
 Hyvämäki 



 Abraham Markkanen rakentaa 1-kerroksisen hirsirakennuksen 
 Kleofas Hyvämäki ostaa tilan 1913 ja rakentaa kaksi kerrosta lisää 



 Rakennus saa pintaansa punamullan, ikkunat, listat ja ullakon lautaverhous 
maalataan valkoiseksi 



 Vintillä oli tilat kesävieraita varten 
 Hyvämäen pariskunta käytti rakennusta 

kesäaikana 
 Pehtoori Antti Kiimalainen asutti yhtä 

kamaria  perheineen ympärivuotisesti 
1919-34 

 Rakennuksessa majoittui myös tilaa 
hoitavat piiat ja rengit 

 



 Kesähuvilakin päivittyy  ja saa ylleen vaalean lautaverhouksen   
 Vesikatto on uusittu rivipeltikatteeksi 
 



 Ajan henki näkyy muutoksessa kaiteen koristeosissa.  
 



 Kulku talolle oli eri suunnasta kuin nykyään.  
 Pellot erottuivat piha-alueesta pensasrivistöllä 
 Talon takana oli hyötytarha 
 Talouspihalla (kuvaan ulkopuolella vasemmalla)  oli vuodesta  1934 jälkeen 

oma asunto työntekijöille 
 



 Aholansaarisäätiön perustaminen ja Hyvämäen muutos majoitustiloiksi 
 Ullakko muutetaan lämpimäksi tilaksi ja portaikko uusitaan 
 Kattolyhty puretaan,  kattoikkunat 
 Aluksi huoneet osin vanhan jaon  mukaisesti, myöhemmin huoneita 

suurennetaan, muutos näkyy myös pääjulkisivun ikkunoissa 
 Maalaus kaksiväriseksi 
 



 Aholansaarisäätiön perustaminen ja Hyvämäen muutos majoitustiloiksi 
 Ullakko muutetaan lämpimäksi tilaksi ja portaikko uusitaan 
 Kattolyhty puretaan,  kattoikkunat 
 Aluksi huoneet osin vanhan jaon  mukaisesti, myöhemmin huoneita 

suurennetaan, muutos näkyy myös pääjulkisivun ikkunoissa 
 Maalaus kaksiväriseksi 
 



 Hyvämäen uusi elämä. 



Menneisyyden ja nykyisyyden 
vertaaminen 



Historian selvittäminen   
kuva-aineiston kokoaminen yhteen 
mittaukset paikan päällä 
”talon kuunteleminen” 
 



 Kun 
rakennuksen 
historia on 
selvitetty, 
käydään vielä 
läpi, mitä on 
jäljellä, 
säästettävissä. 

 



Edithin Sali 
vähäiset ylläpitokustannukset 
kokoontumistilojen ja 
talkoolaisten  makuutilojen 
tarve kesäkautena 
Kulttuuriperintö 
Palo- ja henkilöturvallisuus 

Ympärivuotinen käyttö 
Pappilamiljöö koko 
rakennukseen 
Kolmen kerroksen käyttöönotto 
Niittypiha 
museoasema 
 



Kulkusuunnan muutos 

hyötypuutarha 
syreenimaja 

lehtipuusaareke 

Purettava 
rakennus 

Havupuut 
säilytetään 

Paavon pirtti 
ympäristöineen säilyy 

ennallaan 



 Hyvämäen matka kohti uutta elämää on alkanut – minne ollaan matkalla?   



 Tästä ollaan lähdetty liikkeelle... 



 …. ja tätä kohdin ollaan menossa 



 Vaihe 1: vesikatto ja julksivut 



Julkisivujen kunnostus   
 
Julkisivut palautetaan vuosisadan alkupuolen asuun, jolloin punamullattu hirsiosa jatkuu  ullakon tasolla vaalealla 
laudotuksella ja ikkunat ja ovet ovat valkoiset. Lahonneet hirret ulkoiseinässä vaihdetaan. Paneeliverhotulla osalla voidaan 
paikkaukset tehdä rankarakenteisena.  
 
