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Moikka!

Noniin se olisi vuosi siinä vaiheessa, että nyt olisi minun vuoroni. Tämän viikon
aikana seuraillaan Perinnerakentaja Jyri Kuukasjärveä. Ensin kerron itsestäni,
sitten hypätään töitteni pariin ja katsotaan mitä asiaa keksinkään kertoa viikon
aikana. Aika näyttää!

Minua voi myös seurailla seuraavien linkkien takaa ja alla myös yhteystietoja:
www.facebook.com/perinnejyri
www.instagram/perinnejyri @perinnejyri
www.perinnejyri.fi
P.04456886546
jyri@perinnejyri.fi

Pitäkää hirrestä kiinni, nyt mennään!
- Jyri

31.10.

Moi kaikille!

Olen Jyri Kuukasjärvi, Oulusta kotoisin ja Helsingin kautta Punkalaitumelle
matkannut yrittäjä. Olen vapaa-ajallani myös tapahtumatuottaja, mutta kuluvan
viikon aikana keskitytään firmaani - Perinnerakentaja Jyri Kuukasjärvi, ja siihen
minkälaista työtä teen.

Ensin vähän itsestäni. Muutin Helsingistä Punkalaitumelle 2019, kun olin tavannut
nykyisen vaimoni Pälvi Elialan yhteisen kaverimme kesäjuhlissa. Pälvi on myös
paikallinen yrittäjä ja hänen viikkonsa täällä oli huhtikuussa. Hänen firmansa
kulkee nimellä Sisustuspalvelu Pälvi Eliala. Olemme tehneet yhdessä työksemme
remontteja vuodesta 2019 ja tämä onkin ollut meille oikein toimiva tapa! Häät
pidimme viime kesänä Mäenpään työväentalolla, joka on muuten aivan upea
paikka! Sitä kiertäessä ja katsellessa ei voinut kuin ihmetellä, kuinka hieno se
onkaan.

Asumme vuonna 1900 rakennetussa hirsitalossa, jota remontoimme perinteisesti
luonnonmukaisia materiaaleja käyttäen töiden ohessa. Vapaa-ajalla puuhailen
myös musiikin parissa. Bändini on levyttävä, keikkaileva ja aktiivinen porukka,
koronavuosien jälkeen odotankin innolla taas uusia keikkoja! Keväällä/kesällä
pitäisi tehdä levyjulkkarikiertuetta uuden tulevan levyn tiimoilta. Toukokuussa
myös järjestämme Helsingissä kaksipäiväistä festivaalia, jossa kolmella lavalla
esiintyy lähes 20 ulkomaista ja kotimaista bändiä.

Tässä hieman itsestäni, seuraavina päivinä sitten kurkataan töidemme pariin!
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Tässä teimme vanhan maalaistalon avovintin talviasuttavaksi. Talo on rakennettu
1900-luvun vaihteessa, ja se on siirretty nykyiselle paikalleen. Siirron yhteydessä
kattorakenteet oli uusittu silmällä pitäen mahdollista avovintin käyttöönottoa
lisätilaksi asumiseen. Tämän käyttöönoton aika olikin kuluvana vuonna 2022!
Sisustuspalvelu Pälvi Elialan kanssa toteutimme tämän yhteistyössä
@nurkkanuusku ’n kanssa.

Kaikki käyttämämme materiaalit ovat luonnonmukaisia, muovittomia. Muun
muassa pellavanauha, selluvilla, ja ilmansulkupaperi ovat kovassa käytössä lähes
joka kohteessa. Tässä kohteessa teimme lattia-, seinä- ja kattolaudoituksen
uuden tilan sisäpinnoille, eristimme seinät, uuden yläpohjan ja lappeet, eristeiden
toisella puolella on tuulensuojalevyt ja pidimme huolen, että uudessa tilassa
toimii myös painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon
toimivuudesta tulee myös huolehtia uuden tilan sivuilla kulkevan avovintin
puolella kauttaaltaan, myös sivuilta lappeiden ja katon kautta toiselle sivulle tulee
ilman kiertää kauttaaltaan.

Tässä pari kuvaa, ennen ja jälkeen. Jälkeen-kuvassa yläkerta on hieman vielä
keskeneräisenä, työt siellä vielä jatkuvat.

Onko tarvetta lisätilalle? Onko avovinttiä ajatus ottaa käyttöön?

1.11.



Mukavaa torstai-iltaa! Seuraavaksi voisin kertoa talosta, johon asensimme
huokoiset puukuitulevyt sekä Sisustuspalvelu Pälvi Eliala tapetoi paperitapeteilla
makuuhuoneet uuteen ilmeeseen vahvalla ammattitaidolla!

