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Johdanto
Västilän Voima ry on vuonna 1914 perustettu urheiluseura, jonka kotipaikka oli
perustettaessa Längelmäki (nykyisin Orivesi), Vinkiän kylä.
Aikakirjoissa Wästilän Voiman perustajana mainitaan Bruuno Routaniemi.
Seura hankki tontin omaa seurantaloa varten vuonna 1916, yhden hehtaarin
palstatila erotettiin Keskisen tilasta vuonna 1917. Talkoilla rakennettu Voimantalo vihittiin käyttöön 12.7.1925. Kauan ei Voimantalon kuitenkaan Västilän
urheiluseuran hallinnassa pysynyt, Voimantalo pakkohuutokaupattiin vuonna
1936 ja sen osti Otto Alanen. Kiinteistöä hoitamaan perustettiin Västilän
Seurantalo Oy, mainittu osakeyhtiö myi kiinteistön vuonna 1946 Längelmäen
Urheilijat ry:lle. Voimantalon kiertolaisuus päättyi vuonna 1975 kun Västilän
Voima ry osti sen takaisin omistukseensa. Talo oli tuolloin erittäin huonossa
kunnossa, talo oli mm. sähköistämätön, koska kupariset sähkölinjat oli
varastettu. Innostus talon käyttöönottoon ja kunnostamiseen oli kuitenkin kova ja
talo kunnostettiinkin 70-luvun puolessa välissä suurin piirtein siihen peruskuntoon missä se on nyt. Viimeisestä peruskunnostuksesta on siis kulunut jo yli
30 vuotta. Sen jälkeen 1990 luvun alussa eteistilaan on rakennettu sisävessat ja
talon länsipäätyyn, näyttämän takaosaan on rakennettu sauna- ja suihkutilat.
Talosta on purettu kaksi puulämmitteistä uunia ja niiden hormit sekä myös
salissa jäljellä olevan suuren valurautakamiinan hormi.
Talon sähköistys ja vesi- ja viemäröintityöt ovat tällä hetkellä epäkäytännölliset,
erityisesti vesijohto kaipaa kiireellistä uudistamista tai peruskunnostamista
erityisesti talvella keväällä 2008 havaittujen useiden nyt tilapäiskorjattujen
vuotokohtien vuoksi.
Koska 1990 luvun loppupuolen ja 2000 luvun aikana kylän nuorten ja nuorten
aikuisten määrä on huomattavasti laskenut ja väestön ikärakenne on muuttunut
yleisen valtakunnallisen kehityksen mukaisesti ikääntyneiden jopa vanhusvoittoiseksi, myös Voimantalon ylläpito ja kunnostaminen talkootyöllä on tullut
yhä vaikeammaksi. Samanaikaisesti seuran aiemmat varainhankintakeinot mm.
iltamien ja tanssien järjestäminen on tullut kannattamattomaksi, jolloin rahaa
talon saneeraukseen tai edes peruskunnostukseen ostopalveluiden tai
urakointien muodossa ei ole.
Ilmeistä tarvetta kylän oman ”seurantalon” ja kokoontumispaikan olemassa ololle
tulevaisuudessa on varsinkin vuoden 2007 alussa suoritetun kuntaliitoksen
jälkeen. Tuolloin se osa Längelmäkeä, johon Västilän, Vinkiän ja Puharilan kylät
kuuluivat, liitettiin osaksi Oriveden kaupunkia. Osana tuota kuntaliitosta on lähes
varmaa, että kylien yhteinen Puharin koulu, ainoa myös talvella käytettävissä
oleva kyläläisten kokoontumispaikka tullaan lakkauttamaan v. 2010 paikkeilla.
Jos näin käy, Voimantalon merkitys ainoana mainittujen kyläyhteisöjen kokous-,
kokoontumis- ja juhlapaikkana tulee korostumaan. Samalla Västilän Voima ry:n
perustehtävä urheiluseurana tulee laajenemaan ja muuttumaan enemmän
kyläyhdistyksen tai -toimikunnan roolin suuntaan. Suurin ongelma Voimantalon
käytölle kylän yhteisiin tarpeisiin on talon mahdollinen talvikäyttö. Mikäli tilapäistä
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talvikäyttöä edes harkitaan, se tulee edellyttämään huomattavia lisäkustannuksia
talon saneerauksessa ja myös huomattavia käyttökustannuksia talvikäytöstä.
Tästä johtuen ei voi olla oikein että Västilän Voima ry kantaa yksin tällaista
yleishyödyllistä, yhteiskunnallista vastuuta kyläyhteisöstä. Tarvitaan tukea talon
korjaukseen ja käyttöön myös yhteiskunnan eri tukimuotojen välityksellä. Näistä
vähäisin ei voi olla Oriveden kaupungin tuki. Koska Voimantalon säilyminen myös
jälkipoville hyväkuntoisena ja mahdollisimman alkuperäisenä on myös osa
vaalittavaa kulttuuriperintöä, on tarpeellista ja oikeudenmukaista käyttää myös
kaikkia mahdollisia valtion, EU:n, Oriveden kaupungin ja kolmannen sektorin
toimijoiden mahdollistamia tukimuotoja.
Mm. Voimantaloa on Längelmäen kunnan toimesta suunniteltu esitettäväksi
vuonna 2005 osana ”Kulttuuriympäristö Längelmäen vahvuutena” -hanketta
lisättäväksi Längelmäen osalta kulttuurihistoriallisten kohteiden Pirkanmaan
luetteloon.
Perusteluina kulttuurihistoriallisiksi arvoiksi on esitetty rakennushistoriallista
arvoa / rakennustekninen, historiallista arvoa / sosiaalihistoria ja ympäristöarvoa / maisemallisesti keskeinen sijainti. Arvojen perusteluina on esitetty:
”Voimantalo on 1920-luvulta jatkuneen aktiivisen urheiluseura- ja talkootoimintaperinteen merkittävä osoitus. Rakennuksen yksityiskohdat ja
hirsirakenteet ovat rakennusteknisesti kiinnostavat ja omintakeiset. Kiinteistö on
säilynyt alkuperäisessä käytössään.” (Lähde: arkkitehti Kristiina Kokko,
Kulttuuriympäristö Längelmäen vahvuutena hanke, v. 2005)
Saadun selvityksen mukaan tämän hankkeen inventoituja lisäkohteita mm.
Voimantaloa ei ole kuitenkaan vuoden 2008 syksyyn mennessä ilmoitettu tai
esitetty nykyiselle Pirkanmaan liitolle maakuntakaavaan merkitsemistä varten.
Hankkeen tilanteesta on jätetty selvityspyyntö syyskuussa 2008 Oriveden
kaupungin kaavoitustoimen maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalle. Saadun
selvityksen mukaan hankkeen lopullinen viimeistely on Jämsän kaupungin
käsittelyssä.
Voimantalo sijaitsee osoitteessa Längelmäen kirkkotie 96, 35270 Västilä.
Sen kiinteistötunnus on 562 - 480 -1- 3 (1.1.2007 tapahtuneen kuntaliitoksen
mukainen), peruskartta 2142 10D. Kiinteistöllä on varsinaisia rakennuksia 2,
lisäksi ulkokäymälä. Voimantalon suurin sallittu yhtäaikainen henkilömäärä
on 332.
Voimantalon korjausta on suunniteltu 1990 luvun lopulla ja sittemmin 2000 luvulla
kahteen eri otteeseen, mutta aktiivinen ja kokonaisvaltainen korjaus- ja
kunnostustyön aloittaminen on jäänyt odottamaan aloitustaan erityisesti jo edellä
mainitusta talkooväen, mutta myös oman kylän ammattiosaajien vähäisyydestä
tai puutteesta, mutta myös puuttuvasta rahoituksesta johtuen.
Vuonna 1997 Opetusministeriölle osoitettu, tuolloin 50.000 mk:n (n. 8.500 €:n)
avustusanomus hylättiin.
Tätä kirjoitettaessa Suomen kotiseutuliitto on jo tehnyt päänavauksen talon
kunnostuksen aloittamiseksi myöntämällä v. 2006 tukea Voimantalon korjaussuunnitteluun ja kiireellisimpiin korjauskohteisiin 8.000 €.
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Tarkempi selvitys aiemmin laadituista kunnostussuunnitelmista ja keskeisistä
toimenpide-ehdotuksista on esitetty kohdassa 2.
Näiden ja kesällä 2008 suoritetun uuden kuntokatselmuksen perusteella on
laadittu uudistettu Voimantalon kunnostussuunnitelma kohdassa 3.
Aiemmin mainittu kylän oman väestön väheneminen ja ikääntyminen on
tosiseikka, jonka vaikutuksia Västilän Voima ry:n toimintaan ja Voimantalon
elinvoimaisuuteen voidaan korvata sitouttamalla erittäin runsaslukuiset, usein
juuri edellä mainituista kylistä lähtöisin olevat kesäasukkaat mukaan yhteiseen
toimintaan. Seuran jäsenmäärästä (noin 200) jo puolet on muita kuin
paikkakunnalla vakituisesti asuvia. Lisäämällä näiden ulkopaikkakuntalaisten
rivijäsenten aktiivista osallistumista ja vastuuta seuran toiminnasta, lähivuosina
erityisesti Voimantalon kunnostustyöstä, voitaneen Västilän Voima ry:n täyttäessä
100 vuotta vuonna 2014 myös Voimantalon vision ”Voimatalo on voimissaan”
todeta saavutetuksi.

Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat
Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

v. 1997

Rakennusarkkitehti Leena Raiskio, Tampere, on vuonna 1997 laatinut Västilän
Voima ry:n toimeksiannosta korjaussuunnitelman, joka sisälsi myös suositelluista
korjauskohteista alustavan kustannusarvion. Koska laadittu suunnitelma ja
markkamääräinen kokonaiskustannusarvio n 140.000 mk (n.23.500 €) on jo noin
10 vuotta vanha, kustannusarviota ei tässä tarkemmin eritellä. Suunnitelma
sisälsi myös keittiötilan luonnoksen saneeraussuunnitelmaluonnoksen, mutta se
ei sellaisenaan vastaa tämän hetken ajatuksia keittiön toiminnallisuuden
parantamiseksi, eikä sitä tässä esitellä. Leena Raiskion suunnitelman pohjalta on
toteutettu myöhemmin kohdassa ”sisäseinät ja katot” esitetyistä kunnostusehdotuksista salin sisäseinien puolipanelointi vuonna 1997.
Rakennuksen ulkopuolisen maanpinnan muokkaus
Rakennuksen takaseinällä on ulkovuorauksen alapinta kärsinyt roiskuvasta
vedestä. Räystäskourut ja syöksytorvet asennetaan. Syksytorvista tuleva vesi
tulee ohjata esim. jatkoputken avulla ja veden suuntaan ohjata esim. maastoon
tehtävän ojan avulla (pienimuotoinen louhinta voi tulla kysymykseen).
Rakennuksen alapuolisen maanpinnan muokkaus
Alapohjasta tulee poistaa kaikki lahoava aines (puutavara, kannot, lasitavara,
mättäät yms.)
Paikoitellen maanpinta rakennuksen sisäpuolella on alempana kuin ulkopuolella,
jollin sadevesi on päässyt valumaan maan painanteisiin. Pyritään estämään
sadeveden pääsy rakennuksen alle esim. täyttämällä savella sellaisten rakojen
alaosa, joista vettä on tullut.
Riittävän tuuletuksen aikaansaamiseksi on harkittava tuuletusaukkojen tekemistä
takaseinusta kivisokkeliin. Taulukoiden mukaan tuuletusaukkojen yhteenlaskettu
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pinta-ala tulisi olla noin 1/150 rakennuksen 420 m2:stä eli vähintään 2,8 m2.
Sokkelissa on aukkoja sekä rakoja, mutta kantavien väliseinien ja tulisijojen
perustukset estävät tehokkaan ilmanvaihdon takaseinällä, missä ilmatilaa on
vähiten, on tuuletusluukkujakin vähemmän. Rakennuksen taka-seinustalla
maasto nousee niin, että kantavien hirsien alle jää vain 15 - 20 cm ilmatilaa
maanpintaan. Kulkuaukon luukku tulisi pitää auki kesäajan (jäiden lähdöstä
järvien jäätymiseen) ja varustaa esim. tiheällä verkolla pieneläimiä varten.
Alapohjassa olevia isompia kuoppia voidaan täyttää hienojakoisella kuivalla
soralla.
Alapohjarakenteet
Kosteuden kanssa tekemisissä olleet rakenteet ja viemäriliitokset tarkistetaan ja
lahot kohdat korvataan terveellä puulla. Mikäli kosteusvaurio näyttää tuoreelta,
korjataan vuoto tai poistetaan viemäri käytöstä ja tarkkaillaan rakennetta, ettei
vaurio etene. Kantaville hirsille asennetut tuet uusitaan, mikäli tuen alapää on
kärsinyt kosteudesta maaperässä. Tuen alle laitetaan kivi ja huopakaistale
maakosteuden nousun estämiseksi. Huomioidaan salin lattian epätasaisuus siten
että kohollaan olevan kohtaan ei tukia kiilata liian kireään. Mikäli kosteiden tilojen
rakenteissa havaitaan muutoksia, ne korjataan mahdollisimman lähelle
alkuperäistä tapaa. Tuulensuojana käytetään tarvittaessa rakennuspaperia,
eristeenä kuivaa sahanpurua tai selluvillaa ja pintarakenteena lautaa.
Ulkoseinät
Takaseinän ulkovuorauksen alapinnasta poistetaan lahonnut osa.
Pystyvuorauksen alapäät viistetään ja sen alapuolelle asennetaan vesilista, joka
ohjaa sadeveden pois. Vesilistan ja pystyvuorauksen väliin tulee jäädä vähintään
1 cm, jotta pystyvuoraus pääsee tuulettumaan. Vesilistan alapuolelle asennetaan
leveä laudoitus (jos poistettava osuus on esim. 20 cm, pyritään vaakalaudoitus
tekemään yhdellä laudalla). Uudet puuosat käsitellään punamullalla.
Vesikaton rakenteet
Ullakkotilassa olevat rakennusjätteet tulee poistaa ja eristepaksuudet tarkistaa.
Aikaisemmin lisätyt mineraalivillalevyt tulee poistaa. Eristettä (kuivaa sahanpurua)
lisätään reuna-alueille ja niihin kohtiin, joissa sitä ei ole riittävästi (min 30 - 40
cm).
Salin katon eristys on alun alkaen toteutettu savi- tai turvelaatoilla, joiden päällä
vaakasuuntaiset laudat kannattavat purueristettä. Eristeet ovat päässeet valumaan osasta yläpohjaa pois. Eristeen määrä tarkistetaan ja mikäli savi- tai
turvelaattoja ei enää pystytä käyttämään, puhalletaan tilalle selluvillaa kosteana.
Tulisijojen purkamisen aiheuttamat aukot yläpohjassa tulee korjata turvallisiksi ja
eristää huolella.
Vesikattorakenteita tukevat tolpat ja niiden liitokset (myöhemmin laitetut) tulee
tarkastaa ja mahdollisesti käyttää rakennussuunnittelijaa paikalla tarkistamassa
kattorakenteiden mahdollisesti aiheuttamat painumat seinärakenteissa.
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Ikkunat
Ikkunat on ulkoapäin käsitelty luultavasti puunsuoja-aineella ja ne on listoitettu.
Huonokuntoisemmat puitteet voidaan uusia ullakolta löytyvillä puitteilla. Niissä
lasit asennetaan aluskitin ja varsinaisen kitin kanssa. Korjattavissa puitteissa listat
poistetaan, puuosien kunto tarkistetaan, pinnat puhdistetaan ja mahdolliset lahot
puuosat uusitaan terveiksi. Jos ikkunat eivät tarvitse ”varaosia” eikä lasia irrottaa,
voidaan aluskittaus korvata sisäpuolelta lisättävällä kitillä. (Jatkossa tulee
huolehtia, että kittaukset pysyvät ehjinä, ettei kosteutta pääse lasia pitkin
alakarmiin.) Ikkunoiden ulkopuite maalataan Uula-pellavaöljymaalilla, jonka sävy
on lähellä maalamatonta puuta (sävy tarkistetaan myöhemmin). Salin ikkunoiden
sisäpuitteet maalataan samansävyisiksi, mutta muualla sisäpuoliset osat ovat
suhteellisen hyväkuntoiset käsittelemättömänä. Salissa karmien sisäpuoliset osat
maalataan Uula-pellavaöljymaalilla sävy 110E, samoin kuin vuorilaudatkin.
Ulkopuoliset karmin osat maalataan kuten puitteetkin puunväriseksi.
Vesikate, räystäskourut ja syöksytorvet
Vesikatto on peltinen ja pärekatto on jätetty sen alle. Pelti on sinkitty ja
maalamaton. ruostuneet kohdat puhdistetaan teräsharjauksella. Katto pestään
huolellisesti siihen tarkoitetulla pesuaineella ja huuhdellaan hyvin esim. korkeapainepesurilla. Maalaus suoritetaan kahteen kertaan RK - peltikattomaalilla, sävy
tummanruskea tai grafiitin harmaa. Maali voidaan ruiskuttaa katon pintaan mutta
se pitää siveltimellä levittää. Pesu ja maalaus on suositeltavaa tehdä saman
päivän aikana, jos mahdollista. Maalattavan pinnan ei tulisi olla lämpimämpää
kuin 30 C, muuten pintaan voi tulla valumia ja kalvo rypistyä. Maalaustyö olisi
ajoitettava niin, että maalikalvo ehtii kuivua ennen iltakastetta. Takaseinustalle
asetetaan räystäskourut, joista syöksytorvet sekä nurkkiin että kaaveleiden
kohdalle. Varasisäänkäynnin oven kohdalle rakennetaan katos, joka suojaa
porrasta ja ovea.
Sisäseinät ja katot
Salin seiniin asennetaan puolipanelointi ikkunoiden vaakavälikarmin korkeuteen
asti ja maalataan Uula-lakkamaalilla sävy 501 D. Jalka- ja ylälista maalataan
samalla sävyllä. Vanha halltex-levytys maalataan sisälateksilla keltaiseksi. Katon
halltex-levyjen saunanauhat korjataan.
Pesuhuoneen ja saunan seinärakenteet ja ikkunat puretaan ja tilojen
käyttötarkoitus palautetaan ennalleen. Vanha ikkuna palautetaan paikalleen.
Kalusteet, varusteet ja laitteet
Keittiötilasta puretaan kevyellä seinällä erotettu komerotila, joka hyödynnetään
kaapisto- ja laskutilana.
Korjausohjeena käytetään Museoviraston korjauskortistoa
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Arkkitehti Kristiina Kokko, ”Kulttuuriympäristö Längelmäen vahvuutena
hanke” v. 2005
Kristiina Kokon laatiman selvityksen rakennuksen sijaintia, kiinteistötietoja ja
historia ja ympäristöä koskevia osia on siteerattu tämän hankesuunnitelma
johdanto-osassa.
Kuvaus rakennuksesta
Ulkoseinät on vuorattu pystypeiterimalaudoituksella, joka on maalattu punamullan
väriseksi. Päädyissä ullakon osalla on pontattu pystylaudoitus, joka on maalattu
keltaiseksi. Nurkkalaudat (hirsien ristinurkkien koteloinnit) ikkunan kehyslaudat,
räystäslaudat jne. ovat valkoisiksi maalatut. Ikkunoiden ruutujako on 6- ja 9jakkoinen. Puitteet tummansävyisiä (ei peittomaalattuja), ulkopuitteissa on
pääosin lasituslistat. Katteena on ollut päre, nykyisin aaltopelti. Perustukset ovat
luonnonkiviharkoista (harmaata graniittia). Rossipohjaa kannattavat pyöreät
lattiavasat on lovettu alimpaan seinähirteen / haltijahirteen, joiden päällä on
lovetut, halkaistut puut.
Sisätilat
Korkean salin sisäkatto on kolmitaitteinen, verhottu Haltex -ruutulevyillä, jotka on
maalattu vaaleaksi. Sisäseinissä puukuitulevy, maalattu kellertäväksi. Seinien
alaosassa pystypanelointi (1990 luvulta?), maalattu beige/vaaleanruskea. Salin
poikkisuunnassa kaksi teräksistä vetotankoa. Lattialaudoitus maalaamaton.
Salin etuosasta, näyttämön oikealta puolelta on purettu tulisija ja piippu.
Näyttämöaukon edessä on salin puolella puinen maalaamaton etutasanne ja sitä
kiertävä porras.
Näyttämön sisäkatto on taitteinen kuten salikin, mutta matalammalla,
verhouksena maalaamaton ponttilaudoitus. Seinät hirsipintaiset.
Salin takaosassa on vanha Högforsin poimutettu lieriömallinen kamiina,
Eteisaulassa sisäpinnat kuten puhvetissa. Pääsisäänkäynnin kohdalla on
lautarakenteinen tuulikaappi-lipunmyyntipiste. Kiinteästä komerosta (ollut joskus
lipunmyyntikoju?) johtavat jyrkät raput avoullakkotilaan.
Eteisaulasta on purettu tulisijat ja piippu. Muurit sementtitiilestä. Eteisaulan
länsipäätyyn rakennettu wc-tilat (1980 luvulla?).
Puhvetti on alkuperäisessä asussaan, seinät hirsipintaiset. Lautalattia,
kattopanelointi ja tarjoilutiski maalaamatonta puuta. Salin sisäänkäynnin vieressä
purettu tulisija ja sen piippu.
Näyttämän takaosan taukotilan perälle on tehty 1990-luvulla sauna- ja pesutilat.
Länsipäädyn uloskäynti on peitetty ja ikkuna muutettu (pesuhuoneen uusi pieni
ikkuna) Vanha näyttämön taustatilan uloskäynti peitetty. Pesuhuoneen uusi pieni
ikkuna ei sovi tyylillisesti päädyn julkisivuun.
Itäpäädyn keittiö ja huone: seinät lastulevytetty (1970-luvulta?, maalattu, oranssi).
Keittiössä kiinteä nurkkakomero ponttilaudasta ja sähkökeskuskaappi. Keittiön
varustuksena sähkö- ja kaasuliesi, tiskipöytä, vesijohto ja viemäri.
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Lisätietoja
Salin ja näyttämön kattorakenteissa ja ullakon vesikaton rakenteissa saattaa olla
tarvetta tarkistukseen ja mahdollisesti rakenteelliseen vahvistamiseen.
Näyttämön takaosan taukotilan perälle tehtyjen sauna- ja pesutilojen
ilmanvaihdon poistoilma ja vessojen poistoilma johdetaan avoullakolle.
Viemäri ja ilmastointiputkien eristeet riittämättömät. Alapohjan tuuletusvälissä
näkyvät wc-tilojen viemäröintiputket, joissa paikoin vuotokohtia.

