) massoittelua.

Yleisimmin käytetty kattomuoto asemissa oli satulakatto. Kattojen kaltevuudet olivat
jyrkkiä, ja kattokaltevuudet vaihtelivat 1:2:sta 1:3:een. Kaikissa katoissa oli selvät räystäät,
jotka ulkonivat seinälinjasta yleensä noin 600 mm. Katoissa oli usein poikkipäätyjä
ja kattolyhtyjä. Ne olivatkin arkkitehtonisesti tehokas ja näkyvä sommitteluteema598.
Kattojen muodonannolla synnytettiin merkittävä osa koko rakennuksen massoittelun
rytmistä ja ryhdistä.
Kaikissa tutkituissa asuinkäytössä olleissa rakennuksissa oli uunilämmitys edelleen pääasiallinen
lämmitysmuoto.
598
Vrt. Wickberg, Rakennettu aika, 1993, 43.
597
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Kuva 137. Tammisaaren aseman (1873) sisäänkäyntikatos.

Asemissa oli hirsirungolle ominaista, hyvin sulkeutunutta muotoa avattu keveillä, runkoon
liittyvillä kuisteilla ja katoksilla. Valtaosa niistä oli toteutettu ulkokannattimilla, jolloin
pystyrungosta aiheutuvat ongelmat oli vältetty. Ulokekannattimilla oli saavutettu jopa
kolmen metrin ulkonema. Ulokekatosten rakenteissa oli käytetty kauniita muotoja ja
koristeleikkauksia.
Asemien ulkoverhouksissa oli aina 1920-luvulle asti käytetty erittäin korkealaatuista
ja suurta höylätavaraa. Vuorauslautojen suunnan muutoksilla oli jäsennetty ja rytmitetty
julkisivua, ja ne olivat ulkoarkkitehtuurin kannalta keskeinen sommittelukeino.
Verhouksen reuna-alueisiin ja suunnan muutoskohtiin oli kiinnitetty erityistä huomiota ja
ne oli toteutettu sekä suunnittelun että rakennustyön puolesta erittäin taidokkaasti.
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Kuva 138. Keuruun aseman (1897) koristeita.

Asemissa käytettiin paljon koristeaiheita aina 1920-luvulle asti. Valtaosa koristeista liittyi
rakenteellisiin osiin. Tyypillisimpiä näistä olivat kattojen ja katosten näkyvissä rakenteissa
ilmenevät muotoilut ja puuleikkaukset, ikkunoiden vuorilautojen muotoilu ja kaiverrukset
sekä julkisivulistojen ja nurkkalautojen muotoilu ja koristelu. Koristeet olivat asemissa
arkkitehtonisesti erittäin keskeisessä asemassa.
Asemien hirsirunko oli aina lähes samanlainen. Tähän perusrunkoon saatiin liittyvillä
rakennusosilla aikaan eri arkkitehtoniset tyylikaudet. Liittyvistä osista tärkeimpiä olivat
vesikaton muodot, ikkunoiden jakopuitteet, ulkoverhouksen tekstuuri ja koristeaiheet.
Näissä tekijöissä käytettiin lukuisia variaatioita, joiden vaikutuksesta hyvin samanlainen
rakennus saatiin edustamaan omaa aikaansa ja paikkaansa, ja sille saatiin yksilöllinen
arkkitehtoninen luonne. Variaatioista huolimatta näissäkin tekijöissä oli koko ajan
huomioitu hirsirungon perusvaatimukset. Puurakentamisen perussäännöistä ei asemissa
koskaan livetty.

6 Pohdinta
Tämän tutkimuksen tuloksena asemista voidaan osoittaa useita hirsirakenteista johtuvia
tekijöitä, joiden vaikutuksesta asema-arkkitehtuuri on yhtenäistä, selkeää ja liittyy
osaksi maamme perinteistä hirsiarkkitehtuuria. Tutkimuksen yleisempänä tavoitteena
on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa perinnettä jatkavan hirsiarkkitehtuurin kehittymisen.
Asemista saadun tiedon mukaan hirsirungon muoto tulee alistaa hirsirakenteen ehtojen
mukaiseksi. Täten rakennuksen pohjakaavaa, massoittelua ja aukotusta säätelevät hirren
materiaaliominaisuudet, käytetty liitostekniikka ja hirsirakenteen lujuus. Näiden tekijöiden
pohjalta tapahtuva kehitystyö on luontevinta käsinveistotuotantotavan piirissä. Perinnettä
jatkavan hirsiarkkitehtuurin kehittyminen vaatii vielä lisää tutkimusta historiallisista
rakennustyypeistä, hirsiliitoksista ja hirsirakenteen teknisestä toiminnasta.

