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LIITE REFEFENSSEIHIN TYNNYRIMÄKI 

OSAAMISEN TAUSTAA JA TYNNYRIMÄKI-PROJEKTI 

 

Ennen yritystoimintaa jo poikasena asuin lapsuuteni Alavieskassa esi-isieni rakentamalla sukutilalla. Kun 

olin aivan pieni, kaikki tilan rakennukset olivat kutakuinkin pystyssä. Isäni ei niitä juuri arvostanut, vaan ne 

tehtiin polttopuiksi, sitten kun ne alkoivat luhistumaan. Vanha hevostalli jäi vielä pystymään ja noin 20 

vuotiaana, kun sekin jo alkoi notkua, pönkäsin sen välikaton ylös ja laitoin följareita seiniin. tämä talli on 

edelleen pystyssä ja varastokäytössä. Isäni oli kuitenkin kiinnostunut vanhoista koneista ja hankki 

pärehöylän, johon isoveljeni kanssa teimme uuden puurungon ja aloimme tekemään pärekattoja. Isäni siirrätti 

meillä pojilla useita niittylatoja pihapiiriin. Niistä rakensimme heinäkuivureita, eli ladon riukulattian alle 

tehtiin ilmakanavat, johon puhallettiin propellilla ilmaa.  Katoksi tehtiin pärekatot ja tästä touhusta oli 

Keskipohjanmaa-lehdessäkin juttu v. 1986. 

Lähdin Oulun yliopistoon 1992 opiskelemaan aluksi konetekniikkaa vuodeksi, sitten armeijan jälkeen 

vihdoin biofysiikkaan. Vuonna 1995 hakeuduin Solitra OY.n järjestämälle RF-tekniikan kurssille ja sen 

jälkeen olin Solitralla, myöhemmin ADC Telecommunications, vuodet 1996-2003 

radiotaajuussuunnittelijana.  Vasta tämän työrupeaman jälkeen suoritin biofysiikan opinnot loppuun ja sain 

maisterin paperit 2004. 

Vuonna 1999 ostin tontin Haukiputaalta pitkän etsiskelyn jälkeen. Olin hakemassa vanhaa pihapiiriä tai 

asuinpaikkaa Oulun tienoilta ja sain ostettua Siipolantieltä vanhan Tynnyrimäen tilan pihapiirin. Kohde ei 

ollut julkisesti myynnissä. Pihapiirin rakennuksista oli enää jäljellä vanha talo ja sekin tosi surkeassa 

kunnossa. Se oli ollut 20 vuotta ilkivallan kohteena ja vieläpä alkuperäinen pärekattokin oli jo lahonnut pois 

talon takalappeesta. Etulape oli käsin saumattua peltiä ja kutakuinkin ehjä, mutta ruostunut.    

Aluksi rakensin tontille verstaan v.1999-2001. Se on nykyaikainen, betonilaatan päällä olevan 

rankorakenteinen ja huopakattoinen lattialämmityksellä ja 40 neliön asuintiloilla varustettu 150 m2 

talousrakennus. Tämä työ opetti nykyaikaista rakennustapaa. 

 Asuin aikani sen asuintiloissa ja tuumiskelin mitä vanhan talon kanssa tehdä. Aloitin hirsitalon kengityksen 

perheeni kodiksi vapaa-aikaprojektina mentyäni naimisiin 2002. Säilytettävää talossa oli enää hirsirungosta 

noin kolmasosa ja komea, punagraniittinen perustus. Taloa vaivasivat vuotaneen katon aiheuttamat lahoviat 

ja sitä myötä aivan elävä toukkakanta, sekä yli 20 vuotta hylättynä ilkivallan kohteena oleminen. Talon 

hirsityöt ja vaikeat nostotyöt (30cm paikoitellen, kun pohjahirsi oli lysähtänyt) sekä uusien alahirsien laitto 

ovat opettaneet paljon. Seiniä korjatessa takalappeen kattokin pääsi välissä luhistumaan. Tämän työmaan 

tiimoilta suoritin v. 2006 restaurointikisällin näyttötutkinnon. Tämän näyttötutkinnon ansiosta vanha rakenne 

on dokumentoitu kisällintyössäni tosi tarkasti, mutta piirrokset ovat käsintehtyjä ja monet valokuvat 

paperikuvia. En ole niitä vielä skannannut tähän sähköiseen dokumenttiin. 