Rakennusmestari Martti Ahosen korjaus-/ kustannussuunnitelma

v. 2006

Puharilan kylässä asuva rakennusmestari Martti Ahonen on laatinut vuonna 2006
alustavan Voimantalon korjausta ja kustannuksia koskevan suunnitelman osana
Suomen Kotiseutuliitolle osoitettua korjausavustusanomusta.
Koska rakennuskustannukset ovat arvioita, kustannuksissa ei ole otettu
huomioon mahdollista talkootyön osuutta ja koska rakennuskustannukset ovat
suunnitelman laadinnan jälkeen nousseet 10 - 15 prosenttia, kokonaiskustannus
59.600 € (ALV 22 %) ei osoita varsinaista rahoitustarvetta.
Kustannusarvio tässä yhteydessä on kuitenkin suuntaa antava ja osoittanee hyvin
ainakin lueteltujen korjauskohteiden kustannusten keskinäisen suuruusluokan
suhdetta.
Korjauksen suunnittelu, yht. 2.600 €
-

-

Laaditaan huolto- ja kunnossapito-ohjeita rakennuksesta ja laitteista
Suunnitelma sisäpuolisista korjaus- ja muutostöistä
Ullakko- ja välipohjan rakennesuunnittelu

Perustusten ja kantavien rakenteiden korjaaminen, yht. 500 €
-

Talon alla puurakenteita tuetaan uudelleen

Rakennuksen ulkovaipan korjaaminen, yht. 8.000 €
-

-

Korjataan vesikourut ja syöksytorvet sekä leikataan maata rakennuksen
viereltä
Korjataan heikkokuntoista ulkokuorta
Ulkoikkunoiden maalaus ja kittauskunnostus
Ulko-ovien kunnostus ja maalaus

Vesihuollon järjestäminen, yht. 4.500 €
-

-

Tarkistetaan ja asennetaan uudelleen runkoviemärit talon alla (imeytyskentän
rakentaminen vuoteen 2012)
Vesijohdot asennetaan niin että niiden huolto on helppoa

Keittiön ajanmukaistaminen, yhteensä n. 35.000 €
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-

Lattian tarkistus
LVIS-työt
Pintojen teko
Kalustaminen (tiskikone, kylmälaitteet, hella, tiskipöytä, työpöydät ym.)

Lämmitys, yht. 7.000€
-

Savupiipun muuraus saliin ja liittäminen kamiinaan
Yläpohjan eristäminen ja tukeminen. Talon ”tiivistäminen”

Voimantalon rakennuspiirustusten digitalisointi v. 2007
Västilän Voima tilasi rakennusarkkitehti Tuomas Asunnalta Voimantalon
piirustukset sähköisenä versiona. Pohja- ja leikkauskuvat on laadittu DWGmuotoon, ne avautuvat vain ns. CAD-ohjelmissa. Asunta on toimittanut seuran
haltuun lisäksi mittakaavattomat JPG-versiot pohjakuvista ja leikkauskuvista sekä
mustavalkoiset ja väriversiot (JPG) julkisivukuvista. Asunnan hallussa on lisäksi
ko. tiedot ns. 3D muodossa jotka mahdollistavat perspektiivikuvien saamisen
talosta mistä kulmasta tahansa.
- leikkaus näyttämän kohdalta
- leikkaus salin kohdalta
- ullakon pohjapiirros
- Voimantalon pohjapiirros
- etupääty
- etupääty, värikuva
- takapääty
- takapääty, värikuva
- takasivu
- takasivu, värikuva
- etusivu
- etusivu, värikuva
Rakennuspiirustusten julkisivukuvien väriversiot, koko rakennuksen pohjapiirustuksen sekä v. 2008 laadittu keittiötilan saneerauksen pohjapiirustuksen
JPG-kuvaversiot ovat tämän suunnitelman liiteosassa.