6.1 Hirsiarkkitehtuurin lähtökohtia
Kaikkien asemien hirsiseinät ovat sekä ulko- että sisäpuolelta verhottuja. Maamme asemien
hirsiseiniä ei paljastettu edes kansallisromantiikan ihanteiden mukaisesti, kuten Ruotsissa
tehtiin. Verhoaminen parantaa hirsiseinän teknisiä ominaisuuksia, mutta siitä, kuinka
suuri merkitys sillä on, ei ole tutkittua tietoa. Pääasiallinen syy asemien verhoamiseen
oli kuitenkin se, että niiden arkkitehtoninen ilme saatiin lähemmäs esikuvina toimineita
kivi- ja tiilirakennuksia ja asemat saatiin erottumaan maaseudun verhoamattomista
hirsirakennuksista. Tänä päivänä hirttä arvostetaan yleisesti eikä sillä ole tarvetta matkia
muita materiaaleja. Hirsi onkin ainoa runkoratkaisu, joka voidaan jättää sellaisenaan
näkyviin. Nykyrakennusten verhoamisen tarpeellisuudesta tämä tutkimus ei anna tietoa,
mutta ainakin molemminpuoliselle verhoamiselle on vaikea löytää perusteita.
Puun materiaaliominaisuuksilla on keskeinen asema hirsirakentamisessa. Orgaanisen
luonnonmateriaalin käyttö näin vähän työstetyssä ja esivalmistetussa muodossa on
rakentamisessa erittäin harvinaista. Puun ominaisuuksien tunteminen, rakennustekniikan
sopeuttaminen niihin ja arkkitehtonisen muodonannon alistaminen niille ovat perinnettä
jatkavan hirsiarkkitehtuurin lähtökohtia.
Hirsirakenteen aikaansaamia rakenteellisia erityisominaisuuksia pidetään useimmiten
ongelmina, sillä ne vaikeuttavat rakenteen teknisten ominaisuuksien hallintaa ja rajoittavat
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arkkitehtonista muodonantoa. On kuitenkin huomattava, että hirsiarkkitehtuurin
omaleimaisuus ja voima löytyvät juuri näiden erikoisominaisuuksien vaikutuksesta.
Hirrelle ominaisen arkkitehtonisen muotomaailman tavoittamiseksi tulee rakentajien
tuntea perusteellisesti rakennejärjestelmän ominaisuudet. Tällaista osaamista kuvasi
arkkitehti Aarne Ervi seuraavasti: “Rakennusalalla tulisi – kuten kaikessa inhimillisessä
elämässä – hengen ja aineen saavuttaa sopusuhtaisuus. Niinpä tulisi suunnittelijan tuntea
rakennusaineensa niin kuin muusikko soittimensa” 599.
Perinteisen hirsiarkkitehtuurin kehitys katkesi 1900-luvun alkupuolella, kun uudet
arkkitehtoniset tavoitteet toteutettiin uusilla rakennusmateriaaleilla. Teräs, lasi ja
teräsbetoni eivät suoraan määrittäneet modernia arkkitehtuuria, mutta olivat elimellinen
osa sitä. Modernin arkkitehtuurin tunnuspiirteiksi muodostuivat jo 1900-luvun alussa
vapaasti levittäytyvät pohjakaavat, huoneiden sulautuminen toisiinsa, pitkät ikkunanauhat,
nurkan avaavat ikkunat, tasakatto ja räystäättömyys.600 Kaikki nämä arkkitehtoniset
teemat ovat vastakkaisia tässä tutkimuksessa osoitetuille hirsirakenteiden arkkitehtonisille
mahdollisuuksille.

Kuva 139. Modernismin jäädyttämä Törmän asema (1945).

Modernismin alkuvaiheessa haettiin tietoisesti sellaisia ratkaisuja, joita ei voitu toteuttaa
perinteisillä kivi-, tiili- tai hirsirakennejärjestelmillä.601 Modernismin muotokieltä
edustavia hirsirakennuksia onkin erittäin vähän. Näistä erästä, arkkitehti Viljo Revelin
suunnittelemaa saunamajaa, Lake Owenia (1961), kuvasi Kyösti Ålander osuvasti:

Ervi, Puurakennustaito, 1946, 237.
Ks. Pevsner, 1963, 395, 399, 402.
601
Vrt. Lilius, Rakennettu kestämään, 2003, esipuhe.
599
600
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“Materiaalin korkean laadun ja konetyön tarkkuuden vuoksi rakentamisessa on voitu
luopua perinteisistä hirsirakentamisen periaatteista602”. Modernismin muotokieli vaatiikin
perinteisen lamasalvostekniikan korvaamista liukuman sallivilla pystyrakenteilla. Tällainen
uuteen liitostekniikkaan perustuva rakentamistapa voi ilmeisemmin kehittyä teollisen
rakentamisen parissa, jossa perinteisen käsinveistotekniikan matkiminen on selvästi
kehitystä rajoittava tekijä. Olisi kuitenkin suotavaa, että tällaista uutta rakennustapaa
nimitettäisiin esimerkiksi massiivipuurakentamiseksi eikä enää hirsirakentamiseksi.
Perinnettä jatkavan hirsiarkkitehtuurin tulee perustua puhtaaseen lamasalvostekniikkaan,
jolloin arkkitehtuurin tyylillisenä perustana on luontevinta käyttää pitkää perinnettä, jonka
viimeiset toteutukset tehtiin kansallisromantiikan ja jugendin aikaan. Perinnettä jatkavassa
hirsiarkkitehtuurissa ei ole kyse kehityksessä taaksepäin kulkemisesta, vaan kehityksen
kriittisestä arvioinnista sekä oman perinteen ja historian tuntemisesta, hyväksymisestä ja
hyödyntämisestä.