Taloa ei ole entisöity, vaan hyvällä maulla korjattu nykyaikaista asumistarvetta vastaavaksi.  Talon historia 

on saatu säilymään siltä osin kuin talon osia on ollut tallessa. Alkuperäisistä ikkunoista ei ainutkaan ollut 

sellaisessa kunnossa, että niistä olisi saanut ulko-ikkunat, mutta pihalta noukituista karmiosista rakentaa vielä 

väliseinä tai koristeikkunan. Taloa on laajennettu rakentamalla alun perin kylmä ullakkokerros lähes 

täyskorkeaksi. Lämmönjakohuone on rakennettu kuistin alle. 

Sähköasennuksissa on ongelma saada johdot piiloon. Tähän ratkaisuksi löysin rautakaupasta DeWaltin 

jyrsinporasarjan, jonka terien ulottumaa voi jatkovarsilla jatkaa. Olen kairannut hirsiseinien sisään yli 

metrisiä reikiä johtoreiteiksi.  

Olen muurannut uudet tulisijat vanhoille kiviperustuksille. Muurauksia varten en ole ostanut yhtään tiiltä, 

vaan käytin, painepesurilla pestyäni, talon vanhoja tiiliä. Lisäksi käytin  martinniemeläisen vanhan Rauma-

Repolan  kiistellyistä puretuista teollisuus- ja asuinrakennuksista saatuja tiiliä.  

Purin vanhat kiviperustat lähes kokonaan ennen lattioiden tekoa, jotta pääsin putsaamaan kivien välit 

haisevasta mullasta ja muusta orgaanisesta aineesta, mutta laitoin samat kivet takaisin. Lopuksi 
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luonnonkiviperustan päälle valoin 20cm paksuiset teräsbetonilaatat.  Tulisijat ovat käyttöönottotarkistettu ja 

ovat jo käytössä. 

Kun vanhan kuistin rippeitä purettiin, löytyi kuistin ja talon eteisen välisen oven vierestä seinien sisältä myös 

oven viereiselle ikkunoille paikat. Talo on perimätiedon mukaan siirretty nykyiselle paikalleen jostakin 20-

luvulla. . Alkuperäisessä kehikossa on siis tällaiset oven molemmin puolin olleet ikkunat joskus olleet, 

koskapa siihen sopiva aukko on seinässä valmiina. Nyt ikkunoina on Alavieskan kotitalon vanhat ruudut ja 

pariovi on ostettu karmittomana Metsänkylän navetasta. Tein siihen karmit. 

 

Talossa on säilytetty vanha huonejako ja se on korjattu restauroivalla periaatteella. Talo on vielä kovasti 

kesken ja päivitän tätä raporttia aina joutessani.  Taloa on korotettu. Talon vanhat ikkunat olivat puuosiltaan 

pitkin pihaa ja pokat palasina. Maalatut pinkopahvit ja tapetit oli revitty pääosin seinistä pois, loppurippeitä 

on tallessa dokumentiksi aiemmista seinäpinnoista. . Uuneista oli jäljellä enää tynkä, mutta leivinuunin kivet 

puhdistin ja käytin uudelleen uusiin uuneihin.  Ainakin yksi ikkuna on tarkoitus koota karmeineen 

sisustusikkunaksi yläkertaan sekä laittaa johonkin näytteille vanhoja tapetteja ja maalattuja pinkopahveja.  

