Räppänän jäsenlehti 1/2007

Rakennusperinne &
perinteinen rakentaminen

Paljastava tietopaketti kulissien takaa:
+ Kuka johtaa puhetta yhdistyksessä!!!
+ Seisommeko savijaloilla!?!
+ Karkotus Loviisaan tiedossa???
+ Kannattaako vanhaa korjata????

Puheenjohtaja vaihtui
Toukokuun 18. päivä pidettiin Räppänän vuosikokous Kansalaistalon kotoisassa kahvilassa.
Kokouksessa oli läsnä mukavasti väkeä. Koettipa mukaan tulla myös ulkopuolisia, joihin näytti
vetoavan enemmän kuppilan pehmeä sohva kuin perinnerakentamisen edistäminen.
Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden tapahtumia, tilinpäätös, hallituksen kokoonpano ja
toimintasuunnitelma. Kokouksen polttavimmaksi kysymykseksi nousi puheenjohtajan valinta.
Yhdistystä sen perustamisesta lähtien johtanut Teemu Tahvanainen pysyi järkähtämättä
päätöksessään: nyt oli oikea aika vaihtaa vetovastuuta.
Uudeksi hallitukseksi puheenjohtajaksi valittiin kiivaan keskustelun - tai paremminkin suostuttelun - jälkeen Teemu Kuivalainen. Hallituksen valittiin myös Kari Koskela, Auli Muhonen,
Juhani Nuutinen, Marko Savolainen, Teemu Tahvanainen ja Kaisa Tonteri. Varajäseniksi Riitta
Nuutinen, Hanna Savisaari ja Heikki Simola. Valinnoilla pyrittiin saamaan uutta potkua
yhdistyksen toimintaan ja kaikille halukkaille mahdollisuuden vaikuttaa kiinnostavaan asiaan.
Väistyvälle puheenjohtajalle Teemu T:lle lämmin kiitos! Yhdistyksen syntymisessäkin tarvitaan
oma kätilönsä. Reilun kahden vuoden aikana joukosta asianharrastajia on kehkeytynyt toimiva
yhdistys. On ollut kattotalkoota, retkiä, yleisötapahtumaa, luentoa. Tästä on hyvä jatkaa.
Yhtä lämmin kiitos uudelle puheenjohtajalle Teemu K:lle! Nyt yhdistyksen johdossa on
perinnerakentamisen ammattilainen. Jäsenistön ei kuitenkin pidä jäädä odottelemaan, että
mitähän sitä nyt oikein tapahtuu. Yhdistyksen aktiivisuus ei saa olla vain puheenjohtajasta
kiinni. Tarvitaan vapaaehtoisia keittämään punamultaa, antamaan työnäytöksiä, neuvomaan
ihmisiä, myymään kahvia ja purtavaa, kokeilemaan työmenetelmiä ja materiaaleja, vetämään
kursseja, pelastamaan esineistöä, hankkimaan uusia jäseniä ja - sokerina pohjalla - maksamaan
yhdistyksen jäsenmaksun.

Uuden puheenjohtajan haastattelu
Kukapa olet ja miten tulit Räppänään?
Olen Teemu Kuivalainen, lähes kolmekymppinen rakennuskonservoija. Kuulun Räppänän
perustajajäseniin ja toimin aiemmin yhdistyksen varapuheenjohtajana.
Mitä teet työksesi?
Olen valmistunut EVTEK Muotoiluinstituutista vuonna
2000 ja toiminut alan tehtävissä siitä lähtien. Työkohteita ovat olleet muun muassa Joensuun evankelisluterilainen kirkko ja Joensuun kartano. Pari vuotta sitten siirryin
oman yrityksen leipiin.
Millaisia suunnitelmia sinulla on Räppänän varalle?
Olen omasta mielestäni joustava perinnemies. Kunnioitan vanhaa rakennustaitoa ja omia kulttuuriperinteitä,
sillä niistä voimme oppia paljon menneestä ja kenties
tulevastakin. Toivon Räppanän vakiinnuttavan asemansa
rakennusperinteen vaalijana ja mielenkiintoisten tapahtumien järjestäjänä. Jälkimmäisestä saadaan esimakua 20.
päivä kesäkuuta Kukkolan tilalla järjestettävässä puuhapäivässä, jossa teemme mm. maalin keittoa ja kattotiilen
valmistusta.

Valkotakkinen Teemu opastaa

Mitä muuta kivaa on tiedossa?
Kukkolan perinnetapahtumasta sovittiin toukokuun viimeisenä päivänä pidetyssä hallituksen
kokouksessa. Lisäksi suunnittelimme mm. kesäretkeä Loviisaan sekä tutustumista savirakentamiseen.
Saat lopuksi lähettää vielä terveisiä. Ole hyvä.
Uutena puheenjohtajana toivotan kaikki kiinnostuneet ottamaan yhteyttä oli asia mitä tahansa.
Tai rajoitetaanpa pikkuisen: oli asia mikä tahansa, kunhan se liittyy rakennusperinteeseen.