6.2 Asemien hirsiarkkitehtuurista
Asemien arkkitehtuurissa on selkeästi erotettavissa toisistaan hirsirungon luoma
arkkitehtoninen perusmuoto ja kunkin ajan tyylillisten ihanteiden mukaiset ratkaisut
liittyvissä rakennusosissa. Asemien hirsirungoissa käytettiin rakenteellisesti
tarkoituksenmukaista muotoa ja tyydyttiin siihen, että käytössä oli hyvä rakennus, jota ei
tarvinnut muuttaa. Arkkitehtoninen suunnittelu keskittyi antamaan liittyvien rakennusosien
kautta kullekin rakennukselle omaleimaisuuden.
Asemien hirsirungot koostuvat hyvin vakiintuneesta runkoyksiköstä. Tällaisen yksikön
mitat esiintyvät yleisesti kaikissa maamme historiallisissa rakennuksissa riippumatta
runkomateriaalista. Puiden runkopituuteen sidottu hirren mitta on vaakarakenteiden
kannattajana määrittänyt myös kivi- ja tiilirakennusten pohjakaavojen mittoja aina 1870luvulle saakka603. Asemien runkoyksikön korkeus ja käytetyt huonekorkeudet perustuvat
ilmeisesti kunkin ajan yleisiin mitta- ja suhdejärjestelmiin. Näiden järjestelmien
merkityksestä asema-arkkitehtuurille tämä tutkimus ei anna tietoa, joten se on tulevien
tutkimusten tehtävä.
Asemien kaikki ulko- ja väliseinät on valmistettu hirrestä lamasalvostekniikalla. Hirren
mitat, liitostekniikka ja työmäärän rajoittaminen johtavat siihen, että asemien pohjakaavat
ovat hyvin selkeitä. Hirsirakenteen ehtojen mukaiset pohjakaavat saavat aikaan tilasarjoja,
jotka koostuvat suhteiltaan tasapainoisista huonetiloista. Tällainen pohjakaavojen
yksinkertainen järjestelmällisyys kuuluu myös perinnettä jatkavaan hirsiarkkitehtuuriin.

602
603

Viljo Revell – Rakennuksia ja suunnitelmia, 1966, 110.
Vrt. Gardberg, Rakennettu kestämään, 2002, 54.
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Kuva 140. Huutokosken aseman arkkitehtuuri on helposti ymmärrettävää.

Asemien massat ovat yleisesti pelkistettyjä suorakulmaisia laatikoita. Suurissa asemissa
näitä laatikoita on liitetty toisiinsa ns. porrastuksen avulla, jolloin massoitteluun on tullut
eloa, rytmiä ja mittakaavallista ymmärrettävyyttä. Asemien hirsirunkoon liittyvät alistuvat
massaosat, kuistit ja katokset, on toteutettu hyvin kevyillä rakenteilla. Täten syntyy
selkeää kontrastia pysyvän hirren ja kevyen liittyvän rakennusosan välille. Tällainen
massoittelun ymmärrettävä selkeys ja hierarkia kuuluvat myös perinnettä jatkavaan
hirsiarkkitehtuuriin.
Kun hirsirakenteen asettamat ehdot rajaavat massoittelun ja pohjakaavan pelkistetyksi,
on aukotuksen vaikutus arkkitehtuuriin suuri. Aukotuksen merkitys käy ilmi tarkastellessa
hirsirungon tekoa. Rakennustyössä tehdään normaalin hirren asentamisen lisäksi vain
aukkojen vaatimia toimia. Aukot ovat täten ainoa seikka, joka muuttaa rakentamistapaa ja
jolla voidaan vaikuttaa seinäpintojen arkkitehtoniseen sommitteluun.
Asemien seinäpinnat on aukotettu siten, että seinän pituus ja korkeus ovat määrittäneet
käytettyjen aukkojen sijaintia, kokoa ja muotoa. Tällainen aukotustapa perustuu
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perinteisen arkkitehtuurin geometriseen jäsentelyyn, ja johtaa usein symmetriaan ja
keskeissommitelmaan, jotka sopivat erinomaisesti hirsirakenteen toimintatavalle.
Perinnettä jatkavassa hirsiarkkitehtuurissa olisi tutkittava tarkasti, mikä aukotustapa
tuottaa halutun arkkitehtonisen ilmeen, mutta otettava samalla huomioon hirsirakenteen
asettamat ehdot aukotusmahdollisuuksille.

Kuva 141. Hirsiarkkitehtuurille ominaista massoittelua Suonenjoen asemalla.

