
LIITE Referensseihin Kellontörmä 
Työselostus 

Kirjoittaja pahoittelee, että tämä selostus on vajanainen. Asiayhteys vaatisi ilmakuvaa koko 

pihapiiristä ja myös enemmän työkuvia. 

Kellontörmä, vaihe 1,  Hirsinavetan korjaus kesä-elokuu 2009 

Haukiputaan Jokikylässä on vanha ehjä umpipihallinen tila. Sen omistaja Reijo Haapalahti soitti ja 

pyysi katsomaan mitä vähän lysähtäneelle navetalle voisi tehdä. Navetan vanhempi puolisko on 

1880- ja uudempi 1930- luvulta. Pihaan kauniisti sopiva navettakompleksi uhkasi rysähtää. Tämä 

navetta oli saanut toiselta kokeneemmalta hirsimieheltä jo purkutuomion, mutta omistaja halusi 

säilyttää navetan ulkoasun ennallaan. Hirret olivat kauttaaltaan pehmeitä, vain ulkopinnoissa oli 2-5 

cm syvyydelle ehjää puuta. Ylisillä olevat ylimmät hirret olivat vielä melko ehjiä paitsi yhdeltä 

sivulta hirsi ja samalla katto oli jo luhistunut. Kaikkien hirsien vaihdossa ei olisi ollut järkeä siinä 

mielessä että rakennus ei sen jälkeen olisi sama. 

Tein suunnitelmia ja kaavailin vaihtoehtoja. Päädyimme siihen että seinät tuetaan sisäpuolisin 

följarein ja vain tärkeimmät hirret vaihdetaan kestäviin. Tällöin riitti vaihtaa alahirret ja joissain 

kohdin myös ylin hirsi ja pultata ne tiukasti ilman laskuvaroja följareihin. Näiden väliin jäävät, 

ulkopinnoiltaan kovat puut naulattiin nätisti följareihin sitten, kun ne oli varovasti laitettu oikeaan 

muotoonsa suoriksi. 

Tunkkasin painuneita kohtia ylös ja pönkäilin navettaa, ettei se luhistu päälle. Sitten laitoin 

alahirsiksi ehjät hirret. Näihin pultattiin sisäpuolelle följarit noin 2-3 metrin välein ja följarin 

yläpäähän pultattiin ylin hirsi kiinni. Mitoitin pulttien koot siten että katon tulisi kestää 150 kg 

lumikuorman neliölle.  Samalla oikaistiin katto linjaansa ja huolehdittiin että alahirsi tulee kunnolla 

irti maasta luonnonkivisokkelin päälle. Sitten pulttailin ja naulailin pitkillä nauloilla välillä olevat 

hirret kiinni följareihin. Vanhan osan vesikattovuoliaiset oli notkolla ja niitä varten rakensin myös 

perinteisen ristion navetan välikössä olevan ristikkomallin mukaan. 

Työkuvia on viimeisellä sivulla. Lopputuloksesta tuli hyvän näköinen. Omistaja on tyytyväinen. 

Omistajan tehtäväksi jäi hirsitöiden jälkeen ikkunoiden korjaus ja vesikatteen uusiminen.  

Rakennuksen vanhemmassa osassa on varasto, jossa on mm. omistajan kanootti ja moottoripyörä 

sekä muuta arvotavaraa.  Moottoripyörä on leveä tandemiversio ja se sopii juuri ja juuri vanhasta 

päätyovesta sisään. Ovet rajoittavat siis, mitä navettaan voi viedä. 

Uudemmassa osassa on verstas, jossa on höyläpenkki, pieni vannesaha (alun perin Reijon 

urapuiteikkunoiden puuosien tekemiseen hankkima) ym. työkaluja. Navetoiden välinen katettu tila 

toimii autotallina. 

 

Kellontörmä vaihe 2, Muut piharakennukset 

 

Myöhemmin syksyllä 2011 Reijo kysyi tarjousta myös muiden piharakennusten korjaamiseen. 

 

Hankalin tilanne oli tien puolen aitalla. Se oli jo kaatumassa nurin toista aittaa vasten, koska 2 

perustushirttä olivat jo täysin maatuneet. Reijo pönkännyt sitä ja laittanut hätäföljärin, jottei aitta 

kaadu kokonaan. 