Tynnyrimäen projektini on hyvä työ restaurointiosaamisen kehittymisen kannalta, siksi haluan mös tätä 

projektia esitellä. Kun teen nykyaikaista taloa vanhaan runkoon, joudun jatkuvasti miettimään, miten 

nykyajan ratkaisut, kuten lattialämmitys, sähköasennukset yms saadaan fiksusti laitettua hirsitaloon. Vaikka 

talo on teknisesti nykyaikainen, ei se saa näyttää modernilta. Lisäksi teknisiin vimpaimiin pitää päästä 

rakenteita rikkomatta käsiksi. Niinpä ole tehnyt lattiapinnan siten, että lattialämmitysputkitusten ja putkien 

välisen valumassan päällä on kelluvana ponttilautalattia. Ne olen päätypontannut molemmista päistään 

urospontilla. Urosponttiin vastaa  reunoja kiertävät jiirilattialaudat. Tämä idea on nykyaikaistettu versio 

Kellontörmän kesätuvasta, jossa päätyhirren vaihto oli helppoa, kun vain lattian jiirilankku, eikä koko lattiaa 

tarvinnut irrottaa. Tynnyrimäessä jiirilankkujen alla on tilavaraus ilmansulkupaperin päällä. Siinä kulkee 

sähköjohtoja, lattialämmitysputkien syöttöosuudet ja keskuspölynimurin putkia. Lattian voi helpohkosti avata 

ja kasata uudelleen tarvittaessa.  

 Pintakäsittelyissä käytetään perinteisiä menetelmiä, kuten tiilipintoihin kalkkimaalia, seiniin pinkopahveja  

tai perinnemaaleja (itse sävytettyjä). Perinnepintakäsittelykokemusta minulla on muutoin vähänlaisesti, mutta 

tässä sitä opitaan. Lattiassa on  Sateenkaarivärien lakkaöljymaali. 

 

Kuva 1. Tila joskus 1940 luvulla. 
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Kuva 2. Elokuussa 2013 on talo on ulkoapäin melko valmis, joskin kuistin alle tulee vielä luonnonkivijalkaa 

(hakkaamattomasta kivestä). Taloa on korotettu. Alakerran ikkunat ja pääovi ovat uudet ja puusepänliike 

Hanneksen käsialaa. Yläkerrassa ovat uudet karmit Marjakankaan Eetun käsialaa ja yläkerran pokat on 

Haukiputaan Kellosta eräästä puretusta myllystä saatuja. Katon on tehnyt PKT Moilanen.  

 

            

Kuva 3. Pahimman näköinen tilanne talon korjausten aikana, talvella 2008. Takaseinän korjaus on noin 

puolessavälissä, tilanne on parempi kuin miltä näyttää kuvassa.  
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Kuva 4. Talon lähtötilanne 1999,muita tilan rakennuksia ei ollut enää jäljellä. 

 Näkymä saavuttaessa pihaan noin vuonna 2001. Talo sijaitsee mäen päällä. Tässä kunnossa talo ei ole kovin 

kaunista katseltavaa mutta se sopii mittasuhteiltaan tosi hyvin paikalleen. 

Korjattuna talo tulee olemaan mitä mainioimman näköinen. 
 

  
Kuvat 5 ja 6. Talon kivijalka on punaista graniittia. Talossa on ollut ulkovuori, jonka edelliset omistajat 

Rehut ovat purkaneet 90-luvulla aikomuksenaan siirtää talo muualle. Työ keskeytyi Rehun Jorman 

tipahdettua tikkailta. Tässä kuvassa on  tilapäiset ikkunat v.2000 ja asuin talon tässä kulmassa olevassa  

kamarissa 2 talvea  2001-2003 tutkien talon lämmönpitävyyttä, mahdollisia tuholaisia ja talon olemusta. 

Hirsiseinä osoittautui hyvästi tehdyksi, tuulen- ja lämmönpitäväksi.  
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Kuva 7. Talossa on rossipohja ja uunit on muurattu 

luonnonkivistä ladotuille perustuksille. Uudet 

uunit on tehty samoille perustuksille, kivien välit on 

puhdistettu mullasta ja roskista ja päälle tehty 

raudoitettu betonilaatta, sen päälle lecaharkkokerros 

jonka päältä nousee uunit ja piiput  

 
Kuva 8. Pirtin hirsiseinää. 
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Kuva 9. UUSI POHJAPIIRROS 