Koska hirsirungon arkkitehtoniset mahdollisuudet ovat rajallisia, nousee liittyvien
rakennusosien merkitys arkkitehtonisessa kerronnassa keskeiseen asemaan. Asemissa on
liittyvien rakennusosien avulla tuotettu aikaan ja paikkaan sidotut elementit hirsirungon
ympärille. Luontevimmat paikat tämän arkkitehtonisen luonteen antamiselle ovat ikkunat,
ovet, vesikatto, kuistit ja katokset.
Asemat osoittavat, että hirsirakenteen ehtojen mukainen runkomuoto ei ole este
arkkitehtonisten tyylien rikkaudelle. Myös perinnettä jatkavassa hirsiarkkitehtuurissa
on mahdollista luoda tyylillisesti monipuolista ja yksilöllistä arkkitehtuuria, jossa on
kuitenkin aina selvästi havaittavissa hirsirakenteen tuottamat tekijät. Nämä tekijät liittävät
arkkitehtuurin osaksi pitkää hirsiarkkitehtuurin perinnettä.

6.3 Hirsiliitoksista ja yksityiskohdista
Nykyisessä hirsirakentamisessa käytettävät nurkkasalvokset perustuvat kahteen
pitkänurkkatyyppiin: pyöröhirressä käytettävään puolipyöreään koirankaulaan ja
pelkkahirressä käytettävään jyrkkänurkkaan. Nämä molemmat nurkkatyypit ovat sekä
teknisesti että arkkitehtonisesti alkeellisia, ja niitä on perinteisessä rakentamisessa käytetty
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vain toissijaisissa rakennuksissa. Myös nykyisin käytettävät umpivaraus, yläpäästään
irralliset kararakenteet, nelikulmaiset vaarnatapit ja väliseinäsalvoksissa tapahtuvat hirren
jatkosliitokset ovat rakenteen lujuuden kannalta puutteellisia ja huomattavasti heikompia
kuin asemissa käytetyt ratkaisut.

Kuva 142. Puu ja liitostekniikka ovat merkittävä osa hirsiarkkitehtuuria.

Koska asemat ovat ulkopuoleltaan verhottuja, ei tutkimuksen aineisto anna tietoa
käytettyjen liitosten pitkäaikaiskestävyydestä verhoamattomissa rakennuksissa.
Yleisesti lyhytnurkkaisia salvoksia pidetään pitkäaikaiskestävyydeltään parempina kuin
pitkänurkkaisia. Asiasta ei kuitenkaan ole luotettavaa tietoa, joten se vaatii tutkimista,
kuten myös avovarauksisessa käytettävän tilkemateriaalin kosteustekninen toiminta.
Asemien yksityiskohdat ovat erittäin taidokkaasti suunniteltuja ja toteutettuja.
Esimerkiksi räystäiden kannattimet, aukkojen pielten vuorilaudat ja peitelistat sekä
vaakarakenteiden listoitukset ovat muotoiltu siten, että ne ovat tyylillisesti yhtenäisiä
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ja elimellinen osa koko rakennusosan muotoa. Asemissa esiintyvä tyylillinen
kokonaisvaltaisuus puuttuu tämän päivän hirsirakentamisesta. Perinnettä jatkavassa
hirsiarkkitehtuurissa tulee yksityiskohdat toteuttaa siten, että ne ovat tyylillisesti kiinteä
osa koko rakennuksen arkkitehtuuria.

Kuva 143. Käsityötaito on merkittävä osa Kajaanin aseman arkkitehtuuria.

Asemien yksityiskohdissa esiintyvä taidokkuus ja materiaalin hallinta ovat arkkitehtuurin
kannalta tärkeitä. Vaikka osa asemista on arkkitehtoniselta muodoltaan ja tyyliltään
kaavamaisia, ovat niiden yksityiskohdat niin taitavasti toteutettuja, että rakennukset
ovat niiden ansiosta arkkitehtonisesti mielenkiintoisia. Asemissa käytetty käsityömäinen
tuotantotapa ja rakentamisen osaaminen osoittavatkin, että arkkitehtuurin kannalta taito
on tänä päivänä täysin aliarvostettu tekijä. Perinnettä jatkavassa hirsiarkkitehtuurissa
tulisikin kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen taitoon, joka on myös keino saavuttaa
rakentamisen laatu.
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Nykyinen alkeellinen liitostekniikka ja detaljointi rajoittavat hirsirakennusten
rakentamista. Lyhytnurkkaisten salvostyyppien puuttuminen ja yksityiskohtien tyylillinen
epämääräisyys estävät usein rakentamisen asemakaavoitetuille alueille. Perinnettä
jatkavan hirsiarkkitehtuurin parissa tulisi aluksi opetella vanhojen liitostapojen ja detaljien
valmistus. Tämä olisi jo merkittävä kehitysaskel nykyisiin ratkaisuihin verrattuna. Tällä
tavalla saavutetun osaamisen ja ymmärryksen pohjalta olisi mahdollista kehittää uusia
liitos- ja detaljiratkaisuja.