Vierailulla Linnunniemen huvilassa
Rakennusperinneyhdistys Räppänä järjesti vuosikokouspäivänä tutustumisen Linnunniemen
huvilaan. Paikalla oli parisenkymmentä kiinnostunutta. Huvilan esitteli arkkitehti Osmo
Karttunen ja vastaava mestari Eero Kekäläinen. Parin tunnin aikana tutustuttiin huvilan rakenteisiin ja korjausfilosofiaan.
Koska tilat saneerataan opetuskäyttöä silmällä pitäen, toimenpiteet ovat rajumpia kuin mitä entisöinti edellyttäisi.
Massiivisesti toteutettu koneellinen ilmastointi ja huoneiden
lukuisat valaisinpisteet rikkovat alkuperäisen kokonaisuuden. Myös keittiötilan betonilattia synnytti hiljaisia kysymyksiä. Yleensähän on niin, että pahimmat ongelmakohdat
syntyvät vanhan ja modernin liitoskohtiin.
Huvilan lattiarakenne on todella erikoinen. Ilmeisesti lattiaa
on jossain välissä korotettu, minkä tähden ikkuna-aukon
alareuna jää yllättävän alas. Tämä näkyy myös parvekekaiteissa, jotka ovat tavanomaista matalammat. Lattialankut
olivat järeää, paksuudeltaan parituumaista ja leveydeltään
parikymmentuumaista lankkua. Yksittäiset lankut oli nivottu toisiinsa puutapein, joita oli sijoitettu myös lankun päihin. Todella erikoinen rakenne!
Linnunniemen huvila
Huvilan päätyyn oli rakennettu jälkikäteen varastohuone.
Sen sisäseinästä näki, että huvila oli seisonut hirsipinnalla
niin kauan, että hirsipinta oli ehtinyt tasaisesti harmaantua.
Olikohan odotettu kehikon painumista ennen vuorilautojen lyömistä?

Huvilan mantereen puoleinen seinä oli vaurioitunut kohtalaisen pahoin. Syy on se tavanomainen: kuistin ränni oli jäänyt puhdistamatta, minkä seurauksena sadevedet olivat kastelleet
seinän. Hirttä oli jouduttu uusimaan pikku pätkissä useiden metrin korkeudelta. Tämä oli
kuitenkin huvilan ainoa merkittävä rakennevaurio ja sinällään helposti korjattavissa.
Pääsimme käymään myös rakennuksen ullakkokerroksessa. Siellä oli näkyvissä vinohormin
tukirakenne. Hormi oli noussut noin 45 asteen kulmassa, ja sitä myöten johdettiin varastohuoneen tulisijan savukaasut päähormistoon. Nyt vinohormi oli purettu ja tilalle rakennettu joukko
ilmanvaihtoputkia.
Osa vierailijoista pistäytyi myös katolla. Peltikate näytti varsin hyväkuntoiselta. Tornien välisen
katon kattokulma oli yllättävän loiva.
Linnunniemeä on ollut kunnostamassa myös Räppänän perustajajäsen ja tuore puheenjohtaja
Teemu Kuivalainen. Hänen vastuullaan oli rapattujen sisäkattojen puhdistua ja paikkaaminen.
Aivan oikein, paraatihuoneiden sisäkatot oli tosiaan rapattu. Kiinnikepinnaksi oli rakennettu
puusäleikkö. Rakennuksen vaiheet tuntien rappaus oli säilynyt hämmästyttävän hyvin.
Usein näkee, että rappauksen sijasta katto tasoitetaan pinkopahvilla. Toki huvilassa oli pinkopahviakin käytetty, nimittäin seinissä. Vierailun aikoihin pahvit oli tosin poistettu ja korvattu