Kun kengitys ja kunnostus aloitettiin, tarkka pohjapiirroskin oli vielä suunnittelematta.   Periaate on, että 

vanhaa huonejakoa kunnioitetaan. Talon vanha pirtti sijaitsee pohjoispäädyssä (kuvassa oikealla). Sinne ei 

aurinko paljoa paista ja siksi pirttiosa jaetaankin makuu- ja pesutiloiksi. Eteläpäädyn 2 kamaria yhdistetään 

ruokailu- ja olohuoneeksi, niiden välistä vanhaa oviaukkoa on suurennettu. Keittiö on entisellä paikallaan, 

mutta siihen on lisätty yksi ovi kulkemaan suoraan eteisestä.. Pirttiosa on suunniteltu niin että se voidaan 

palauttaa pirtiksi niin haluttaessa. Välikattopalkit ja lattianiskat ovat ylikantavia. Eteisestä oikealle on ollut 

alun perin 120cm leveä ovi pirttiin, ovia ja ikkunoita ei tontin ostoaikana tosin ollut enää olemassa talossa. 

Nyt aukosta lähtee kierreportaat yläkertaan sekä portaiden alta menee vielä ovi kodinhoitohuoneeseen. 

Yläkerran pieni vessa mahdutetaan kuistin vastaiseen kulmaan portaikossa 
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Kuvat 10 ja 11. Kirvesmies  ilmeisesti hermostui työn haasteellisuuteen ja rysäytti katon helmikuussa 2008. 

En tarkalleen tiedä miten näin kävi, kun en ollut paikalla, vaan pappilan hommissa. Tämä ei silti ollut 

takapakki, koska katto nostettiin tukkikouralla pois ja jatkettiin töitä. Naapurit jo luuli, että talo puretaan. Ei 

uskois, että tästä nousi vielä komea talo. 
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Kuva 12 Ruokailutila ja keittiö maaliskuussa 2015. Tässä on tällöin eniten valmista kohtaa talossa. 

Sähköasennuksia on koteloimatta ja listoja puuttuu. Muut tilat ovat pääosin vielä rakennusvaiheessa.
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Kuva 13.     Kuva 14 

 

Kuva 15. 

 

Kuistin yläikkunaan askartelin hieman vastaavan kohokuvion kuin alkuperäisessä vintin ikkunan 

koristelistassa on, mutta tämä on koottu palikoista. Alakuvassa alkuperäistä mutta haperoa kehystä.  Tätä 

kohokuviota ei tunnu kukaan huomaavan. Alakerran ikkunoissa sitä en tehnyt ainakaan toistaiseksi. 

Räystäslaudat ja ikkunan vuorilaudat ovat  maalatut Uulan petroliöljymaalilla ja talo Uulan Faluninpunaisella 

keittomaalilla. Ikkunoiden vuorilaudoitukset on tehty kesällä  2013. 
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Kuva 16. Talossa oli ruotsalainen kattotuolirakenne, joskaan ei ihan virallisen mitoituksen mukaiset. Siksi se 

on tehty myös uuteen kattoon. Ruotsalainen kattotuolimalli näkyy päädyssä.. Ristikon näkyville jättäminen 

talon päätyyn on oma omaperäinen arkkitehtoninen ratkaisuni. Toisaalta tällä rakenteella pyrin saamaan 

hirsikolmion ja vinokaton liitoksen lämmön- ja höyryntiiviiksi, kun 2 päätymmäistä ristikkoa painavat 

päätykolmiota tiukkaa. Vesikaton eristys loppuu päätymmäisen kolmion sisäsivuun. 
 

 

Kuva 16. Ristikkorakenne jää sisälle näkyviin. Idean pohjana on talon ullakon vanha rakenne ja toisaalta 

Oulun pappilan vintillä näkyvät rakenteet, josta on kuva pappilan työselosteessa. Kitapuiden ja käpälän alla 

olevan kannatinpalkin päällä on nykyaikaiset led-valaisinnauhat valaistussuunnitelman mukaisesti. 
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Kuva 17. Ristikon käpälän ja kontin muotoilin tällaisiksi elokuussa 2013. Ristikkopuut ovat 50-luvulla 

kaadettua kunnon honkaa ja erittäin kovaa. Pinnat on piilukirveellä veistetty, veistot tehnyt kokenut 

hirsiveistäjä.. Koska puu on kovaa, päiden koristelut sain siisteimmäksi käsisahausten jälkeen työstämällä ne 

kulmahiomakoneeseen laitetulla Bilteman rouhintalaikalla. Tuoreempaan puuhun veistelyt olisi voinut tehdä 

taltallakin. 