6.4 Toimintatavasta
Perinnettä jatkava hirsiarkkitehtuuri voi luontevimmin kehittyä käsinveistotuotantotavan
piirissä. Teollinen hirsituotanto perustuu suuriin ja kalliisiin koneisiin ja on vakiintunut
niin tiukasti omaan toimintatapaansa, ettei sen parissa ole mahdollisuutta kokeiluihin
tai yksilöllisiin ratkaisuihin. Sen sijaan käsinveisto on erittäin muuntuva ja joustava, ja
sen avulla saavutetaan lähes rajoittamattomat mahdollisuudet liitosten ja yksityiskohtien
erilaisissa toteutustavoissa. Käsinveistotuotannon avulla voidaan elvyttää kadonneeksi
luultua tietoa ja taitoa hirsirakentamisesta. Näin saavutetun osaamisen pohjalta on
mahdollista luoda uutta osaamista, josta voidaan myöhemmin kehittää myös teollisia
sovellutuksia. Kehittyneempi käsinveistoala mahdollistaisi myös vaativampien
yksilöllisten hirsikohteiden toteuttamisen. Tällaisten arkkitehtuuriltaan korkeatasoisten
toteutusten myötä kiinnostus ja arvostus hirsimateriaalia kohtaan lisääntyisi, mistä hyötyisi
koko hirsiala.
Koska hirsirakennuksissa on puun valinnalla, käytetyllä liitostekniikalla ja työn jäljellä
suuri merkitys arkkitehtuurin muodostumiselle, täytyy rakennustyötä tekevien ihmisten
olla kiinnostuneita arkkitehtuurin luomisesta. Perinnettä jatkavan hirsiarkkitehtuurin
kannalta olisi tärkeää, että työmaalla toimivilla ihmisillä olisi sekä kiinnostusta että kykyä
vaikuttaa arkkitehtonisiin seikkoihin.
Tällä hetkellä käsinveisto toimii muusta rakentamisesta irrallisena toimialana. Sillä
ei ole juurikaan yhteyttä koulutukseen, suunnitteluun tai tutkimukseen. Käsinveistoa
harjoitetaan usein sivuelinkeinona erittäin pienissä, yleensä yhden miehen, yrityksissä,
joissa yleinen rakentamisen ja arkkitehtuurin osaaminen on varsin huonoa. Perinnettä
jatkavan hirsiarkkitehtuurin kehittymiselle olisikin välttämätöntä, että käsinveistoalalle
alettaisiin antaa koulutusta, alaa koordinoitaisiin ja alan tiedottamisesta ja tutkimuksesta
huolehdittaisiin.

6.5 Tutkimuksesta
Tämän tutkimuksen ongelmana oli se, että vertailuaineistoa muista historiallisista
hirsirakennustyypeistä oli käytettävissä hyvin vähän. Ainoastaan vanhimpien puukirkkojen
hirsirungoista on tehty systemaattista kartoitusta. 1800-luvun kirkkojen runkoratkaisuista
ei ole juurikaan tietoa. Kirkkojen lisäksi hirsirungoltaan mielenkiintoisia rakennustyyppejä
ovat ainakin koulut, kartanot, huvilat ja kasarmit. Myös tieto näiden rakennusten
kanssa samaan aikaan rakennettujen kivirakennusten runkomuodoista olisi tärkeää
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vertailuaineistoa. Perinnettä jatkavan hirsiarkkitehtuurin kehittymisen kannalta olisi
toivottavaa, että näiden rakennustyyppien tutkimukseen löytyisi resursseja.
Tutkimusta tulisi tehdä myös hirsirakennusten teknisestä toiminnasta. Tällä hetkellä
rakentamismääräyksien lämmöneristävyysvaatimukset rajoittavat merkittävästi hirren
käyttöä ja ohjaavat arkkitehtuuria hirrelle vieraaseen muotoon. Tutkimuksissa tulisi
selvittää, olisiko mahdollista kompensoida hirsiseinän U-arvoa muillakin tavoin kuin
kokonaisvaipan lämmöneristävyyttä parantamalla. Tällaisen tutkimuksen pohjalta
voitaisiin rakentamismääräyksiä muuttaa siten, että tulevaisuudessa olisi mahdollista
rakentaa perinteisin tavoin tehtyjä hirsirakennuksia. Täten myös viimein huomioitaisiin
hirsirakentamisen kansallinen erikoisasema maassamme ja voitaisiin luoda arkkitehtuuria,
joka toimisi vaihtoehtona valta-arkkitehtuurin edustamalle arvomaailmalle.
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Lomake 1/18