Arkkitehti Mikko Luodon asiantuntijakatselmus v. 2008
Voimantalolla järjestettiin keskiviikko 9.7.2008 klo 11 - 13 katselmus, missä
kutsuttuna asiantuntijana oli arkkitehti Mikko Luoto Tampereelta. Västilän Voiman
edustajina paikalla olivat Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja, Päivi Lemmetty, sihteeri,
Samuli Myllymäki, johtokunnan varajäsen, Mikko Turkki, rakennustoimikunnan
jäsen, Jari Uusitalo, rakennustoimikunnan jäsen.
Paikalla oli myös kutsuttuna Oriveden Sanomien toimittaja Maija Muhonen, joka
laati jutun Voimantalon kunnostushankkeesta Oriveden Sanomien 15.7.2008
numeroon hankkeen yleisen kiinnostuksen ja tietoisuuden lisäämiseksi.
Kopio lehtileikkeestä on suunnitelman liiteosassa.
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Puheenjohtaja avasi katselmuksen ja kertasi että katselmuksen johtopäätösten ja
havaintojen perimmäisenä tarkoituksena on jatkaa ja aktivoida Voimantalon
toiminnallista saneerausta ja rakenteellista kunnostusta ja laatia johtopäätösten
perusteella julkiseen rahoitustukeen vaadittavat korjaussuunnitelmat siten ja siinä
laajuudessa kuin vanhojen seurojentalojen korjauksesta on Suomen Kotiseutuliiton julkaisussa ”Näin korjaamme seurantalon” on esitetty.
Katselmuksen tarkoituksena oli myös käytännössä perehdyttää Voimantalon
korjaus- ja saneeraushankkeen 2008 - 2013 pääsuunnittelijaksi pyydetty
arkkitehti, kiinteistöpäällikkö Mikko Luoto Voimantalon nykyiseen kuntoon ja
rakenteisiin. Ennen katselmusta Mikko Luoto oli perehtynyt aiempiin Voimantaloa
koskeviin selvityksiin tässä suunnitelmassa esitettyjen kohtien 2.1 - 2.4
laajuudessa.
Katselmuksen laajuus ja kohteet:
Keittiö
Todettiin keittiön nykyilmeen ja varustelun olevan -70 luvun lopulta ja sen
toiminnallisuuden olevan melko heikko nykymuodossaan. Keskusteltiin keittiön ja
takahuoneen väliseinän mahdollisesta poistamisesta tai oviaukon suurentamista
huoneiden välillä, jotta keittiön toiminnallisuus paranisi, keittiön päädyssä olevan
ison komeron purkamisesta sekä keittiön varustamisesta Voiman omien yleisötilaisuuksien ja mahdollisten salin tai puhvetin tilauskäytön tarpeisiin. Todettiin
myös sähkö- ja vesijohtotöiden uudistamisen koskevan erityisesti keittiötiloja.
Esitettiin keittiön oman lämminvesivaraajan hankkimista ja sähköpääkeskuksen
siirtämistä muualle.
Sali
Mikko Luoto kiinnitti erityistä huomiota salin suureen valurautakamiinaan ja esitti
harkittavaksi Martti Ahosen aiempaa ehdotusta sen ottamisesta käyttöön. Luodon
mielestä uutta hormia ei kannattaisi eikä olisi välttämätöntä muurata tiilestä. Salin
näkyvän palomuurin ja hormin alkupään kunnostus muuraamalla ja nykyaikaisen
kevythormin kytkeminen siihen olisi paras vaihtoehto. Samassa yhteydessä
rakennuksen tämän päädyn ilmanvaihtohormit voitaisiin yhdistää vesikatolla,
jolloin savupiipun ulkoinen ilme saataisiin palautettua entisiin mittoihinsa.
Hormipaketti pellitettäisiin yhdeksi kokonaisuudeksi.
Salin ikkunaseinän kallistumista ja lattian paikoittaista vinoutta Luoto ei pitänyt
korjausta edellyttävinä, päinvastoin niiden korjaus- tai oikaisuyritykset saattaisivat
aiheuttaa ongelmia muualla rakenteissa. Salin ympärivuotista lämpimänä
pitämistä ei pidetty taloudellisesti järkevänä, todettiin että huomattava lämpöeristeen lisääminen lämpöisyyden parantamiseksi saattaisi aiheuttaa kosteusongelmia erityisesti yläpohjassa. Toisaalta todettiin että muutokset lämpötiloissa
(välillä kylmillään, välillä tilapäisesti lämpöisenä) kuluttavat rakennusta, tästä
kokemuksia mm vanhoissa kirkoissa.
Saunatilat
Teknisesti saunatilat ovat vähintään tyydyttävässä kunnossa, eivätkä vaadi
välitöntä kunnostusta. Pintapuolisen tarkastelun ja myös hajuhavaintojen
perustella saunassa ei näyttäisi olevan mitään kosteusongelmaa.
Leena Raiskion suunnitelmassa (kohta 2.1.) on esitetty saunan purkamista ja
tilojen palauttamista alkuperäiseen asuunsa. Sihteeri Päivi Lemmetty esitti
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kuitenkin urheiluseuran toiminta-aktiviteettien (mm. perinteeksi muodostunut
Voiman maratonkilpailu) kannalta tärkeäksi että käytössä on sauna- ja suihkutilat
myös talon sisällä, (erillisessä uudemmassa ulkorakennuksessa on suuri saunaja peseytymistila).
Sisävessat
Todettiin, että erityisesti sisävessojen lattiat ja lattiakaivot sekä lavuaarien
läheisyydessä roiskevedelle alttiit pinnat kaipaisivat saneerausta. Ongelmana
toettiin olevan seinämateriaalina käytetty lastulevy joka elää jolloin muovipinnoitteet tai myöskään laatoitukset eivät kestä ehjinä tai pysy kiinni.
Seinät tulisi levyttää uudelleen kovakyprokilla ja lattiat vesivanerilla ja samalla
niihin pitäisi tehdä tarvittavat vesikaadot. Todettiin että nyt käyttökelvottomat
ulkovessat tulisi korjata, jotta sisävessojen käyttöaste vähenisi.
Talon ulkovaippa
Todettiin, että ulkomaalaus ja roiskeveden lahottamien seinälautojen vaihtaminen
salin takaseinällä ovat tarpeelliset mutta eivät kaikkein kiireellisimmät toimenpiteet. Ongelmana ulkomaalauksen uusimisessa tulee olemaan aiemmin käytetty
maali, todennäköisesti lateksi, joka sitoo myös tulevaa pintamaalauksen
vaihtoehtojen valintaa. Suomen kotiseutuliiton korjausopas suosittelee öljymaalin
tai keittomaalin käyttöä, joten nykyisen ulkomaalauksen uusimisessa tulee
aiemmin käytetty maali, todennäköisesti lateksi, sitomaan myös tulevaa
pintamaalauksen vaihtoehtoja tai edellyttää suuritöistä vanhan maalipinnan
poistamista.
Todettiin että räystäslautojen uusiminen, uusien räystäskourujen asettaminen sekä
ikkunan pokien ja pääoven korjaussaneeraus ovat ulkovaipan korjauksessa tällä
hetkellä kiireellisimmät toimet.
Myös muut ovet tulee uudistaa lämpötalouden mutta myös murtovarmuuden
parantamiseksi, nykyiset ovet eivät ole sellaisia että niitä tarvitsisi säästää.
Rakennuksen alusta ja alapohja
Ei tarkistettu
Ullakko
Todettiin että ullakolle tulisi kiireellisesti asettaa siellä kulkemista helpottavat lankut
(löytyy heti Voimantalon varastossa). Todettiin että lämpöeristeen lisääminen
joihinkin osiin rakennusta olisi teknisesti mahdollista, paras vaihtoehto olisi
puhallusvilla (selluvilla) nyt käytetyn sahanpurun päälle lisätäyttönä kuten myös
Leena Raiskio on esittänyt (kohta 2.1)
Aiemmin mainitut kulkulankut tulisi asettaa niin korkealle (tasaisilla osilla) että
mahdollinen lisäeriste ei niitä peittäisi. Salin katto-osan ”kupolirakenteen” kohdalle
pitäisi asettaa entistä korkeampia lautarakenteisia valumaesteitä ennen
puhallusvillan lisäämistä.
Vesijohtoputket kulkevat kupoliosan päällä pituussuuntaisesti näkyvissä
lämpöeristeet auki revittynä (pikakorjaus).
Mikäli keittiön päätyyn hankitaan oma lämminvesiboileri, voidaan lämminvesiputki
poistaa ullakolta ja sen jälkeen eristää kylmävesiputki.
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Todettiin että maantien puoleiseen päätylaudoitukseen olisi syytä puhkaista ja
saranoida ”huolto-ovi” niin korjaus- ja huoltotoimien helpottamiseksi kuin myös
paloturvallisuuden lisäämiseksi.
Ullakon kiireellisin, ennen syksyä tehtävä korjaustarve on pääportaiden kohdalla
olevan kattokaavelin kahden murtuneen ja lahonneen tukipuun korjaus ja samalla
tarkistaa vesikaton pellityksen kunto.
Ulkoportaat
Pääportaat ovat vielä hyväkuntoiset mutta kaipaavat melko pian kyllästekäsittelyä. Todettiin että karpooliterva olisi tehokkainta eikä sen käytöstä olisi
haittaa jos se saisi imeytyä riittävästi ilman että portaista kuljetaan eteiseen tai
saliin.
Keittiön oven portaat ovat hyväkuntoiset (uudistettu myöhemmin) mutta kaipaisivat
myös kyllästämistä.
Yhteenveto ja johtopäätökset katselmuksesta
Arkkitehti Mikko Luoto piti Martti Ahosen laatimaa viimeisintä Voimantalon
kunnostuksen pohjasuunnitelmaa (kohta 2.3) erinomaisena ja oikeaan osuneena.
Luoto suositteli erityisesti salin kamiinan käyttöönottoa.
Luodon käsityksen mukaan Voimantalon kunnostuksen ja toiminnallisen
saneerauksen käynnistämiseksi ja siihen liittyen julkisen rahoituksen saamiseksi
on laadittava korjauksesta erityinen hankesuunnitelma, missä eri korjaus- tai
parannuskohteet eritellään, priorisoidaan ja sen perusteella aikataulutetaan.
Mitään ihmelääkettä tai erityistä asiantuntija-apua talon kunnostamiseksi ei ole
olemassa. Seuran johtokunnan on päätettävä asioista laadittavan korjaussuunnitelman muodossa (erityisenä esimerkkinä mm. keittiön toiminnallisuuden
parantamissuunnitelma). Pohjana keittiötilan suunnittelulle Luoto kannatti keittiön
ja takahuoneen väliseinän osittaista purkamista yhtenäisemmän keittiötilan
saamiseksi. Seinän osittaista purkamista voi suunnitella tarkemmin vasta kun
nykyinen levytys on purettu ja myös salin ja keittiön välinen palomuuri saadaan
näkyviin.
Todettiin että ainakin keittiötilojen sekä nykyisen puhvetin varustaminen
sähköpattereilla lisäisi jo huomattavasti pienimuotoisten tilaisuuksien
järjestämismahdollisuutta ja talon käyttöastetta. Päätettiin että tulevassa
sähkösuunnittelukatselmuksessa ko. asia otetaan huomioon samoin kuin ”optiona”
mahdollisuus varustaa myös iso salin ikkunaseinät kiinteillä sähköpattereilla
kylmien ilmojen aikaisten tilapäisten käyttötarpeiden ajaksi. Nykyisiä lämminilmapuhaltimia (teho 10 kW kpl) ei voida käyttää yhtä aikaa nykyisten 35 ampeerin
pääsulakkeiden vuoksi, mutta niiden mahdollista poispurkamista lykätään
toistaiseksi.
Keittiöpään omaa lämminvesivaraajaa pidettiin myös hyvänä ideana.
Tässä yhteydessä todettiin myös että kevään 2008 aikana havaittiin useita
vuotokohtia yläpohjassa kulkevassa vesijohdossa, ko. vikoja on pikakorjattu mutta
että ne eivät tule kestämään seuraavaa talvea.
Katselmuksen eräänä johtopäätöksenä oli että puheenjohtaja Jyrki Tuomaala
alkaa laatia Voimantalon saneerauksen ja korjaushankkeen hankesuunnitelmaa
aiempien kirjallisten selvitysten ja tämän katselmuksen havaintojen perusteella.
Arkkitehti Mikko Luoto valvoo ja ohjeistaa hankesuunnitelman sisältöä ja laajuutta
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työn kuluessa. Varsinainen saneeraus- ja korjaussuunnitelma, sisältäen korjausvaiheiden tarkemman aikataulutuksen, laaditaan Västilän Voiman johtokunnan ja
erityisen Voimantalon rakennustoimikunnan jäsenten toimesta ja se sisällytetään
hankesuunnitelmaan omana pääkohtanaan.
Puheenjohtaja on sopinut aiemman puheenjohtaja Pirjo Uusitalon esityön
perusteella että vesi- ja viemäröintitöiden sekä sähkötöiden uudistamisesta
tehdään suunnitelmat.
Vesi- ja viemäröintisuunnitelmat laatii Nousulinja / Pekka Lastunen, Orivesi ja
sähkösuunnitelmat Matti Hintikka, Halli.
Sähkö- ja LVI-suunnitelmien uskotaan valmistuvan syksyn 2008 aikana,
suunnitelmien laadintaan ja valmistumiseen vaikuttaa kuitenkin keittiötilan
toiminnallisesta muutoksesta laadittava uusi suunnitelma.
Todettiin että Suomen kotiseutuliitto on päätöksellään 17.3.2006 myöntänyt
Västilän Voima ry:lle avustusta 8.000 € Voimantalon korjauksen suunnitteluun,
perustusten ja kantavien rakenteiden sekä ulkovaipan korjaamiseen. Rahasta
6.000 € on maksettu yhdistyksen tilille ja loppuosa 2.000 € maksetaan selvityksen
perustella. Korjaukselle asetettu aikaraja on vuoden 2008 loppuun ja rahan
käytöstä tulee toimittaa selvitys Suomen kotiseutuliittoon 30.6.2009 mennessä.
Koska määrärahan perusteena olevaa korjaustyötä ei ehditä suorittamaan
loppuun erityisesti ulkovaipan korjauksen osalta, tullaan Kotiseutuliitosta anomaan
lisäaikaa tähän määrärahaan liittyvälle korjaukselle vuoden 2009 loppuun.
Myönnettyä avustusta voidaan käyttää nimenomaan näiden suunnitelmien
rahoittamiseen.
Todettiin myös, että johtokunnan kokouksessa 3 / 2008 päätettiin järjestää
sunnuntaina 7.9.2008 Voiman hölkän yhteyteen Voimantalon historiaa selvittävä ja
korjaushanketta esittelevä yleisötilaisuus. Tätä tilaisuutta mainostetaan osana
Suomen kotiseutuliiton lanseeraamaa Euroopan rakennusperintöpäivän tämän
vuoden teemaa Suomalaiset seurantalot.
(Oriveden Sanomat julkaisi 2.9.2008 numerossa asiaa koskevan jutun).
Kopio lehtileikkeestä on suunnitelman liiteosassa.