Kannatinpalkki on mitoitettu kestämään ristikoilta tuleva kuorma ja siinä näkyy vielä toistaiseksi 

metsäkoneen telan jälki. Ne on uutta kuusta. Pintojen siistimisnen on vielä tekemättä. 

Ristikoiden suunnittelussa on käytetty pohjana 60-luvulta peräisin olevaa RT-korttia, joka on edelleen 

voimassa. Tosin nämä ristikot ovat huomattavasti lujempia, kuin tarvittaisiin, sillä teknisistä syistä ristikon 

piirun muodostavat kaksi päällekkäin olevaa kakkoskasia. Näin saatiin eristetilaan villapuhalluksen vaatimat 

ontelot ja riittävä eristetila. Villojen päällä tuulensuojakerroksena on Tyvex-aluskate, joka kokemukseni 

mukaan on toimiva, erittäin hyvin höyryn, mutta silti tuulen pitävä tekninen kangas.   
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Olohuoneen välipohjassa oli vielä syksylle 2013 hirsityötä. Nimittäin silloin kun välipohjan niskoitus 

laitettiin, ei ollut tietoa, miten piippu saadaan toteutettua. Reunimmainen välipohjapalkki oli tällöin laitettu 

ylikantavaksi. Sitä piti lyhentää ja tukea poikkipalkilla. Alla kuvia tästä vaiheesta. Välipohjapalkit on 

ylikantavia ja järeitä. Laitettavana on  1,4 metrinen tuore 35 cm halkaisijaltaan. oleva puu. Tähän hirteen 

tulee kaikkiaan 3 liitosta: seinään, ylikantavaan palkkiin ja tuettavaan palkkiin. Liitokset tein mittausten 

perusteella ennen asennusta, ja lopputulos onnistui. Asennuksen aikana väänsin korinoikaisusarjan avulla 

ylikantavaa palkkia noin 6cm sivuun, jotta sain laitettavan hirren menemään paikoilleen.  

  
Kuva 19. Yleiskuva,lyhyt palkki menollaan paikoilleen. . 

 

 
Kuva 20 Tunkilla väännän ylikantavaa palkkia niin että     

 poikittain oleva mahtuu menemään paikoilleen.   

 Liinoilla puuta ohjataan oikeisiin koloihin. 
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Kuva 21 Ylikantavan palkin ja poikittaishirren liitos.   Kuva 22 Tuettavan palkin ja poikittaishirren liitos 

 

 

 

  .  

Kuvat 23 ja 24 Seinäliittymä ja liittymä tuettavaan ohuempaan hirteen. Hirren toinen pää "halailee" 

ylikantavaa pyöreää hirttä, johon se kiinnittyy kuvan 20 liitoksella. 
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Kuva 25. Tässä kuvassa on ruokasalin puolen vastaava kohta, joka  tehtiin jo palkkeja asennettaessa kesällä 

2008. Tässä näkyy pyöreiden hirsien liitoksia. 
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Kuva 26. Pyöreät välipohjapalkit on myös keittiössä. Tein niiden kylkiin urat, alustavasti sahalla ja sitten 

oiottu käsihöylällä. Urien varassa on vanhoista käsinhöylätyistä laudoista tehty katto. Katto on upea, 

käsinhöylätty puu ja luonnonpintainen kuorittu puu sopivat hyvin yhteen.  
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Kuva 27. Keittiö on tehty kesällä 2013.  Kaapit ovat paikallista puusepäntyötä. 
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Kuvat 28 ja 29.Näkymä pääovesta 5.11.2013. Taemman oven karmin olen tehnyt raakalankusta (2,5"x6").  