Liite 1

18. KAUPPILANMÄKI 1906
Dokumentoitu kenttätutkimuksena 21.3.2002, jolloin rakennuksen purku oli meneillään,
sekä VR:n piirustusarkiston tyyppipiirustuksesta numero 1046.
18.1 Kohde (3.2.1)1
Kauppilanmäen kaksoisvahtitupa oli rakennettu v. 1901 päivätyn ja arkkitehti Bruno
Granholmin signeeraaman tyyppipiirustuksen nro 1046 mukaan. Rakennuksesta löytyneen
vuosiluvun perusteella rakennusvuosi oli ollut 1906. Rakennus oli tehty Iisalmi–Kajaanirataosuuden Kauppilanmäen asema-alueelle. Saman tyyppipiirustuksen mukaisesti
rakennettiin kaksoisvahtituvat rataosuuksille Kuopio–Iisalmi (1902), Helsinki–Turku
(1903), Oulu–Tornio (1904) ja Savonlinna–Elisenvaara (1908). Arkkitehtuuriltaan
rakennus edusti korutonta käyttörakentamista. Vuonna 2002 rakennus purettiin ja siirrettiin
asuinkäyttöön Jyväskylään.
18.2 Pohjakaava (3.2.2)
Rakennuksessa oli kaksi asuntoa, joista toisessa oli keittiö ja huone, ja toisessa keittiö
ja kaksi huonetta. Yhteinen sisäänkäynti sijaitsi rakennuksen keskiakselilla, ja huoneet
jakoivat pohjan pituussuunnassa kolmeen ja poikittaissuunnassa kahteen osaan.
Kokonaisuutena pohjakaava oli selkeä. Huoneiden koko oli 15–20 m2.
18.3 Massoittelu (3.2.3)
Rakennusvolyymi oli symmetrinen keskiakselin suhteen. Rakennus muodostui yhdestä
suorakaidelaatikosta, jossa oli pieni, keskiakselilla sijaitseva poikkipääty radan puolella.
Hirsirungon osalta massoittelu muodostui puhtaasta suorakaidelaatikosta. Suhteiltaan
massa oli tasapainoinen ja äärimmilleen pelkistetty.
18.4 Rakennetyypit (3.2.4)
Seinärakenteesta pystyttiin dokumentoimaan ainoastaan 145 millimetriä paksut hirret.
Alapohjan täytteenä oli käytetty turvepehkua. Yläpohjakannattajien kylkien alareunaan
oli naulattu 50x50 mm:n rimat, joiden varaan oli ladottu kaksinkertainen tukilaudoitus.
Yläpohjan täytteenä oli 450 mm paksu, turpeesta, sammaleesta ja savesta koostuva
eristekerros.
18.5 Hirsien valmistus (4.1.1)
Hirret oli veistetty 145 mm:n paksuuteen suurilla veistokirveillä. Hirret oli veistetty
maassa, seinälle hirsiä oli veistetty vain paikoitellen verhousten asennuksen yhteydessä.
Hirsien väri oli kirkas, ja ne olivat halkeilleet vain veistopintojen keskilinjasta.