Voimantalon kunnostuksen yleissuunnitelma ja aikataulutus
Ikkunanpuitteiden ja ulko-ovien korjaus
Lahot ikkunanpuitteet kunnostetaan, rikkinäiset tai puuttuvat ruudut uudistetaan.
Kaikki ikkunanpuitteet maalataan ja kitataan soveltuvin osin Leena Raiskion
ohjeiden mukaisesti käyttäen ruutujen kiinnittämisessä kittausta, sisäpokat
käsitellään puuöljyllä jolloin niiden alkuperäinen puun värinen pinta säilyy.
Salissa karmien sisäpuoliset osat ja sisäpokat maalataan Uula-pellavaöljymaalilla.
Eteiseen teetetään puusepällä puuttuvat ikkunoiden sisäpokat ja ne lasitetaan
mikäli mahdollista kittaamalla, ja pintakäsitellään puuöljyllä kuten pääosa
vanhoistakin sisäpokista.
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Talon roikkuva pääulko-ovi kunnostetaan puusepällä ja käsitellään värittömällä
puunkyllästysaineella, jolloin oven nykyinen tumma puunväri säilyy.
Keittiön ulko-ovi uusitaan kokonaan, samoin varauloskäynnin ovi salin takapuolella. Valitaan mahdollisimman murtovarmat mutta kuitenkin talon tyyliin
sopivat vanhan tyyliset ovet. Takaseinän oven leveyden on oltava sellainen että
kyseisestä ovesta voidaan tehdä liikuntavammaisten käyttöön soveltuva
kulkureitti. Oven alle ulkopuolelle rakennetaan ruskeasta kestopuusta pyörätuolien ja rollaattoreiden kulun mahdollistava luiska.
Ehjien ikkunanpuitteiden pintakäsittely teetetään puualan ammattioppilaitoksessa
ohjattuna oppilastyönä (Tampereen ammattiopisto, Hervanta), etuna on kustannuksiltaan edullinen ammattiopettajien valvoma oppilastyö.
Aikataulu lahoavien, rikkinäisten ikkunapuitteiden korjaamiseen ja maalaamiseen
sekä pääulko-oven korjaamiseen on syksy 2008 - kevät 2009.
Ikkunan karmien maalaus ja lahonneiden puuosien korjauttaminen suoritetaan
kevään ja kesän 2009 aikana. Ikkunankarmien maalaustyöt tehdään talkoilla ja
mahdollisesti tarvittavat puutyöt (lahoviat) teetetään alan ammattilaisella.
Uusittavien ikkunanosien, korjattavien ja uusittavien ovien toimittamien on
päätetty pyydettyjen hintaselvitysten ja tarjousten perustella antaa Puusepänliike
Henttoselle, Orivesi, (johtokunnan kokous 5.10.2008).
Muita tarjoajia olivat ikkunoiden korjauksen ja uusimisen osalta Silta-Valmennus
(entinen Kriminaalihuoltoyhdistys) puutyöpaja. Ikkunoiden osalta pyydettiin tarjouksia myös muutamilta ikkunatehtailta kokonaan uusien ikkunoiden (sisältäen
myös karmit) hankkimiseksi. Kokonaan uusien ikkunoiden vaihtamisesta luovuttiin
mm. siitä syystä että ei haluttu hävittää alkuperäistä ikkunamallia eikä uusia
ikkunoita enempää kuin on välttämätöntä. Takaoven vaihto ja inva-luiskan
rakentaminen kytketään takaseinän ulkovuorauksen korjaukseen, ks. tarkemmin
ko. suunnitelman kohta.

Ulkovuorauksen puuosien korjaustyöt ja pintakäsittely
Ulkovuorauksen korjaus ja maalaustyöt tehdään vaiheittain ja ajallisesti
porrastaen siten että kiireellisin, talon takapuolen korjaus aloitetaan keväällä
2009. Talon takaseinän ulkovuorauksen (sahapintainen lauta) alareunat ovat
lahonneet sen vuoksi että sokkelikiveys on ulompana kuin laudan ulkoreuna.
Tämän vuoksi ulkovuorauksen korjataan irrottamalla ensin suojarimoitus ja
laudoitus kokonaan. Vanhan hirsiseinä päälle naulataan ensin tuulensuojalevy
(bituliitti), sen päälle poikittainen ilmaraon jättävä harva vaakalaudoitus ja näihin
vaakalautoihin naulataan uusi ulkovuorilaudoitus. Tällä tavalla seinän ulkopinta
saadaan n. 3 - 4 cm ulommaksi jolloin jatkossa laudoituksen ulkopintaa valuva
vesi ei jää makaamaan tai roisku sokkelikiveyksen yläreunasta.
Levytyksellä voidaan myös parantaa salin ulkoseinän lämpöeristystä ja vähentää
ikkunoiden karmien ja seinän välisen raon vetoa. Takaseinän korjauksen
yhteydessä ikkunan karmit irrotetaan, mahdolliset lahoviat korjataan, karmit
oikaistaan ristimittaan. Karmit pintakäsitellään ja kiinnitetään uudelleen ennen
vuorausta.
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Työ tehdään talkoilla ja pääosin omilla rakennustarvikkeilla siten että kevättalvella
2009 kaadetaan talkootyönä Voimantalon tontilta sahapuita, jotka sahautetaan
kylän sahoilla tai Voimantalon pihaan tuotavalla siirrettävällä sirkkelillä.
Takaseinän pintakäsittely tehdään punamultamaalilla, samalla takapuolen kattokaavelin alla oleva ullakon seinä puhdistetaan ja maalataan keltamultamaalilla.
Nykyisten portaiden tilalle rakennetaan pyörätuolilla kulkua helpottava kulkuluiska. Inva-oven ja kulkuluiskan kustannuksiin haetaan erillistä rahoitusta.
Takaoven vaihdon yhteydessä vaihdetaan myös päädyssä oleva keittiön ovi,
vaikka varsinainen keittiösaneeraus tapahtuukin vasta myöhemmin.
Maantienpuoleisen päädyn ja pääportaiden puoleisen julkisivun ulkovuorin
korjaus ja maalaus sekä mahdollinen tuulensuojalevyn asennus ulkovuorin alle
tehdään kesällä 2011, samalla uudistetaan tai korjataan tarvittaessa pääportaat.
Talon pohjoispuoleinen päätylaudoitus uudistetaan tai tilanteen mukaan vain
maalataan kesällä 2012.
Lisäys 29.1.2011. Talon pohjoispäädyssä aiemmin ollut, rakennuspiirustuksissa
näkyvä umpeen laudoitettu ulko-ovi avataan ja asennetaan oviaukkoon sopiva
uusi tai käytetty lämpöeristetty ulko-ovi. Ovi johtaa nykyiseen saunan
pukuhuoneeseen. Oven avaaminen on ennen kaikkea turvallisuutta parantava
ratkaisu koska nykyisen saunasta, pukuhuoneesta ja niiden viereisestä
varasto/tstohuoneesta ei pääse esim. tulipaloa pakenemaan kuin näyttämön ja
ison salin kautta. Avattava ovi palauttaa osaltaan talon alkuperäistä ilmettä ja
myös parantaa saunan toiminnallisuutta, kun saunasta ja pukuhuoneesta pääsee
suoraan ulos ja päinvastoin. Talon päätyyn rakennetaan tarvittavat portaat ja
porrastasanne.

Maansiirtotyöt
Rakennuksen takapuolen sokkelia madaltavan ja talon alle sadevettä
juoksuttavan maa-aineksen leikkaustyö liittyy takaseinän laudoituksen
uusimiseen ja pintakäsittelyyn ja se toteutetaan viimeistään kesällä 2010.
Samalla tehdään maantieltä grillikatoksen takakautta takapuolen varauloskäynnille (inva-ovi) johtava murskepintainen tieura.
Lisäys 22.1.2011 Osana piha-alueen kunnostusta talon julkisivun puoleinen pihaalueelle viettävä maapenger ”maisemoidaan”. Talon tapahtumien pysäköintialueena käytettävää piha-aluetta laajennetaan itään päin poistamalla ko. alueen
puuston harventamisen jälkeen kannot ja sorittamalla vapautunut lisäalue.