Ovet on Metsänkylän navetasta. Niissä oli ostettaessa ylimmän peilin paikalla kipsilevyt, ja niiden sisällä 

resut lasit. Viereisessä kuvassa mietin pojan kans, millaiset lasit oviin laitetaan. Ovet lepäävät siinä karmin 

päällä. Sivuille tulevat 3 ruutuiset pokat ovat  ovat kotitaloni ullakolta,  jo 50-luvulla käytöstä poistetut. 

Samoista ikkunoista ovat siis pappani ja isopappani maailmaa katselleet. 

    
Kuvat 30 ja 31. Kun tilasimme ovia ja ikkunoita, vaikutti siltä että kukaan ei tee karmeja yhdestä puusta 

(vaan liimapuista) ja liitoksetkin perustuu ruuveihin. Tykkään kuitenkin kokopuisesta karmista. Liitoksena en 

tehnyt lohenpyrstöä, vaan tapitetun lapaliitoksen. Ihan vain, koska se on helpompi tehdä käsityökaluilla. 

Tappi on liimattu toiseen lankkuun kiinni ja asetettu sillä tavalla vinoon että liitos tiukkenee kun kulma 

suljetaan. Lopuksi tapin päähän lyödään kiila. Oikeanpuoleisessa kuvassa on välilankun kiinnitys yläkarmiin. 

Siinä tappi on kohtisuorassa yläkarmia vasten ja se myös kiilataan kiinni. Lopuksi sivusta voidaan ruuvata 

tappiin asti ulottuva varmistusruuvi.  Tämä on oma kokeilu, jonka toimivuuden tiedän vuoden päästä 

viimeistään. 
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TYNNYRIMÄEN HISTORIAA 
Tähän olen koonnut tietooni saamaa 

historiaa.Alunperin tämä on tehty 

restaurointikisällin näyttötutkintoon liittyvänä 

työkohteen historian selvitystyönä. 

Tilan historiaa on vuosien saatossa valottunut lisää 

ja mm. Ruotsista käy muuan talossa lapsuutensa 

asunut rouva, Elli Grönvall kesäisin käymässä. Hän 

on myös antanut tilan historiasta kertovia 

kuvia.(Kuva tilasta edellä,sekä kuva Alfred Mäestä, 

ei tässä ole vielä) 

Tätä esitystä täydennän aina välillä kaikilta osin,mm 

naapurin Kärkkäisen Arilla on paljon tietoa tästä 

tilasta ja sen elämästä ennen vanhaan. 

 

1. Kohteen selvitys 

Kohteena on Haukiputaalla, Siipolantie 49:ssä, 

omistamani vanha hirsirunkoinen maalaistalo, joka on 

rakennettu (valmistunut) 1930. Tämän 106 neliön talon 

kunto on heikko. Umpipihan muodostaneet muut tilan 

rakennukset on purettu pois aikojen saatossa.  

Olen ostanut Tynnyrimäen tilan pihapiirin, eli 7530 

m
2
 määräalan v. 2000 Rehun Raimolta ja Jormalta. 

Restaurointikohde on tämän tilan päärakennus. Heidän 

isänsä on vuorostaan ostanut Tynnyrinmäen tilan v.1955 

Alfred Mäen perikunnalta. Tila on ollut Mäen suvun 

hallussa vuodesta 1875 lähtien. En ole selvittänyt tilan 

aiempia omistajia. 

 

1.1 Tilan historiaa 1834-1945 
Vanhin tietämäni maininta Tynnyrinmäen tilasta on 

24.10.1834 isojaon päättymisen yhteydessä. Tilan 

numero on ollut 15.1 Se on vanha kruununtila. 

 Perimätiedon mukaan tilan nimi viittaa 

tervatynnyreihin. Paikka on ympäristöään korkeammalla 

ja täältä on ennen muinoin lastattu tervatynnyreitä 

veneisiin.  