1

Suluissa oleva tunnus viittaa taulukkoon ja kirjan lukuun, johon aineisto kohdentuu.
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18.6 Hirsien ominaisuudet (4.1.2)
Hirsirunko koostui 24 hirsikerrasta, ja keskimääräiseksi hirren nousuksi määritettiin 208
millimetriä, jolloin hirsien keskimääräinen läpimitta oli 216 millimetriä. Rakennuksen
pisimmät hirret olivat 14,3-metrisiä. Puut olivat nopeasti kasvaneita, varsinkin sisäosan
vuosilustot olivat poikkeuksellisen paksuja. Kymmenestä hirrestä mitattu vuosiluston
paksuus vaihteli 1,5:stä 3.9 mm ja keskiarvo oli 2,2 mm. Hirsissä oli paljon oksia ja
muotovirheitä. Hirsien laatu oli heikohko.
18.7 Salvos (4.2.1)
Ulkonurkissa oli käytetty salahampaista loivanousuista lohenpyrstö nurkkaa.
Lohenpyrstön sivun nousu oli 10 mm, jolloin kaulan ulkopinnoilta mitatut korkeudet
kehittyivät esimerkiksi mitoin 100–110–120 mm. Kiilamaisen hampaan pituus oli 50
mm, leveys suulla 45 mm ja päädyssä 65 mm. Hampaan korkeus vaihteli nurkittain 15:sta
35 mm:iin, eikä ollut sidottu varaussyvyyteen. Hammas oli asetettu alaspäin. Salvoksen
kaulan paksuus juurelta vaihteli välillä 90:stä 120 mm:iin. Salvoksien lepopinnoille oli
asennettu tilke, myös hampaan pohjalle. Salvoksen olkien sisään tuleviin saumoihin on
taltalla työstetty kolmiomainen lämminvara, joka oli 50 mm pitkä ja keskeltä 10 mm syvä.
Salvokset oli työstetty sahan, kirveen ja taltan avulla.
Väliseinän liittyessä ulkoseinään oli käytetty useita liitostapoja. Pitkittäinen väliseinä
oli liitetty ulkoseinään tasapohjaisella, läpitulevalla liitoksella. Liitoksen kaulan korkeus
oli noin 100 mm. Poikittaiset väliseinät oli liitetty ulkoseiniin hampaallisin, läpitulevin
liitoksin. Liitoksessa väliseinähirren kaulan ylä- ja alapinnan sisäreunaan oli työstetty 40
mm leveä ja noin 15 mm syvä lovi. Liitoksen kaulan korkeus vaihteli 120:stä 135 mm:iin.
Liitosten olkiin oli tehty lämminvarat kuten nurkkasalvoksissa. Väliseinien risteytyessä
oli käytetty sekä suorapohjista että lovellista liitosta. Liitostapa pysyi samana koko
liitoskohdan korkeudelta, joten sen valinta oli todennäköisesti riippunut liitosta tehneen
kirvesmiehen tottumuksesta.
18.8 Varaus ja tilke (4.2.2)
Hirret oli varattu toisiinsa avovarauksella, jonka leveys oli keskimäärin 120 mm, ja se
vaihteli 100:sta 130 mm:iin. Varaus oli veistetty kirveellä, ja pohjan muoto oli suhteellisen
jyrkkäseinäinen ja syvä kouru. Varaus oli tehty siten, että salvokset olivat noin 5 mm
kantavia, jolloin varaus oli kaikkialta auki.
Varaukset olivat kauttaaltaan, myös väliseinien osalta, tilkitty sammalella ja rohtimilla.
Tilkitseminen oli tehty kolmessa vaiheessa. Sammal oli asennettu noin 50 mm:n kaistana
keskelle varausta hirren paikalleen panon yhteydessä, sisempi rohdinköysi oli asennettu
hirsikehän valmistuttua ja ulompi köysi kehän laskeuduttua. Tiivistetyn tilkekerroksen
paksuus oli koko varauksen leveydeltä noin 5 mm, jolloin hirret liittyvät toisiinsa
vain tilkemateriaalin välityksellä. Tilkkeen määräksi punnittiin noin 600 g / varauksen
pituusmetri.
18.9 Karat (4.2.3)
Kara oli valmistettu käsinsahatusta parrusta kirveellä T-muotoon veistäen. Karalankun
koko oli 145x50 mm ja karakielen koko 50x50 mm. Karalle oli tehty kynnyshirteen 25 mm
syvä kolo, mihin karan alapää oli kiinnitetty. Karan yläpäässä oli jäljellä kieli ja lankun
kavennus. Karan pää oli upotettu kamanahirteen työstettyyn 140 mm pitkään ja 45 mm
leveään reikään. Kaikissa karan muodostamissa saumoissa oli käytetty rohdintilkettä.
Sisäänkäynnin yhteydessä oli käytetty suurta piirukaraa, johon oli kiinnitetty kahden oven
karmit.
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18.10 Vaarnat (4.2.4)
Seinät oli harvakseltaan vaarnatapitettu läpimitaltaan 30 mm:n vaarnoilla. Vaarnoja oli
ulkoseinissä käytetty vain ulkonurkkien ja väliseinäliitosten yhteydessä. Ulkonurkissa
vaarna oli asetettu noin 250–400 mm:n päähän salvoksesta ja väliseinä liitoksissa vuorotellen
liitoksen molemmin puolin noin 200 mm:n päähän liitoksesta. Poikittaissuuntaisissa
väliseinissä vaarnoja oli käytetty ulkoseinäliitoksen yhteydessä. Pitkittäisissä väliseinissä
ei ollut lainkaan vaarnoja. Vaarnan reiät oli tehty poralla ylemmän hirren läpi alemman
hirren puoliväliin. Vaarnatapit oli valmistettu mäntyrimasta, eivätkä ne olleet erityisen
tiukkoja. Ulkonurkkien yhteydessä olevat vaarnat olivat poikkileikkausmuodoltaan
erikoisia. Vaarnan poikkileikkaus muistutti halkaistua ympyrää, jonka puolikkaat olivat
liukuneet leikkauspintaa pitkin, jolloin vaarnan kylkiin oli muodostunut noin 3 mm
korkeat kynnet. Tämä muoto oli selvästi havaittavissa myös reiästä. Kynnet oli asetettu
hirren pituussuuntaan.
18.11 Jatkokset (4.2.5)
Valtaosin hirret olivat täyden seinän mittaisia, mutta joitain hirsiä oli jatkettu sekä
aukkojen ala- että yläpuolella. Jatkokset oli tehty seinän keskiosassa. Alus-, pohja-,