Aitta on vanha, 1700 luvulta tai vanhempi ja salvokset ovat sään ja auringon kuluttamia. Lisäksi 

näyttää siltä, että hirret on jo kertaalleen käännetty. Korjasin aitan lisäämällä sisänurkkiin följarit, 

jotka pitävät nurkkasalvokset koossa. Nurkkahirsiä kiinnitin följareihin mahdollisimman 

huomaamattomasti M8 ja M10 kierretangoilla ja tein följareihin railomaiset reiät pienen hirren 



liikkeen ja seinän tiivistymisen mahdollistamiseksi.  Sen jälkeen vedin liinoilla seinät kuosiinsa ja 

lisäsin följareihin väliin ristirevelaudat.  Vain 2 perustushirttä uusittiin, käytin korjaukseen 

taivalkoskelaista savupirtin kattovuoliaista. Huoltotyönä on seurata revojen toimintaa ja niitä voi 

joutua säätään, jos seinät pyrkii vääntymään salmiakille. Asensin aittaan vanhan puulukollisen 

oven, joka oli peräisin nk. oululaisen Kastellin kartanon palaneesta piharakennuksesta. 

 

Joen puoleisessa aitassa oli yksi seinähirsi jo niin sään ja toukkien syömä, että se päätettiin vaihtaa 

(korjauspuuna haukiputaalaisen hevostallin hirsi, ostettu Asko Viljanmaalta). Lisäksi takaseinällä 

oli 3 hirttä joissa oli jo pahoja vettä kerääviä koloja. Ne käännettiin. Aitan sisällä olevat viljalaarit 

oli sivuhirren vaihdon tiellä ja sitä piti käyttää matalampana, mutta työn jälkeen se koottiin 

ennalleen.  

 

Kesätuvan joen puoleisessa päädyssä oli lahovaurio, joka oli syntynyt vuotaneesta katosta. Pääty oli 

myös painuksissa jonkin verran. Reijo oli jo uusinut katon, mutta alinta päätyhirttä piti vaihtaa ja 

laittaa ylemmäs paikkapaloja. Hirren vaihto oli helppoa, koska talon alla olevan kiviperustuksen 

pystyi käyttämään irti ja siten työvaraa sai talon alta. Päätyä kuitenkin nostettiin varovasti, jotta 

talon ryhti koheni. Myös sisällä oli välikaton kohdalla paikattavia lahovaurioita. 

 

Saunaan laitettiin vain yksi hirsi ja sitä ei varsinaisesti restauroitu. Oikeanlainen korjaus olisi 

vaatinut rakennuksen nostoa ja 1yhden täyden pohjahirsikierroksen. Sauna on kuitenkin sisältä 

hyvässä käyttökunnossa, uusi kiuas ja uusi palomuuri. Täydellisempi korjaus voisi olla 

ajankohtainen seuraavan kiukaanvaihdon yhteydessä 20 vuoden kuluttua. 

 

Aitoista tienpuoleinen on tällä hetkellä puuliiterikäytössä ja toinen museona, jossa on puutynnyreitä 

yms. talon vanhaa esineistöä. Kesätuvassa on kolme huonetta ja se on tehty kahdessa osassa. 

Uudempi osa lienee 1800-luvun lopusta. Tällöin lattiaan laitettiin vain niskojen päälle aluslaudoitus 

ja täytteet ja lattialaudat jäivät laittamatta. Reijo hankki vanhaa tapitettua lattialankkua ja rakensi 

2011 lattian noin 120 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen!  Tähän rakennukseen tulee museo 

ja vieraskamari. 

 

 

         
Navetan vanhemman puolen pihtipieliovi kunnostettuna, niin että hyvin toimii 



 

Tarjousasiakirjoja 

 

Alla 2 sivun luonnostelma, jolla pohdimme Reijon kanssa että mitä navetalle tehdään. Tunnetun jo 

eläköityneen restaurointimestarin mukaan rakennus täytyisi käyttää maajalassa (vaihtoehto A). 

Päädyimme kuitenkin kokeilemaan vaihtoehtoa C, jolloin korjattu rakennus ei enää ole 

hirsirakennus, vaan Reijon sanojen mukaan "kulissiavioliitto". Annoin tälle työlle sellaisen takuun, 

että jos homma ei toimi ja rakennus luhistuu enemmän, niin en epäonnistuneesta kokeilusta 

laskutakaan. 