Haukiputaalle muutti v. 1859 Rantsilasta Johan 

Johaninpoika Rahko perheineen tilalle nro 11, 

Haloselle.2 Heidän poikansa Matti (s.1841) muutti 

perheineen asumaan Tynnyrinmäelle v. 1875. Paikka 

muistetaan Matin pojan Alfredin ansiosta. Juho Alfred 

(Ahvi) syntyi 27.3.1879 ja kuoli poikamiehenä 

kotitilallaan 4.5.1945. 

Nuoruudessaan Alfred kävi Amerikassa tienestissä. 

Palattuaan takaisin kotitilalleen hän istutti perimä-tiedon 
3 mukaan kuusen joka on vieläkin noin kilometrin päässä 

tilalta Rehujen mailla. Tämän kuusi on ollut kylän lasten 

kiipeilypuuna. Kuusi kuoli noin 2012. 

Ahvi oli varakas ja säästäväinen mies. Hän omisti 

tilan vuodesta 1901 lähtien. Tila oli iso, v. 1930 maata 

oli kaikkiaan 627 ha.
4
  Suuri osa tämän 

restaurointikohteen lähistöllä olevista taloista on tilan 

entisillä mailla. 

Ahvi harrasti yksityistä pankkitoimintaa lainaamalla 

rahaa korkoa vastaan. Pula-aikana 30-luvulla tällä oli 

suuri merkitys; moni tila pelastui vasaran alta lainan 

turvin. Isoisäni Hannes Holma on lainannut rahaa 

Ahvilta. Enoni Mikko Holman mukaan 
5
 Haukiputaalla 

oli kaksi yhtä saitaa pankkiiria, Jussi Törmälä ja Alfred 

Mäki. Hannes kävi ensin Jussilta kysymässä lainaa. Jussi 

vastasi: ”Toki lainaan jos Ahvikin lainaa”. Sitten Hannes 

kävi Alfredin juttusilla ja kysyi: ”Lainaatko jos Jussikin 

lainaa ?” Alfred suostui ja näin pappani sai lainan 

järjestettyä.  

Ahvi oli tunnettu saituudestaan, ja hänestä kerrotaan 

monenlaisia kaskuja. Kerran häneltä tipahti hi- 

Kuva 1. Tilan tietoja ja valokuva 30-luvulta.
4
 

likku eli 25 penninen maahan. Seurana ollut irvileuka 

keksi heittää tällöin markan maahan. Ahvi etsi 

kolikkoansa irvileuan näyttäessä valoa sytyttämällään 

setelillä. Ahvi löysi markan hilikun sijasta ja tuumi: 

”Eipä sitä ole paikkaa, missä raha ei korkoa kasva.”
5
 

Kerran Ahvi tipahti sontakaivoon ja piika kysyi 

tarviiko hakea renkejä nostamaan. Renkien ruoka-aika 

oli kuitenkin kohta tulossa joten Ahvi tuumi että antaa 

renkien vielä olla töissä, hän joutaa vielä odot-tamaan 

kaivossa.
3
 

Ahvi kuoli 1945. Rengit eivät olleet suostuneet kovalla 

pakkasella menemään puusavottaan Ahvin antamissa 

pahasissa vaatteissa. Ahvi oli tulistunut ja lähtenyt itse 

savottaan. Hän paleltui ja sai keuhkokuumeen, johon 

sitten menehtyi
7
. Ahvin ja hänen isänsä yhteinen hauta 

on Haukiputaan hautausmaalla.  
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Kuva 2. Ahvin kuusi 

 

1.2 Restauroitavan talon historia 
 

Tilan vanha päärakennus paloi suullisen perimätiedon mukaan noin v.1929 markkinoiden aikaan. 
6
 Tämä talo 

oli kuvaan 4 merkityllä saunan paikalla jatkuen restauroitavan päärakennuksen pohjoisnurkkaan. Sauna 

rakennettiin tulipalon jälkeen. Ahvi oli markkinoilla kuullessaan tulipalosta ja kysyi ensiksi saatiinko 

kassakaappi pelastettua. Tulipalossa ei tietääkseni tullut henkilövahinkoja. Tämä iso, ootrattu kassakaappi oli 

myöhemmin Haukiputaan kunnan käytössä. Näin sen vielä v.2001 hylättynä kunnanvarikon pihalla. Kyselin 

sitä, mutta he eivät uskaltaneet luvata. Nyt se on jo lienee romutettu. 