kynnys-, kamana- ja tasakerranhirret olivat täyden seinän mittaisia. Jatkoksessa toisen
hirren päähän oli tehty 50 mm leveä ja 100 mm syvä hahlo poraamalla hirteen reikä ja
avaamalla kannas kirveellä. Toiseen hirteen on tehty tappi, jonka leveys on 50 mm ja pituus
noin 70 mm. Kolon tyhjäksi jäävä pohja oli täytetty sammalella ja kaikki liitoksen saumat
oli tilkitty rakennusvaiheessa. Hirsien huonon laadun vuoksi niistä muutamaa oli jouduttu
pakottamaan oikeaan muotoon. Pakottaminen oli tehty sahaamalla hirsi lähes poikki
väliseinäsalvoksen kohdalta ja vääntämällä hirsi seinän suuntaiseksi.
18.12 Alus- ja pohjahirsi (4.2.6)
Varsinaisen hirsikehän alle oli tehty erillinen alushirsikerta, joka kiersi kaikkien
hirsiseinien alla. Alushirret oli tehty suurista puista, jotka olivat rungon ulkomittojen
pituisia, ja veistetty noin 165 mm:n paksuuteen ja 230 mm:n korkeuteen. Ylimääräinen
paksuus oli seinän sisäpuolella. Hirret oli veistetty alapinnaltaan tiiviisti peruskivien
päälle. Yläpinnaltaan hirret oli veistetty tasaisiksi siten, että alushirren yläpinta oli
kaikkialla samassa korkeudessa.
Pohjavarvia ei ollut salvottu alushirteen. Pohjavarvin alapinta on hieman tasoitettu ja hirret
on aseteltu siten, että nurkalle tulivat latva ja latva tai tyvi ja tyvi. Hirsien vuorottelu oli
saatu syntymään madaltamalla salvoksessa alle jäävää, pituussuuntaista hirttä.
18.13 Ala- ja yläpohjakannattajat (4.2.7)
Alapohjan rakenteita ei pystytty dokumentoimaan, mutta ne olivat olleet irrallaan
hirsikehästä. Yläpohjan kannattajina toimivat kolmelta sivulta veistetyt hirret (170 x 250
mm), joiden jako oli 625 mm. Kannattimet kulkivat rakennuksen poikittaissuunnassa.
Kannattimet oli liitetty hirsikehään seinän sisään jäävällä puolipyrstöliitoksella, missä
pyrstön syvyys oli 75 mm, leveys suulla 150 mm ja pohjassa 170 mm.
18.14 Tukipuut (4.2.8)
Rakennuksessa ei ollut käytetty tukipuita.
18.15 Hirsiseinät (4.3.1)
Keskimääräisen seinäkentän pituus oli noin 4,0 m ja suurimman seinäkentän koko oli
5,0x3,4m. Suorat seinät olivat pituudeltaan keskimäärin 10 metriä ja pisin seinä oli 14,3
metrinen. Palomuurit olivat seinää vasten, jolloin ne eivät katkaisseet seinä.
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18.16 Hirsirunko (4.3.2)
Kauppilanmäen hirsirunko oli yksikerroksinen ja suorakaiteen muotoinen. Rungon
ulkomitat olivat 14,3x8,3 m2 ja korkeus noin 5 m. Runko koostui 24 hirsikerrasta.
Rakennuksen pinta-ala oli noin 118 m2 ja tilavuus 385 m3. Rakennuksessa oli hirsiseinää
kaikkiaan noin 335 m2, jolloin hirsimenekki pohjapinta-alaa kohden on noin 2,84 m2/
kem2. Suurimman huoneen koko oli 5,0x4,0 m2. Vesikaton kuormat tulivat pitkittäisille
ulkoseinille, jotka kannattivat myös yläpohjaa.
18.17 Aukotus (4.3.3)
Ulko-oviaukon koko oli poikkeuksellisen suuri, sillä siinä oli kaksi ovea samassa
aukossa. Aukon korkeus oli 2,5 m ja leveys 2,2 m. Ovien välissä oli käytetty piirukaraa.
Ikkuna-aukkojen koko oli 1,3x1,8 m2, ja ne olivat muodoltaan suorakulmaisia. Yhdessä
seinäkentässä oli vain yksi aukko. Ulkonurkkaa lähinnä olevat aukot olivat 2,0 m:n
etäisyydellä salvoksesta.
18.18 Päätykolmiot (4.3.4)
Päätykolmiot olivat piirurunkoisia.
18.19 Pystyrakenteet (4.3.5)
Rakennuksessa ei ollut pystyrakenteita.
18.20 Ulokekatokset (4.3.6)
Rakennuksessa ei ollut ulokekatoksia.
18.21 Perustukset (4.4.1)
Kivijalka oli tehty tummasta luonnonkivestä. Ryömintätilan tuuletusaukot sijaitsivat
ikkunoiden ala.
18.22 Seinäverhoukset (4.4.2)
Hirret oli välimaalattu painuma-ajaksi punamullalla. Ulko- ja sisäpuolen verhouksia ei
pystytty dokumentoimaan.
18.23 Lattiat ja sisäkatot (4.4.3)
Sisäkaton verhouslaudat oli kiinnitetty suoraan yläpohjakannattajiin.
18.24 Ovet ja ikkunat (4.4.4)
Ikkunakarmit olivat T-mallia. Puitteet olivat kaksiruutuisia, jolloin ikkunasta tuli 6ruutuinen. Rakennuksen kaikki ikkunat olivat samanlaisia. Ovien karmeissa oli vaakajako
yläikkunalle. Ovet olivat yksilehtisiä kehysovia. Ovien ja ikkunoiden karmit oli kiinnitetty
sivuistaan kiinni 4 mm:n lattaraudoilla (35x130 k 600). Lattaraudat oli sisäpuolelta lovettu
karmiin ja ulkopuolelta upotettu karmin sisään. Lattarauta kiinnittyi toisesta päästään
karmiin ja toisesta päästään hirsiseinään, karaan ei karmeja ollut kiinnitetty.
18.25 Savupiiput ja tulisijat (4.4.5)
Rakennuksessa oli kaksi savupiippua, joissa kummassakin oli kolme hormia.
Piippujen läpivienti oli katon harjalta. Rakennuksessa oli viisi tulisijaa, yksi jokaisessa
asuinhuoneessa.
18.26 Vesikatto (4.4.6)
Ruotsalaistyyppisten kattotuolien kontit olivat hieman vinossa. Käpälä liittyi kontin
puoliväliin ja jalasorsi oli 500 mm:n etäisyydellä ulkoseinästä. Kattomuotona oli
satulakatto, ja katon kaltevuus oli 26°. Räystäät ulkonivat seinälinjasta sivuseinillä 550
mm ja päätyseinillä 950 mm.
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