 

 
Haapalahden navetan korjaussuunnitelmia  
 
Uudemman osan korjannee viikossa siihen kuntoon, ettei se luhistu enempää alas.  
Följarilankkuja pultataan seinään pareittain niin että ulko ja sisäpuolelle tulee lankut pystyyn ja ne 
pultataan isolla pultilla yhteen. Hirsiseinä jää näiden lankkujen väliin ja lankit pitävät sitä suorassa. 
Lahoja hirsiä ei ole välttämätöntä vaíhtaa. 
Navetan vesikaton paino tulee tässä rakennusosassa pääosin välipohjaparrujen alla olevien 
pystylankkujen kautta betonilattialle. Näiden pystylankkujen kunto tulee tarkastaa ja niitä 
tarvittaessa uusia. 
 
Vaihtoehtoja vanhan osan osalta. 
Vanha navetta on jo luhistunut puolisen metriä ja tulee ensi talvena kokonaan alas, mikäli mitään ei 
tehdä. 
 

Vaihtoehto A. Alas purku ja uudelleen kasaus, jolloin korjataan hirsiseinät kantaviksi. 

 

työvaihe aika-arvio tekijät kustannus 

rungon mittauksia ja numerointi 4t Pentti 140 

purku kaivurin kouralla nätisti 8t Pentti ja  
kaivuriurakoitsija 

800 

kehikko tehtävä lähes uusiksi 

ikkunoiden alapintaan asti, 
voi olla että ehjältäkin näyttävät 

hirret ovat keskeltä niin lahoja, 

ettei ne enää kanna 

12pv Pentti 
Ostetaan Hirttä noin 9 

hirsikertaa, 240jm, 

josta 7 metrisiä 20kpl 
13e/m =3120€ 
ongelma löytää 

samannäköistä puuta 

kuin vanhat hirret 

salvaus 3360€ 
hirret 3120€ 

ikkunoista ylöspäin harjalle asti 

pääosin entinen puu kelpaa, 

paitsi etuseinän ylähirsi uusittava  

7pv Pentti 
 

1960€ 

Katon teko uudesta laudasta ja 

huovasta, kolmiorimakate 
14pv Pentti työ 3920€ 

huopa ja lauta noin 

100m2  1200€ 

Yhteensä 45pv  14 500€ 

 

 
  



Vaihtoehto B.Purku ja toinen hirsirakennus tilalle 

 

Puretaan vanha osa pois ja pystytetään valmis suunnilleen samankokoinen hirsikehikko. 

Siirrettäviä hirsikehikoita löytyy metsänkylän navetasta;  

http://www.metsankylannavetta.fi/siirrettavat_hirsikehikot/siirrettavat_hirsikehikot_vality/ 

 

Vaihtoehto C  Siirretään kattokuorma perustukselle följareiden avulla, jolloin vanhalle heikolle 

seinälle ei tule kuormia 

Esivalmisteluina tutkitaan ja vahvistetaan kattoparrujen liitoksia ja tuetaan pihan puoleista 

sortunutta ylintä hirsikertaa.  

Laitetaan pääty seiniin följarilankut aluksi vinoon kuvan mukaisesti ja aletaan nostaa kehikkoa 

ovien kohdalta konevoimalla. kun seinä nousee, niin lankut oikenee pystyyn.  

Sisäpuolelle jäävien lankkujen varaan voi sisälle rakentaa vaikka uudet lämpimät seinät. Laho 

hirsiseinä jää ulkovuoreksi.  Pahiten lahot hirret vaihdetaan. 

 

Mikäli homma toimii, niin navetaan pönkkää pystyyn 2 viikossa 

Mikäli homma ei toimi, niin katto tulee alas, eikä tästä kokeilusta voi mitään laskuttaa, sitten on 

siirryttävä vaihtoehtoihin A tai B 

 

Kustannukset noin: 3 viikon työ 2800€ sekä lankut, pultit ja hirret, yhteensä  noin 5000€ 

 
 

PS. kustannukset olivat korkeammat, mutta työ onnistui. 

http://www.metsankylannavetta.fi/siirrettavat_hirsikehikot/siirrettavat_hirsikehikot_vality/


  
Tarjousasiakirja muista rakennuksista, taulukoineen 3 sivua, sininen Arial-fontti 
 