Käytämme usein huokoista puukuitulevyä tapetoinnin pohjana. Huokolevy
mukailee hirren muotoja ja näin ollen siis pidämme talon vanhan hengen
mukana. Emme "koolaa" pois hirsiseinän ominaisilmettä, ja sen asennetta.
Hirsiseinän kuuluu puhutella ja näyttää olemassa olonsa vaikka päällä olisikin
tapettia. Vanhan talon hirret ovat nähneet paljon ja niillä on asiaa meille
nuorisolle!  Koko ihmiskunta on muuten nuorisoa vanhojen hirsien rinnalla. Kun
ajatellaan esimerkiksi 1900 vuonna rakennettua taloa, ja puut ovat olleet
esimerkiksi 200 vuotta vanhoja, kun ne ovat kaadettu työstettäväksi talon
rakenteiksi. Tälläisessä tapauksessa puut ovat tätä nykyä 300 vuotta vanhoja.
Herättää kovasti arvostusta, eikö?

Tässä kuvia meidän tapetointikohteesta. Huokolevyt muotoiltiin kannatinhirren
muotoiseksi, käytimme esiliisteröinnissä itse tehtyä vehnäjauholiisteriä, ja
varsinaisessa liisteröinnissä muovitonta liisterijauhetta, joka sekoitetaan veteen.

Tässä kohteessa tein myös sormipaneelista sähkökeskukselle kaapin. Tapetointi
mielessä?
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Huomenta! Runko on rakennettu ja nyt tehdään pintaa. Tässä tänään
mennäänkin vanhaan kivitaloon, kun saimme Sisustuspalvelu Pälvi Elialan kanssa
huikean mahdollisuuden tehdä uudet pinnat Uhana Designin uusiin toimisto- ja
showroom-tiloihin vuonna 2021. Työstettävien huoneiden lattianeliöt olivat yli 200,
huonekorkeus lähenteli neljää metriä. Jokaisen huoneen jokaisesta seinästä tuli
poistaa tapetit ennen maalausta.

Aikataulun ollessa tymäkkä, Pälvi palkkasi työntekijän ja hoiti aliurakoitsijoita
paikalle, ja homma tehtiin valmiiksi. Tämä talo on huikea ja historiallisesti arvokas
talo, joka oli selvinnyt sodan pommituksista ja toimii edelleen toimisto- ja
asuinhuoneistoina. Lopputulos on silmiä hivelevä, upeat värivalinnat ja hienoja
yksityiskohtia. Maalaus mielessä?

4.11.



Piirua vaille valmis sanoi perinnerakentaja..

Tässä kohteessa teimme koko alapohjaremontin, talo on vanha hirsitalo ja
lattiarakenteena rossipohja. Vanhat lattiat vasoineen purettiin niiden ollessa
kauttaaltaan lahot. Mentiin maahan asti, kaivettiin maata syvemmäksi, jotta
saatiin ryömintätilaan enemmän tilaa ja nostettua rossipohjaa enemmän irti
maasta. Siitä lähdettiin sitten ylöspäin rakentamaan ja kokonaisvaltaisessa
remontissa maalattiin seinät ja katot myös. Tapaamme tehdä lattiarakenteet
erityisen tiiviiksi, jotta lattiasta ei tule hallitsematonta vetoa, joka viilentää
huoneita ja tosiaan tuntuu vetona. Ilmanvaihto sitten omana lukunaan hallittuna
ja toimivana  Tiivistykset tehdään tietenkin käyttäen luonnonmukaisia,
muovittomia materiaaleja.

Arvostan hyvin paljon ihmisiä, jotka korjaavat vanhoja talojaan ja mökkejään.
Jokaisella vanhan talon remontilla pidetään vanhaa rakennuskantaa osaltaan
kunnossa ja toimivana. Vanhoja taloja ei tule enää uusia.

Huomenna lisää korjausrakentamisesta ja hirsitaloista yleisesti!

4.11.



Ja sehän ois viimeinen päivä postailla ja kertoa omista töistä ja muusta. Tänään
ajattelin vielä kertoa, että miksi pidän tärkeänä korjausrakentamista.

Korjausrakentamisessa korjataan jo olemassa olevaa, ei tehdä uutta. Näen sen
kestävänä kehityksenä. Suomalainen rakennuskanta on verrattain nuorta, ja
onkin tärkeä pitää huolta meidän vanhoista rakennuksista, niitä kun ei tule uusia.
Vanhat talomme ovat käsityötä parhaimmillaan! Siihen sen on jokaisen talon
ihminen paikalleen pystyttänyt, ja meidän tehtävä on osaltamme pitää talot
kunnossa vielä pitkään tulevaisuuteen!

Hirsitalot luonnonmateriaaleineen ovat myös terveellisiä asua. Hirret
vastaanottavat ja vapauttavat kosteutta, jolloin talon sisäilmaan ei synny suuria
kosteuspiikkejä. Toimiva painovoimainen ilmanvaihto ei vaadi talotekniikkaa ja on
toimivuudessaan samalla viivalla koneellisten ilmanvaihtojärjestelmien kanssa.
Vanhat talot ovat sydämen asia!

Tässä minun näkemyksiäni ja töitä mitä olen tehnyt ja olemme tehneet. Kiitos
kovasti tästä viikosta! Jos tulee remonteille tarvetta, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Perinteisin terveisin,
Jyri Kuukasjärvi
www.perinnejyri.fi
jyri@perinnejyri.fi
P. 0445688656
www.facebook.com/perinnejyri
www.instagram.com/perinnejyri
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