Ikkunoista kunnostetaan kaikki kunnostettavissa olevat. Ikkunat voivat olla jatkossa 1-lehtiset, jolloin entisiä sisäpuitteita 
voidaan käyttää ulkopuitteena tai vaihtaa sisä- ja ulkopuitteen paikkaa. Hirsirunkoon suurennetut ikkuna-aukot säilyvät 
nykymitoituksella, mutta  ullakon päätyjen ikkunapari korvautuu yhdellä ikkunalla. 
 
Ikkunoissa on koristeelliset pielilaudoitukset  jotka uusitaan vanhan mallin mukaisesti.  Eri pielimallit dokumentoidaan 
ennen purkamista. Olevia ikkunanpieliä otetaan talteen mallikappaleiksi. 
 
Julkisivuverhous:  
STP 28*120  
Päärakennuksessa pystypanelointi, kuistilla alaosa pystyyn, yläosa vaakaan. 
Vaakajakolistan kohdalla puinen höylätty nokkalista + verhouksen värinen peltilista.   
Nurkkalistat hirsiosalla 2*lauta 28*145. Paneeliosalla 28*145.  
Ikkunoiden listoitus kuten nykyinen. 
 
Ulko-oviksi pyritään löytämään 1900-luvun alun ulko-ovet, jotka kunnostetaan. Jos vastaavia ei löydy, teetetään ovet 
 
Nykyinen parveke uusitaan alkuperäisen mallin mukaiseksi. Nykyinen 6-aukkoinen parvekesivu muuttuu 7-aukkoiseksi. 
Päädyt muuttuu 2-pilarisesta 3-pilariseen malliin.  
Parvekkeen kaide- ja koristeaiheissa palataan vanhaan malliin. Ensimmäisen kerroksen kulkuyhteys palautetaan terassille. 
Parveke toimii varapoistumistienä 2.kerrokselle portaiden kautta. Portaat 2. ja 3. kerroksen väliltä poistetaan. Portaat 1.- ja 2. 
kerroksen välillä uusitaan. 
Parveke rungot rakennepiirustusten mukaan. Kaideosat detaljipiirustuksen mukaan.  
 
  
 



Julkisivuverhouksen maalaus: 
 
Punamulta: 
Uula punamula 
Harjaa pois irtoava pöly. Poista irtonainen vanha väri aikaisemmin keittomaalilla 
maalatuilta pinnoilta. Jos vaihdat värisävyä, poista vanha väri huolellisesti esim. 
vesipainepesulla ja anna kuivua hyvin ennen maalausta. Pese likainen pinta Kiiruna- 
Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella. Pohjusta maalattava 
pinta Uula-Homeenestoaineella ohjeiden mukaan ja anna kuivua kunnolla. Ruiskumaalauksessa ei maalattava pinnat (esim. 
sokkelipinnat) suojattava huolellisesti)   
 
Ruiskumaalaus: 
Ohenna Keittomaalia noin 30 % Uula-Homeenestoaineella. Huomioi, että keittomaalin sisältämät maaväripigmentit saattavat 
kuluttaa korkeapaineruiskua tavallista enemmän. Ruiskun suutinkoko 
vähintään 0,4 mm. Maalaus kertaalleen. Pinta tasoitetaan maalausharjalla. 
 
Paneelipintojen  ja laudoituksien maalaus: 
 
Käsittely-yhdistelmä A5132 P:47103.3 
 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141  Valtti Akvabase.  
Pohjamaalaus 1 x 23  Öljypohja. Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella öljymaalilla 2 x 471  Teho Öljymaali/Wintol Öljymaali 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 
 
Sävy: Teknos TM 7133 (panelit, ikkunat, listat, räystään otsa- ja aluslaudotukset, parvekekaiteet ja pilarit) 
Sävy: Teknos  TM 7233 (ulko-ovet) 
 
 



Parvekkeen muutos 
 
 
Toiveena saada alkuperäisen malliset koristeelliset 
kaide- ja koristeosat. 
Etuosan tukipilareiden paikat ovat eri kuin alkuperäisessä, 
Tämäkin on tarkoitus muuttaa. 
Kun ullakon tasolta ei ole enää tarve saada poistumistietä, 
voidaan toisesta parveketasosta luopua.   
 