 
Tarjous Kellontörmän rakennusten korjauksista 
-vanha kesätupa   1516€ 7pv   
-joen puoleinen aitta  668€ 3pv 
-tien puoleinen aitta 1885€ 8pv 
-aitan katto   525€ 2pv  
-sauna    280€ 1pv 
yhteensä  4874€ 21 työpäivää eli 1 kuukausi 
Hinnat on laskettu Oulun vanhan pappilan korjaustöitä varten kehitetyillä yksikköurakkahinnoilla. Pappilan 
työmaata varten laadittu hinnasto osoittautui hyvin toimivaksi ja sitä on sovellettu tähän. 
VAHIVA = vaihto hirsi vaikea; kun työn vuoksi joudutaan avaamaan rakenteita tai 

 varomaan ikkunoita ja muurattuja rakenteita.  
VAHIHE = vaihto hirsi helppo kun rakennuksen nostolle ei ole esteitä. 
PAHIVA = paikkaus hirsi vaikea 
PAHIHE =paikkaus hirsi helppo 
TUNIHE = tuenta niska helppo 
 
Haukiputaalla 5.10.2011 
Pentti Mehtätalo 

 

 
VANHA  KESÄTUPA 

PÄÄTY     

1. hirsivarvi eli 
alin hirsi 

todennäköisesti ehjä, mutta yläpuolen 
pintapuu pehmeä, vuollaan pois 2. 
hirsikerran korjauksen yhteydessä 

   

2. hirsikerros Puu läpilaho, tilalle alkuperäistä 
korkeampi puu 

vaihto 133 litraa. 
Uusi puu 
426cm x 25cm kork 
x 12,5cm lev 

VAHIVA 5€/ltr  665€ 

3. hirsikerros Takaseinän puoleinen osa vaihdetaan 
ja sisäpuoli höylätään. Mahdollisesti 
laho alaapnta poistetaan ja korjataan 
laittamalla 2. varviin alkuperäistä 
isompi puu. 

vaihto 38 litraa. Uusi 
puu 
150cm x 20cm kork 
x 12,5cm lev 

VAHIVA 5€/ltr 190€ 

4. hirsikerros Kiilaava paikka niin että saadaan 
nurkkaliitos ehjäksi 

paikka  13ltr  
100cm x 0-20cm 
kork x 12,5cm lev 

VAHIVA 5€/ltr 65€ 

5.ja  9. varvi, 
ikkunan vieressä 
takaseinän 
puolella 

Lahojen yäreunojen korjaukset 
paikkaamalla 
2kpk x 5cm x80cm x 8cm 

yhteensä 6,4ltr PAHIHE -50%  
= 7,5€/ltr 

48€  

TAKASEINÄ     

 Välipohjan kohdalla hirsien vaihto 150 
x 40 x12,5 

75ltr VAHIVA 5€/ltr 375€ 

 Pintapaikka  50cm x 5cm x20 cm 5 PAHIHE -50%  
= 7,5€/ltr 

38€  

 Lahoniskan poisto ja tuenta metrin verran 
poistoa/siistimistä? 

TUNIHE 
15€/m 

15€ 

   yht 1396€ 

Työn hinta-arvio 1396 €. Lisäksi puuta tarvitaan 0,3m3 asennettuna =120€;  
Korjaukset yhteensä sisältäen rakennuksen oikaisun uunia ja ikkunoita vaurioittamatta 1516€ 
Talon ulko- ja sisäseinät ovat samannäköisiä kuin korjaamattomat ehjät seinät. 
Paikkauksesta -50% koska lämmönpitävyysvaatimukset eivät ole korkeat.  



AIKA-ARVIO KESÄTUVALLE 

1.pv:  
 

Ikkunoiden irrotus,  uunin ja seinän välin puhdistus, talon varovaista oikaisua ja kivien laittoa 
talon alle. 
Varastolta sopivien korjauspuiden valinta kaikkiin rakennuksiin ja lastaus. 

2.pv Toiseksi  alimman hirren poisto ja alahirren yläselän ja ylähirren alapinnan siistiminen. 
Kolmannesta hirrestä laho-osan poisto. Lattian reunajiirilankun mahdollinen irrotus. 
Korjaustöiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tuentaa ja rakennuksen oikomista. 