Keittiötilojen toiminnallinen saneeraus
Voimantalon keittiö saneerataan siten että sen toiminnallisuus palvelisi koko talon
nykyistä huomattavasti vilkkaampaa käyttöä. Tarkoituksena on että taloa voitaisiin
jatkossa käyttää nykyistä enemmän häiden, hautajaisten, syntymäpäiväjuhlien,
niin yksityis-, kuin julkisten yleisö- ja huvitilaisuuksien järjestämiseen. Tämän
vuoksi keittiön toimivuuteen, kalustamiseen ja varustamiseen kiinnitetään erityistä
huomiota.
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Rakennusarkkitehti Tuomas Asunta on laatinut Västilän Voiman johtokunnan
naisjäsenten luonnostelun pohjalta keittiön pohjapiirroksen sekä kaluste- ja
käyttösuunnitelman. Tässä suunnitelmassa myös nykyinen keittiön takahuone
yhdistetään entisen ”etukeittiön” kanssa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi missä
kuitenkin on erikseen ns. tiskin ja astioiden käsittelykeittiö ja erikseen
ruuanvalmistuskeittiö.
Vaikka suunnitelman mukaiseen täysimittaiseen kalustamiseen ja varusteluun ei
todennäköisesti aivan lähivuosina ole varaa, keittiön pohjaratkaisu on suunniteltu
sellaiseksi että se mahdollistaa myöhemmän varustelun ja siten myös pitokeittiötai pitopalvelutoiminnan. Ajatuksena on myös että uudistettava keittiö ja ns.
puhvetti yhdessä muodostaisivat pienemmille ryhmille puitteet myös kylminä
vuodenaikoina kokoontumisiin tai pienimuotoisiin juhliin.
Keittiön uudistamistyöt rakennustöiden osalta tehdään pääosin talkootyönä,
tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijana ammattimaista kirvesmiestä.
Keittiöön liittyvien putki- ja sähkötöiden osalta käytetään asennusliikettä tai
urakoitsijaa.
Keittiön korjaussaneeraus aloitetaan kesällä 2010, mikäli siihen saadaan myös
ulkopuolista rahoitusta esim. Oriveden kaupungilta ja tai Suomen kotiseutuliitolta.
Keittiön pohjapiirros ja alustava keittiökalustesuunnitelma on hankesuunnitelman
liiteosassa.

Salin valurautakamiinan käyttöönotto
Salin ja keittiötilan välisen hormin kunnostus tai uusiminen ja kamiinan liittäminen
hormiin suunnitellaan ja käyttöönotosta päätetään keittiösaneerauksen
valmistuttua todennäköisesti v. 2011. Hormin muuraukseen liittyy keittiön
huippuimureiden poistoputkien läpivienti katolle ja mahdollinen liittäminen
pellittämällä yhteen yhteiseen ”hormipakettiin”. Vaihtoehtona muurattavalle
hormille selvitetään ns. valmishormin asennusta.
Lisäys 22.1.2011. Syksyllä 2010 yhdessä paloviranomaisten ja Kylätalot kuntoon
-hankeryhmän kanssa suoritetun salin ja keittiötilan välisen savuhormin
katselmuksen aikana päätettiin, että aiemmin kamiinan käytössä ollutta hormia ei
voida paloturvallisesti käyttää jatkamalla sitä ullakon tasalle puretusta tasosta
kevythormilla.
Käytännöllisin ja paloturvallisin ratkaisu on muurata kamiinaa varten kokonaan
uusi, salin puolelle sijoittuva kevythormi. Hormin muurausta varten on tarpeen
valaa hormille ja kamiinalle talon alta lattiapinnan tasoon ulottuva perutus.
Kamiinan edusta tulee varustaa riittävällä palosuojalevyllä sekä käyttöturvallisuutta parantavalla suojakaiteella.
Kokonaiskustannukset uuden arvion mukaan yht. 6250 € (sisältäen myös hormin
vesikaton puoleiset turvarakennelmat). Kustannuksista Pomoottorin kautta
haettua investointiavustusta enintään 60 %, hankkeeseen liittyy lisäksi
talkootyötä n. 160 tuntia. Hankeen toteutusaikataulu on v. 2012 aikana,
tarkoituksenmukaista on aikaistaa hanketta hormin ja kamiinan perustuksen
valamisen osalta salin lattiaremontin yhteyteen (kesä 2011), ks. tarkemmin kohta
3.15
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Sähkösaneeraus
Sähkösaneerauksen kustannusarviota, toteutuksen tarjouskilpailutusta, rahoituksen suunnittelua sekä varsinaista toteutusta varten tilattiin ja sähkökaapeleiden ja sähkölaitteiden uudistamis- ja saneeraussuunnitelma sähköasennus
Matti Hintikalta (Halli). Sähkösaneeraus liittyy osaksi kohdan 3.4. keittiön
toiminnalliseen uudistamiseen, osaksi koko talon eri vuodenaikoina käyttöä
lisäävään ja hankkeeseen.
Alustava suunnittelijoiden (sähkö ja putkityöt) katselmus Voimantalolla pidettiin
16.8.2008. Sähkötöiden osalta suunnittelun pohjana on mm. nykyisen keittiössä
sijaitsevan pääkeskuksen uudistaminen ja sijoittaminen muualle, puhvetin ja salin
varustaminen sähköpattereilla, nykyisten lämminilmapuhaltimien poistaminen,
salin ja puhvetin valaisimien ja valaistuksen ohjauksen nykyaikaistaminen.
Uudistettavan keittiön kokonaissuunnitelma tulee vaikuttamaan sähkösuunnitteluun mm. uudistettavien lieden, uunin, lämminvesivaraajan, huippuimureiden,
tiskinpesukoneen ja kylmäkoneiden sähkönsyötön sekä keittiön valaistuksen
osalta. Myös sisävessojen valaistus uudistetaan. Sähkötöiden kustannusarvio
ennen kilpailutusta on n. 15.000 - 20.000 €, (sisältäen lämmityspatterit ja niiden
kaapeloinnin eteiseen, saliin ja puhvettiin). Valmistuva sähkösuunnitelma liitetään
valmistuttuaan tähän suunnitelmaan liitteeksi.
Lisäys 20.9.2009. Koska sähkösuunnitelma ei valmistunut määräajassa eikä
edes annetussa lisäajassa päätettiin suunnitelman tekijää vaihtaa. Suunnitelman
laatii Kari Mäkivaara / Kangasalan sähköasennus Oy, suunnitelman valmistumisaika syyskuun 2009 loppuun.
Lisäys 22.1.2011.
Laadittu sähkösuunnitelma on sähköisessä muodossa sekä DWG- että JPG
-kuvina. Sähkösuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja päivittää vuoden 2011 aikana,
(Kari Mäkivaara), siten että suunnitelluista suorasähkölämmityksistä pääosin
luovutaan. Suunnitelman päivitystä tarvitaan erityisesti näyttämön takaosaan
suunnitteilla olevan maalämpölaitteiston laitteiston käyttötarpeisiin. Ks. tarkemmin
myös uusi kohta 3.15 energiataloudellisen lämmitysjärjestelmän käyttöönotto.

Putkisaneeraus
Myös vesijohtotöiden osalta keittiöön suunnitellut muutostyöt ovat merkittävin
työkohde. Vesijohtotöiden korjaus- ja muutossuunnitelma tilattiin Nousulinja /
Pekka Lastuselta (Orivesi), Keittiösuunnitelman mukaan sinne tulee kaksi
vesipistettä ja keittiöviemäriä kokonaan uuteen paikkaan. Tärkeä periaatteellinen
muutos veden syötössä näyttämön takana olevasta paineastia- ja lämminvesivaraajatilasta on, että keittiöön asennetaan oma lämminvesivaraajansa, jolloin nyt
vintillä kulkeva lämminvesiputki voidaan kokonaan poistaa. Tällöin kylmälle
ullakolle jää vain paineastiasta keittiöön johtava kylmävesiputki, joka vedetään
valmiiksi eristetystä ja sähkölämmitysvastuksen sisältävästä putkesta. Tällöin
vältytään tarpeelta tyhjentää syksyllä tätä päävesiputkea ja putken jäätymiseltä.
Näin yläpohjan vesivahingoilta voidaan paremmin välttyä jatkossa. Voimantalon
takaosassa olevaan pesuhuoneen vesijohtojärjestelyihin ei tässä yhteydessä
puututa.
Käytössä olevan porakaivon käytöstä luovutaan v. 2010 – 2011 mikäli Oriveden
vesiosuuskunnan suunnitelmat paineenkorotusaseman rakentamisesta Västilään
ja vesijohtoputken rakentaminen kirkonkylään toteutuvat. Tuossa yhteydessä
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poistetaan nykyiset painesäiliöt ja saunaan vettä tuottava lämminvesivaraaja
uusitaan. Ulkorakennuksen saunan rikkinäinen lämminvesivaraaja uusitaan ja
siirretään kylmästä päätyvarastosta saunan pesuhuoneeseen viimeistään tässä
yhteydessä. Talon vesijohtotöiden ja uudistuksen kustannusarvio ennen
kilpailutusta on yhteensä n. 15.000 €. Putkisuunnitelma tulee sisältämään myös
jätevesien imeytyskentän rakentamisen, putki- ja viemäritöiden osuus sekä
tarvittavat kaivu- ja maansiirtotyöt sisältyvät kokonaishinta-arvioon.
LVI-suunnitelma liitetään valmistuttuaan tähän suunnitelmaan liitteeksi.
Lisäys 20.9.2009. Koska LVI-suunnitelma ei ole valmistunut sovitussa ajassa
eikä useiden pyyntöjenkään jälkeen on lvi-suunnitelman laatijaksi päätetty ottaa
Ilkka Sippola, suunnitelman arvioitu valmistumisaika on vuoden 2009 loppuun.
Muutos 22.1.2011. Laadittu LVI-suunnitelma on käytettävissä sähköisessä
muodossa sekä DWG- että JPG -kuvina. LVI-suunnitelmasta ja kustannusarviosta ”irrotetaan” talon jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen, koska
siitä on laadittu Kylätalot kuntoon – hankkeen toimesta v. 2010 erillinen, Oriveden
kaupungin ympäristötoimen 1.9.2010 hyväksymä jätevesien käsittelysuunnitelma,
ks. kohta 3.13, sen lisäys 22.1.2011. Putkisaneeraus jää näin ollen käsittämään
vain keittiön remontointiin liittyvät vesijohto- ja viemäröintityöt sekä talon
pitkittäissuuntaisen viemäriputken vetämisen ja lämpöeristämisen alapohjassa
keittiön jätevesiä varten. Keittiöviemäri kytketään sauna- ja vessavesien kanssa
samaan umpikaivoihin johtavaan pääputkeen talon pohjoispäässä. Uutena
työkohteena on kohdassa 3.15 mainitun maalämmityksen laitehuoneen
lattiaviemärin rakentaminen ja kytkeminen myös umpikaivoon johtavaan
pääputkeen.
Hinta-arvio näille LVI-töille on yhteensä 3.500 € - 4.500 €.
LVI-suunnitelmaa tulee päivittää tai laatia sen ”liitteeksi” v. 2011 erillinen
lattialämmityssuunnitelma, ks. tarkemmin kohta 3.15 Energiataloudellisen
lämmitysjärjestelmän käyttöönotto.
Eräjärven vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon liittymisvaihtoehto voidaan kytkeä
maalämpöjärjestelmän käyttöönottoon (ks. kohta 3.15), mikäli vesijohdon
liittymis- ja rakentamiskustannukset ovat kohtuulliset ja rahoitus saadaan
riittämään.
Vesijohtoverkkoon liittyminen voidaan toteuttaa myös myöhemmin maalämpöjärjestelmään liittymisestä erillään.