Ahvilla oli uusi talo jo tekeillä pärekatto valmiina tämän tulipalon sattuessa. Tämän uuden talon etupuolen 

pärekatto paloi ja niinpä sen tilalle tehtiin konesaumakatto. Koska takapuolella oli uusi palamaton pärekatto, 

niin sitä ei pellitetty
6
. Kattoa ei ole sen koommin huollettu ja ostaessani paikan tästä 70 vuotiaasta 

pärekatosta ei ollut enää mitään jäljellä. (katso kuva 25, keltaisissa pahveissa). Niinpä välikatto oli sortunut 

alas ja alapohja oli läpilaho. Talo oli hyvässä maatumisvauhdissa, väli- ja alapohjissa sekä alahirsissä kasvoi 

horsmaa, vadelmaa ja nokkosta. Ilman konesaumakaton suojaa talo olisi täysin laho. 

Talo valmistui n. v.1930 ja se restauroidaan. Talon ikäarviota tukee välikaton täytteistä löytämäni v.1928-

1930 Hesarit. Tyylillisesti talo on perinteinen talonpoikaistalo, mutta kuisti on uudempaa mallia 
8
. Kuistin 

täytyy silti olla vuodelta 1930 kattopellityksen perusteella. 

Talo on sijoitettu perinteiseen tapaan niin että siitä nähtiin pelloille, navettaan, aittoihin ja hevostalliin. 

Rakennukset ovat olleet ryhmitettyinä umpipihan tyylisesti kuvan 4 mukaisesti. Piha on ollut läpiajettava. 

Siipolantietä ei tuolloin vielä ollut, se tehtiin 50-luvulla. Myös soranajot tehtiin tällöin uuden 4-tien 

rakentamiseksi. Tilan rakennukset päärakennusta lukuun ottamatta ovat jo aikoja sitten purettu. Päärakennus 

on (kunnossa ollessaan) uljas. Näyttävä kivijalka, peltikaton jalkarännit, pilasterit ja räystäsrakenteet antavat  

sille oman hienon tyylinsä. 

Ahvin kuoltua 1945 tila jäi perikunnan haltuun, kunnes Henrik Rehu ja Eero Haapalahti ostivat sen v.1955 

puoliksi. Tilan rakennukset tulivat Henrik Rehun omistukseen. Päärakennus oli vuokrattuna 50-luvun 

puolesta välistä 70-luvun lopulle. Vuokralaisten oli määrä pellittää talon takapuolen pärekatto, mutta se jäi 

tekemättä. Talo jäi tyhjilleen mm. vesijohdon puuttumisen vuoksi
3
. Henrik Rehu purki tilan ison 

kilpukkanavetan 60-luvulla polttopuiksi. Muutkin hirsiset piharakennukset on purettu ja kaivot on peitetty. 

Henrikin pojat, Raimo ja Jorma, ovat purkaneet muita piharakennuksia pois 60-90-luvuilla. Hyväkuntoiset 

aitatkin tehtiin polttopuiksi. He aloittivat myös päärakennuksen purkamisen, aikomuksena siirtää se 

eräkämpäksi. Siksi talossa ei nykyisin ole ikkunoita eikä ulkovuorta. Ikkunoiden osia on kuitenkin runsaasti 

tallessa ja niistä voidaan koota tai rekonstruoida ehjiä ikkunoita. Ulkovuoren purku jäi kesken Jorman 
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tipahdettua tikkailta
8
. Kun ostin paikan, oli talo tosi kärsivän näköinen. Laitoin aluksi talon takapuolen 

katolle väliaikaiset pellit rakenteiden kuivattamiseksi ja lahoamisen pysäyttämiseksi.  

Kohde on siitä erikoinen, että siihen ei ole tehty mitään isompia remontteja, vesijohdonasennusta tai 

peruskorjaustöitä ennen nyt suoritettavia laajoja restauroivia korjauksia.  
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