3.pv Hirsien asennuksia.  3.hirren sisäpinnan höyläys kaarevateräisellä käsihöylällä 
alkuperäiseen malliin. (2. hirsi jää lattian alle, ei tarvinne höylätä). 

4. pv Pintapaikat päätyseinään ja 4. hirsivarvin kiilaavan paikan laitto 

5-6. pv Takaseinän korjauksia varten telineet, lahopuiden poistoa. Takaseinän ja välipohjan 
korjaukset 

7.pv Viimeistelyä, ikkunoiden asennus, mahdollisesti irrotettujen lattialankkujen asennus, kevyttä 
tilkkausta 

 
 
JOEN PUOLEINEN AITTA 

Joen puoleinen 
seinä 

1 hirren vaihto (5. hirsi),  
koko 370cm pit x 12,5cm x22cm 
kork. Alkuperäistä korkeampi hirsi 
koska ylemmän ja alemman puun 
lahot vastapinnat veistetään 
kovalle puulle. 

vaihtoa 79 litraa VAHIHE 
2,5€/ltr 
(ikkunoita ja 
tapituksia ei 
ole työn 
esteenä) 

197€ 

Takaseinä 1 tai 2  hirren vaihto,paikkaus tai 
kääntö niin että vettä keräävät 
kolot saadaan poistettua.  
Hirsi  370cm x  pit x 12,5cm x 
20cm kork 

vaihtoa 92 litraa VAHIHE 
2,5€/ltr 

230€  
 

  paikkaus 4cm x 20cm x300cm paikkausta 24 litraa PAHIHE 
7,5€/ltr 

180€ 

Porraslankun 
laitto 

Työnä pyöreän hirren 
halkaiseminen 

noin 50 litraa 
tarvitaan 

  

yhteensä  Puuta 153ltr 
PUUT 61€ 

 607€ 
TYÖT 

  

Aitan korjaus tarvikkeineen  668€, 2-3 työpäivää 

 

 

SAUNA 

 

Saunaa korjataan sen verran että alahirret eivät vastaa maahan. Lahot puut poistetaan ja korvataan puulla 

tai kivillä. Mahdollisesti kaivetaan maata pois saunan ympäriltä ja myrkytetään hevosmuurahaisia. Koska 

sauna on sisäpuolisilta osiltaan hyvä, sitä ei varsinaisesti korjailla mutta saatetaan se sellaiseen kuntoon että 

jatkovaurioita eli lahoamista ei enää tapahdu. 

 



TIEN PUOLEINEN AITTA  

 

Perustuskehikon 

korjaus 
Kehikon salvaus 
 (halk.28 cm, pit 340cm,) 

pyöröhirsiä 2kpl  sekä  1 

halkaistu. 

Hirsiä yhteensä 

0,52m3  
VAHIHE 2,5€/ltr 1300€ sis. 

perustuksen 

oikaisun kivineen ja 

lattian asennuksen.  

Perustuskehikon 

etuhirren paikkaus 

tai vähintään 

siistiminen 

Oven kohdalla oleva 

pintalaho poistetaan ja puu 

voidaan paikata tai tämä 

kohta piilottaa oven eteen 

laitettavalla portaalla. 

   

Takanurkkiin följärit  Työnä on yhtä iso kuin vaikea 

hirren vaihto. Följärit 10x10 x 

250cm, 2kpl 

Puuta 50ltr 

Pultteja, nauloja tms 

kiinnikkeitä sellaisiin 

hirsiin joiden 

nurkkaliitos on huono; 

noin 20kpl  x 2€/kpl. 

VAHIVA 5€/ltr 250€ sis. seinien 

oikaisun  

Oven alushirren 

vahvistaminen ja 

ovien asennus 

suoraan 

Alushirsi voidaan vahvistaa 

kiinnittämällä se 

lattialankkuun tai 

rakentamalle alle tuki. 

  sisältyy urakkaan; ei 

erillistä hintaa 

Nurkkapalojen 

korjauksia 
Pahimman näköiset 

nurkkapalat korjataan. Paikat 

kiinnitetään pienillä 

puunauloilla tai ruuveilla 

huomaamattomasti 

1,5ltr/kpl PAHIHE 7,5€/ltr 
Isoin työ löytää 

samannäköistä 

auringon 

syömää puuta 

11€/kpl; yht 55€ 

yhteensä hirsityöt  Puuta 0,6m3 
PUUT 240€ 
Metallikiinnikkeitä 40€ 

 1605€ TYÖT 
 

Katon 

kolmiorimakate 
21m2 25€/m2  525€ 

Hirsityöt ja tarvikkeet yhteensä 1885€, katto 525€ tarvikkeineen (kolmiorima, huopa, naulat, ja 

mahdolliset paikkauslaudat vanhaan kattoon 

 

AIKA-ARVIO TIEN PUOLEN AITALLE 

1-2..pv:  

 

Sisäpuolisten nurkkaföljareiden laitto alustavasti niin että nurkat eivät pääse leviämään. 