Sisäkäymälöiden saneeraus
Sisäkäymälän saneeraus aloitetaan v. 2009 aiemmin tapahtuneen ullakolla
vuotaneiden vesiputkien aiheuttamien vesivahinkojen korjaamisella erityisesti
WC-välikatossa. Vesivahingosta on suoritettu aikanaan vakuutusyhtiön vahinkotarkastus, mutta korjaustyötä ei ole suoritettu eikä määriteltyä korvaussummaa
nostettu.
Muu saneeraus tarkoittaa erityisesti lattia- ja seinäpintojen uudistamista joko
kaakeloimalla tai muovimattopinnoitteella. Erityisesti lattiamateriaalina käytetty
muovimatto on kovettunut ja kutistuessaan rikkoutunut lattiakaivojen vierestä.
Pintamateriaalin uusimiseen voi liittyä seinien ja lattian levymateriaalin vaihto,
(seinissä on nyt lastulevy, lattiasta ei tietoa). Uusimistyö teetetään alan ammattilaisilla urakkatarjouksen perusteella mahdollisuuksien mukaan jo v. 2009 vesi20

vahinkojen tarkistamisen ja korjauksen yhteydessä, viimeistään v.2010 keittiösaneerauksen yhteydessä. Käytettävät pinnoitteet valitaan ja seinämateriaalin
vaihtamisesta tehdään päätös tässä yhteydessä. Sisäkäymälöiden vesijohtoputkien ja viemäreiden tarkistus ja mahdollinen uusiminen liittyy valmistuvaan
putkisuunnitelmaan. Työ olisi tarkoituksenmukaista suorittaa WC:n lattiapinnoitteiden uusimisen yhteydessä ainakin viemäriputkistojen osalta.
Valaistuksen parantaminen liittyy valmistuvaan sähkösuunnitelmaan.

Vesikaton tukirakenteiden korjaus ja vahvistaminen
Kiireelliset vesikaton kuormituskestävyyttä vaarantavat tukipuiden korjaukset ja
tuennat ullakolta käsin on suoritettu syksyn 2008 aikana talkootyönä.
Samalla rakennettiin ullakolle siellä kulkua ja myöhempien korjaustöiden (esim.
putkityöt, sähköasennukset) suorittamista helpottavat kulkulankut.
Kulkulankut asetettiin sellaiselle korkeudelle, että ne eivät peity myöhemmin
lisättävän puhallettavan lämpöeristeen alle.
Muut vesikakaton tukirakenteiden uusimis- ja vahvistamistyöt tehdään
mahdollisen kamiinahormin läpiviennin tai katon maalauksen ja samalla
suoritettavan nykyisten kattopeltien kiinnityksen tarkistamisen yhteydessä ja
aikataulun mukaan.

Vesikaton maalaus
Toteutus suunnitellaan myöhemmin urakkatarjouksen pohjalta. Katto maalataan
ulkoseinien korjauksen ja pintakäsittelyn valmistuttua, viimeistään kesällä 2012.
Osarahoitusta haetaan Oriveden kaupungilta tai Suomen Kotiseutuliitolta.

Ullakon lämpöeristäminen
Ullakon lämpöeristäminen toteutetaan talon ulkovuorikorjausten ja pintakäsittelyn
valmistuttua viimeistään v. 2012 puhaltamalla ullakolle ekovillaa n. 25 - 30 cm
vahvuudelta. Ennen lämpöeristyksen lisäämistä salin ja näyttämön kattokupoleiden kalteville pinnoille tehdään laudasta eristeen valumisesteet.
Tarkennus 22.1.2011. Kylätalot kuntoon – hankeryhmän laatiman suunnitelman
mukaan talon yläpohjan lisälämpöeristäminen toteutetaan puhallusvillalla
kilpailutettavan urakoitsijan toimesta, kaltevien pintojen osalta käytetään ns.
sidosainepuhallusta jolloin lämpöerite ei valu, ilman että aiemmin suunniteltua
valumisesteitä tarvitsee rakentaa. Kustannusarvio n. 30 cm eristepaksuuden
osalta on 3.170 €, lisäksi n. 700 € ullakkojätteen kuljetus- ja jätemaksuja.
Pomoottorin kautta haettu investointituki on 60 % kustannuksista, työhön liittyy
lisäksi arviolta 190 t. talkootyötä ullakon siivouksen ja kulkulankkujen korotuksen
osalta. Tarkentuneen suunnitelman mukaan toteutusaikataulu on syksyllä 2011.

Rakennuksen alapohjan tukirakenteiden kunnostaminen
Vuoden 2009 aikana tehdään talon päädyn puisen kulkuluukun tilalle alapohjan
tuulettumista parantava, kesäaikaiseen käyttöön tarkoitettu teräverkkoluukku.

21

Alapohjan tukirakenteiden kuntokartoitus tehdään ulkovuorauskorjausten
valmistumisen jälkeen viimeistään 2012. Kuntokartoituksen perusteella päätetään
korjauksen laajuudesta ja toteuttajasta.
Korjaukseen varaudutaan sahauttamalla keväällä 2009 riittävän pitkiä ja järeitä
parruja erityisesti salin lattian tukirakenteiden uusimiseksi.
Lisäys 22.1.2011. Alapohjan tukirakenteiden kunnon kartoitus ja tarvittavat
lisävahvistukset tai muutokset voidaan tarkoituksenmukaisimmin toteuttaa salin,
kahvilan ja eteistilan lattialämmityksen rakentamisen yhteydessä (lattioiden purku
ja rossipermantojen lämpöeristyksen uusiminen), ks. tarkemmin kohta 3.15.
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Runkoviemärijärjestelmän uudistaminen ja viemärikaivojen
imeytyskentän rakentaminen
Suunnitellaan talon putkisuunnitelman yhteydessä keväällä 2009. Työ toteutetaan
viimeistään v. 2011 aikana. Kustannusarvio putki- ja viemäritöiden osalta ovat n.
5.000 €, lisäksi maansiirto- ja maamassojen vaihdon osalta n. 3.000 €
(kustannukset sisältyvät putkisaneerauksen kokonaishinta-arvioon).
Tarkennus 22.1.2011. Kylätalot kuntoon – hankeen avustuksella on laadittu
jäteveden käsittelyilmoitus mikä hyväksyttiin Oriveden kaupungin ympäristötoimessa 1.9.2010. Sen mukaisesti nykyiset kolme umpikaivoa kelpaavat
jatkossakin, niiden jatkeeksi tulee rakentaa maaperäimeyttämö.
Sekä WC-vedet että harmaat jätevedet voidaan johtaa samaan puhdistusjärjestelmään. Jätevesijärjestelmän saneerausaikataulu on viimeistään v. 2013.
Tarkentuneen suunnitelman yhteydessä arvioitiin kustannuksiksi 4.700 €.
Pomoottorin kautta haettu investointituki on 60 % kustannuksista.

Muut kunnostamiskohteet
Voimantalon muita kunnostuskohteita ovat mm. salin seinien yläosan ja katon
levytyksen saumojen kunnostus ja maalaus, saliin johtavien leveiden väliovien
kunnostus (ovet roikkuvat), salin lattian pintakäsittely, puhvetin lattian
pintakäsittely, eteisen katon madaltaminen ja panelointi, salin näyttämöntakaisen
kokoushuoneen seinien maalaus sekä ulkorakennuksen saunan lattian
sähkövastuksen asentaminen, betonisen lattian vesieristäminen ja kaakelointi.
Näiden muiden kunnostuskohteiden toteuttamisesta seuran johtokunta ja
kunnossapitotoimikunta päättävät tilanteen mukaan joko edellä kuvattujen
kohteiden korjauksen yhteydessä tai sitten erillisinä hankkeina.
Lisäys 22.1.2011
Salin, puhvetin ja eteisen lattioiden kunnostus ja pintakäsittely tulee ajankohtaiseksi ja toteutettavaksi uuden energiataloudellisen lämmitysjärjestelmän
käyttöönoton yhteydessä, aloitus ja suunniteltu toteutus v. 2011.
Samassa yhteydessä ennen lattiatöiden aloittamista ennalta suunniteltu salin
katon kunnostus ja maalaus sekä ainakin salin ikkunaseinän levytyksen
kunnostus ja maalaus on kokonaisuuden kannalta taloudellisinta suorittaa.
Ks. tarkemmin kohta 3.15