tuumaisella puukuitulevyllä. Kyllä näinkin seinän saa tasaiseksi ja samalla lämmöneristävyyskin
pikkuisen paranee. Sisäseinissä ja lattioissa eristeet oli vaihdettu selluvillaan. Seinissä oli
käytetty märkäpuhallusta. Toivottavasti kuivuu...
Yhdestä uunista saattoi muuten päätellä, että huoneiden kattoa oli jossain välissä madallettu.
Kyseisen kakluunin laella oli näet pikkuinen koristepatsas, jonka pää oli jouduttu katkaisemaan.
Vai oliko käynyt niin, että huvilaan oli tilattu pikkuisen liian korkeat kakluunit?
Kaikkinensa voi todeta, että kiinteistön siirtyminen koulutuskuntayhtymän haltuun oli huonoista
vaihtoehdoista se vähiten huono. Talo tontteineen säilyy yleisölle avoimena. Käyttötarkoituksen
raju muutos pakottaa kuitenkin rajumpaan korjausrakentamiseen kuin mitä itse rakenteet olisivat
edellyttäneet. Vanhan modernisointi on aina turkasen kallista.
Onkin vaarana, että Linnunnimestä tulee taas yksi esimerkki siitä, kuinka kallista vanhan
korjaaminen on. Räppänäläisten on pidettävä huolta, ettei tällainen väärä mielikuva pääse
yleistymään. Sitä paitsi, uudisrakentaminen vanhoihin kuoriin on aina riskipeliä. Tästä on
maassamme tarjolla runsaasti esimerkkejä. Miettikääpä vain itse, miksi nin moni vanha koulu on
yhtäkkiä muuttunut homepesäksi...
Tilaisuus alkoi tasan klo 16, mikä taisi hieman verottaa kiinnostuneita. Paikalla olleet voivat
kuitenkin kertoa muille, kannattiko Linnunniemen huvila nähdä rakennusvaiheessa!

Tulevia tapahtumia
Ke 20.6.
Betonitiilen tekotapahtuma ja perinnemaali-ilta. Kukkolan tila. Ohjelmassa punamullan
keittoa ja tiilikoneen käyttöä. Huomaa, homma ei vielä toimi! Jos tunnet jonkun tiilenteon
konkarin, ota hänet mukaan. Talkootarve: maalinkeitto klo 10 alkaen. Maalivastaava Juhani
Nuutinen ei näet pääse paikalle ennen kuin iltapäivällä. Nyt pitäisi sitten omin neuvoin kokeilla.
Ilmoittautuminen kansalainen@joensuu.fi tai 050 33 66 548.
Pe-Su 28.-29.7.
Räppänä raottuu ekologisen rakentamisen suuntaan! Heinäkuussa järjestetään kaksipäiväinen
savirakentamistapahtuma, jossa tutustutaan erilaisiin savirakenteisiin ja rakennetaan pikkuisen ihkaoikeaa savimökkiä. Materiaalikulujen peittämiseksi joudumme keräämään pienen
osallistumismaksun. Räppänäläisiltä se on 10 euroa, muilta 25 euroa. Kurssia vetää Teemu
Kuivalainen. Talkootarve: Tapahtuman junailuun osallistuminen (ilmoittautumisten kokoaminen
ja muut kurssinvetäjän delegoimat käytännön askareet). Ilmoittautuminen Teemu K:lle teemu.kuivalainen@elisanet.fi tai 050 52 83 527.

La 18.8.
Vanhan Kaupungin päivä. Totuttuun tapaan yritämme elävöittää Torikadun varrella purkuuhan alla olevien talojen piha-alueita. Ohjelmassa ainakin keittomaalin tekoa ja kattoneuvontaa.
Pihalle kaivataan näytteilleasettajia, neuvojia ja opastajia, myyjiä (perinnemateriaalit, kahvila =
hygieniapassi!), ohjelmansuorittajia. Saisikohan paikalle myös jonkun saumapeltikatto-osaajan?
Ilmoittautuminen sihteerille kansalainen@joensuu.fi tai 050 33 66 548.
La-Su 1.9.-2.9.
Räppänä järjestää retken kohteenaan Loviisan valtakunnalliset perinne- ja korjausrakentamisen päivät. Ilmoittautujien määrästä riippuu, kuinka suurella vuokra-autolla lähdemme
matkaan. Matkakulujen nokkakohtainen osuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon yhdistys
saa myyntituloja edellä mainituista tilaisuuksista. Matkan hinnan pitäisi asettua 10-25 euron
haarukkaan. Ilmoittautuminen sihteerille kansalainen@joensuu.fi tai 050 33 66 548 tai puheenjohtajalle teemu.kuivalainen@elisanet.fi tai 050 52 83 527.

Olethan maksanut jäsenmaksusi?
££££££££$$$$$$$$$iiiiii
Jäsenmaksu 10 euroa maksetaan pankkisiirtona
OP 577005 - 2173995, saajaksi merkitään Räppänä ry, lisätietoihin “Jäsenmaksu 2007".
Merkkaa myös nimesi ja osoitteesi.

Aika ajoin lähetämme tiedotteita myös sähköpostitse. Jos sinulla on sähköpostiosoite, laita siitä
tieto yhdistyksen sihteerille osoitteeseen kansalainen@joensuu.fi. Laita samalla puhelinnumerosi, jos joskus sattuu olemaan jotain todella kiireellistä viestittävää.