Tarvittaessa seiniä vielä revataan väliaikaisesti. Oven alushirren tukeminen niin ettei se pääse 

katkeamaan. Aitan tien puoleisen seinän mittausta ja tunkkaus suoraan (ellei ole jo). Sitten aittaa 

nostetaan vastakkaisen seinän kulmista suoraan varovasti samalla lattia nostaen kohti oikeaa 

kohtaansa.  

3-4.pv Kun kehikko on suorassa, laitetaan följarit kiinni samalla seinät oikaisten. Följareihin tehdään 

pitkulaiset reiät josta otetaan nurkkiin kiinni pitkillä nauloilla tai ruuveilla joissa on aluslevyt kannan 

alla.  Tällöin kehikon pystysuuntainen liikkeet on mahdollista ja seinät toimivat edelleen kantavina. 

Nyt kun kehikko pysyy varmemmin koossa, uskalletaan aitan alla työskennellä.  

5-6. pv Perustuskehikon korjaukset harmaantuneella pyöröhirrellä. Pyritään saamaan harmaantuneet 

päät näköpuolelle. (Tuoreita sahapintoja voidaan tarvittaessa harmaannuttaa ferrosulfaartilla) 

Perustuskivien laittamiset ja oviaukon korjaukset 

7. pv Nurkkien korjaukset, viimeistelyä 

 



Navetankorjauskuvia 

   

Seinät oli etenkin tässä nurkassa täysin hevosmuurahaisten tuhoamat. Baitionia tarvittiin reilusti.

  



  

 

Lähtötilanne oli onneton. Useat hirret ovat täysin hevosmuurahaisten syömä, osin läpi asti.. Navetta olisi 

kaatunut seuraavana talvena lumen painosta jos mitään ei olisi tehty. Ovet eivät toimineet, kun alahirret 

olivat poikki.  



  

 

 



Kuvat ylläTässä on alahirsi jo laitettu (ylempi) ja ylähirren laitto menossa (alemmat kuvat) 

 

   

 

Monenlaisille tunkeille ja tunkkikeksinnöille oli käyttöä. Hallitunkin päästä on riisuttu osia, jolloin se 

sopii alle 5 cm rakoon. Tämä on toimivista tunkeistani vanhin, noin 20 vuotias. Pullotunkkiin on pultattu 

RHS-putkesta tehty laite jolla tunkki saadaan kiinni nelosparruun. Sillä voi tunkata myös sivuttain. Tällä 

tunkilla siirrettiin navetan toistä päätä 10 cm sivuttain jolloin rakennus kääntyi suoraan. 

 

 

  



Lehtileikkeitä Viiskantapalkinnosta 

 

Kellontörmän pihapiiri sai Viisikantapalkinnon keväällä 2013. Lehtileikkeistä tässä on Oulun 

kaupunkilehden Forum24:n ja Kiiminkijokiseudun paikallislehden Rantapohjan artikkelit. Niissä on 

selitetty kattavasti tilan historiaa. Rantapohjan laajempi artikkeli "Aika meinasi pysähtyä 

Kellontörmällä" on kolmella sivulla. 

 

Kuvatekstissä mainitaan useita rakennuksia. Kuitenkin, mielestäni pihapiirin välittömässä 

läheisyydessä olevat iso jääkellari ja saksalaissotilailta Ouluun jääneet parakit olisivat myös 

maininnan ja restauroinnin arvoisia. Parakit (2 kpl) on Kellontörmään Oulusta ostanut ja pystyttänyt 

Reijon isoisä. Parakit omistaa Reijo ja jääkellarin uusi naapuri, jolle Reijo myi tontin tilastaan v. 

2009. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



                                               

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