 Tämä halutaan esitellä herättäjäjuhlissa 2017 



 Vaihe 2: sisätilat 







Majoitustilat 
LP01 Laattalattia wc/kylpyhuone 
RTV Easey Grey 100*100 saumaus betoninharmaa 
  
LP04 Levylattia,PVC-laatta Camaro LOC 
majoitustilat Sävy:  3438 Tan Limed Oak  
  
KP01 wc/kylpyhuonekatto-alaslaskettu paneeli 
STP  15*95, maalattu valkoinen 
  
KP03 Paneelikatto maalattu Aula ja museotilat, Kuistit, 
majoitustilat 
STP  15*95, maalattu valkoinen 
  
  
SP01 Laattaseinät wc/kylpyhuone 1200 korkeus wc 
tiloissa 
RTV LD59 Sintesis Marfil 250*400, sauma 
marmorinvalkoinen 
  
SP02 hirsiseinä näkyvissä 
Seinäpinta puhdistetaan.  
  
SP04 levyseinä maalattu, väliseinät majoitushuoneissa, 
varastot 
Sävy  Tikkurila H497  



 
 

Kokoontumistilat 
LP04 Levylattia,PVC-laatta Camaro LOC 
2.-kerros Sävy:  3437 Smoke Limed Oak  
  
KP01 wc/kylpyhuonekatto-alaslaskettu paneeli 
STP  15*95, maalattu valkoinen 
  
KP04 Levykatto akusto- Heradesign, Knauf, 2.-kerros 
Levykoko 600*1200*25mm, valkoinen RAL 9010  
  
SP01 Laattaseinät wc/kylpyhuone 1200 korkeus wc tiloissa 
RTV LD59 Sintesis Marfil 250*400, sauma 
marmorinvalkoinen 
  
SP02 hirsiseinä näkyvissä  
Seinäpinta puhdistetaan.  
  
SP05 levyseinä maalattu ,saumat listoitettu, 2-kerros 
väliseinät 
SP06 Paneeliseinä maalattu kuistit 
Sävy  Tikkurila H497  



Edithin Sali ja näyttelytilat 
  
LP02 Puulattia vanha maalattu, Edith-Sali ja näyttelytilat 
LP03 Puulattia uusi maalattu, kuistit, varasto portaan alla 
Sävy Tikkurila 0231 
  
KP02 Edith-Sali lomalauta-laipio 
Kattopinta pestään. Olevat kattolistat säilytetään.  
Uusi palkin kotelointi maalataan Uuula-tuotteen Into –kalustemaalilla 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sävy Uula 8312 Purjo 
  
KP03 Paneelikatto maalattu Aula ja museotilat, Kuistit, majoitustilat 
STP  15*95, maalattu valkoinen 
  
SP03 hirsiseinä + pinkopahvi + tapetti   
Edith-Sali, Aula 102, huone 107 
  
Edithin sali 
Lim & Handtryck  / Kultu Historisk Bok –mallisto/ Theorins konditori 
K17-41 
  
Muissa huoneissa käytetään Pihlgren & Ritolan tapettia Lukko 69750  
 
SP02 hirsiseinä näkyvissä – museotila, majoitustilat, 2-kerros 
Seinäpinta puhdistetaan.  
  
SP06 Paneeliseinä maalattukuistit 
Sävy Tikkurila H497  
 
 



 
 
Katja Lintunen 
Arkkitehti 

Piirrokset Insinööritoimisto Savolainen Oy 