Energiataloudellisen lämmitysjärjestelmän käyttöönotto
Kappale on lisätty kokonaan 22.1.2011
Alkuperäisestä suorasähkölämmityksen rakentamissuunnitelmasta päätettiin
luopua syksyllä 2010 sähköenergian korkeasta hinnasta ja ennustamattomasta
hintakehityksestä johtuen kun tarjoutui mahdollisuus saada riittävästi rahallista
tukea rakentamiskustannuksiltaan huomattavasti kalliimman mutta energiataloudellisemman lämmitysjärjestelmän käyttöönottamiseksi.
Toteutettava talon ympärivuotisen käytön turvaava lämmitysjärjestelmä on
maalämmön talteenotto 2-3 n. 160 - 200 m syvyisestä porakaivosta ja maalämpö23

pumppuun kytkettävästä vesi- tai muun nestekiertoisen lattialämmityksen
rakentamisesta. Lattialämmityksen piiriin otetaan ainakin sali, kahvila ja eteinen,
maalämmön käyttöä perinteisen keskuslämmityspatterin tai puhalluskonvertterin
avulla harkitaan pienempien tilojen kuten mm. näyttämön, toimisto-varaston,
saunan, pesuhuoneen ja vessojen lämmitykseen.
Lattialämmityksen rakentaminen edellyttää edellä mainittujen isojen tilojen
lattioiden purkua, rossipermannon pohjan tarkistamista, lämpöeristeiden
uudistamista esim. puhallusvillalla sekä uuden, enintään 25 mm. paksuisen
lattialaudoituksen asentamista vanhojen puulattioiden tilalle. Lattialämmityksen
suunnittelua varten on nykyistä LVI-suunnitelmaa päivitettävä tai laadittava sen
liitteeksi erillinen lattialämmityssuunnitelma.
Lattialämmityksen asennuksen onnistumiseksi on tarpeen kiinnittää hankkeelle
asiantunteva rakennusvalvoja.
Maalämmön rakentaminen edellyttää porakaivojen osalta rakennuslupaa.
Lopullinen lämmitysjärjestelmän teho ja tilojen lämmittämiseen käytettävä
järjestelmä (lattialämmitys, vesikiertoiset lämmityspatterit tai niiden vaihtoehtoiset
yhdistelmät) ratkaistaan lämmitysjärjestelmän toimittajien asiantuntemusta ja
suosituksia vertailemalla sekä kilpailuttamalla.
Maalämpöjärjestelmällä lämmitetään myös saunassa ja vessoissa tarvittava
lämminvesi, harkitaan lisäksi toimittajien suositusten ja lisähinta-arvioiden
valossa lämpimän käyttöveden johtamista myös ulkorakennuksen saunaan.
Kaivot (2-3) porataan talon pohjoispäätyyn valittavan urakoitsijan suosittelemalle
etäisyydelle talosta. Maalämpöputket (meno ja paluu) johdetaan talon alustaan
joko nykyisen puisen tarkistusluukun reunasta luukkua pienentämällä, kivijalan
alitse tai sitten tai talon päädyssä olevan putkasyvennyksen kautta.
Järjestelmän rakentaminen edellyttää myös lattiakaivolla varustetun, lattiastaan
riittävän vahvan laitehuoneen rakentamista esim. nykyisen laitehuoneeseen,
saunan viereiseen varastoon tai toimisto-varaston nurkkaukseen.
Maalämpöputket johdetaan talon alta eristettynä kohtisuoraan rossipohjan läpi
laitehuoneeseen.
Vaihtoehtoisesti tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa maalämpölaitteistot
ulkorakennukseen.
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1. Yhteenveto rakennushankkeesta
Korjauskohteen kuvaus

Aikataulu

Toteutustapa

Kustannusarvio ja
rahoitus

Huomautuksia

3.1 Ikkunanpuitteiden ja
ulko-ovien korjaus

aloitus syksy 2008,

Sisäpokat öljytään, rikkinäiset ruudut
uusitaan, kittaus.
Ulkopokat uusitaan, lasitus ja
pintakäsittely kuten sisäpokissa.

Ikkunoiden sisäpokien
saneeraus,
tarvikekustannusarvio 500 €,

Tampereen ammattioppilaitos, Hervanta

uudet ulkopokat ja puuttuvat
eteisen sisäpokat puuvalmiina, tarjous 5838 €

Puusepänliike Henttonen
Orivesi

pääty- ja sivuovi yht. 1.520 €
pääoven korjaus 460 €

Henttonen

puuvalmiiden ulkopokien ja
eteisen sisäpokien lasitus
kittaamalla, pintakäsittely,
tarvikekustannusarvio 1.500 €

Yhteistyössä Henttonen ja
Tampereen ammattioppilaitos, Hervanta

valmis kesällä 2009

Pääty- ja takaovi uusitaan, takaoveen
inva-leveys
pääovi korjataan (entisöidään)
Ulkopokat maalataan ulko-puolelta,
salin sisä- ja ulkopokat maalataan
kokonaan pellavaöljymaalilla, lasitus
kittaamalla
tarvittaessa ikkunankarmit irrotetaan,
ja oikaistaan ristimittaan pintakäsitellään puuöljyllä tai / ja Uula pellavaöljymaalilla

Ikkunankarmien korjaus
3.2 Ulkovuorauksen puuosien korjaustyöt ja
pintakäsittely

aloitus maaliskuu
-valmis lokakuu
2009
huhtikuu 2009

elokuu 2009

salin karmien irrotus ja
oikaisu tehdään talkootyönä, ovien vaihto
seinäremontin yhteydessä

Korjauksessa tarvittavan puutavaran
kaato Voiman tontilta, maaliskuu

sahapuutavaran arvo 3.000 €

puutavaran sahaus huhtikuussa
(mieluimmin Voiman piha-alueella
esim. Pekan Puun sirkkeli)

sahaus 700 €

takaseinän ulkovuorauksen purku,
takaseinän ikkunankarmien irrotus ja
oikaisu,
karmien pintakäsittely ja uudelleen
kiinnitys

naulat 200 €

Työt tehdään pääsoin
talkootyönä, arvio
talkootyön määrästä
500 tuntia, arvo 6.000 €

tuulensuojalevyt 1.000 €

talkookustannukset 300
maalit ja punamulta 400 €

Ulkopuolinen rahoitus
Suomen kotiseutuliiton
myöntämä avustus

elo - syyskuu

tuulensuojalevyn kiinnitys takaseinään, poikittainen ilmarakolauta,

elo - syyskuu

uuden ulkovuorauslaudan naulaus,
pintakäsittelymaalaus punamullalla

elokuu

ikkunavuorilautojen maalaus

muut kustannukset 400 €

1.500 €
syys - lokakuu

3.3 Maansiirtotyöt

elo- syyskuu

ikkunavuorilautojen kiinnitys,
ikkunanpenkkien pellitys,
räystäskourujen uusiminen
talon maantienpuoleisen takaseinän
alareunan ”maavaran” korottaminen
louhimalla ja / tai kaivamalla sokkelin
juuresta

peltiseppä Arto Tanskanen

yht. 1.000 €

takapuoliselle ovelle johtavan tieuran
tasoittaminen grillin takaa,

HP-kaivu

KVL-teknikkka

soritus murskeella tai kivituhkalla

3.4. Keittiötilojen toiminnallinen saneeraus

aloitus 2010
viimeistely 2011

Nykyisten kahden erillisen huoneen
liittäminen toiminnallisesti yhteen siten
että uusi keittiö muodostuu erikseen
astioiden tiskaamiseen ja säilyttämiseen ja erikseen ruuan valmistukseen soveltuvista tiloista

Keittiösuunnitelman laatiminen
1.000 €
Keittiön remonttikustannukset:
rakennustarvikkeet n. 6.000 €

Keittiön korjaussuunnitelma v. 2008 / Tuomas
Asunta.
Suunnitelma on päivitetty
v. 2009 hygieniavaaatimukset tarkistettu)

palkkakustannukset n 4.000 €
Kaapistot uusitaan käytännöllisiksi
samoin tarvittavat kodinkoneet,
kylmälaitteet jne.
Ainakin ”tiskikeittiön” lattian vesieristystä ja lattiakaivon rakentamista
harkittava, (mahdolliset ylivuodot)

3.5 Salin valurautakamiinan käyttöönotto

2010 - 2011

Päätös kamiinan käyttöönotosta ja
siihen tarvittavan hormin rakentamisesta tehdään keittiön sanee-

kaapistot n 8.000 €
laitteet ja koneet (mm tiskikone, huippuimurit, kylmä- ja
pakastekaapit) n. 7.000 €
Kevythormin kustannukset
(jatketaan vanhan muuratun ja
osittain puretun hormin päältä)

Keittiön kaapistosuunnitelma (ohjeellinen) on
liitteenä, pyydetään lisää
suunnitelmia / tarjouksia
laitosuuni ja hella ovat jo
olemassa (käytettyjä)
Kevythormisuunnitelmaa
on muutettu v. 2010 siten
että hormi muurataan
kokonaan salin puolelle ja
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3.6. Sähkösaneeraus

rauksen yhteydessä kun nyt seinälevytyksen taakse piilotettu vanha
palomuuri ja hormi saadaan näkyviin.

arvio n 5.000 €,
muurarin kustannukset vanhan
palomuurin ja tiilihormin
kunnostamisesta n 2.000 €

sille ja kamiinalle tehdään
riittävä perustus,
suojakaide sekä hormin
huoltoa varten rakenteet
vesikatolle. Toteutus
v. 2011, pääosin v. 2012
Kustannusarvio n. 6.250 €,
Pomoottori -tukea 60 %

Sähkösuunnitelman laatiminen,
suunnitelman toteutus piirretään
Voimantalon sähköisessä muodossa
olevaan pohjakuvaan, suunnitelmaan
sisällytettävät pääkohdat alempana
kohdassa Sähkötyöt

sopimushinta 2.500 € + ALV

Kari Mäkivaara /
Kangasalan sähköasennus Oy,
sähkösuunnitelman
kustannukset Suomen
kotiseutuliiton
avustuksesta

Sähkösuunnitelmaan sisällytettävät
pääkohdat ovat sähköpääkeskuksen
ja tarvittavien alaohjauskeskusten
uusimien ja uusi sijoitus, siihen liittyen
kaapeloinnin uusiminen tarvittavassa
laajuudessa, uusittavan keittiön
sähkölaitteiden ja valaistuspisteiden
syöttökaapelointi, uusittavan keittiön,
puhvetin, salin ja eteisen lämmityspatterien ja kaapeloinnin suunnittelu,
puhvetin, salin, eteisen ja näyttämön
valaisinten uudistaminen ja ohjauslaitteiden uusiminen, WC-tilojen
valaistuksen ajanmukaistaminen.
Periaatteena on, että suunnitelmassa
otetaan huomioon sähkötöiden
vaiheittainen toteutusmahdollisuus
rahoituksen ja talon muiden korjaustoimien etenemisen mukaisesti
kuitenkin niin että kaikki tärkeimmät
perusasiat otetaan heti huomioon

Sähkötöiden kustannusarvio
ennen kilpailutusta on 15.000 20.000 € riippuen siitä mitä
osia ja millä aikataululla
suunnitelmasta toteutetaan
Sähkösaneerauksen 1-vaihe
on aloitettava keittiötilojen
saneerauksen yhteydessä,
jolloin ensi vaiheessa
edellytettävien sähkötöiden
osuus on n.10.000 €,
(keittiötilaan sijoitetaan mm.
uusi päätaulu, palvelee koko
talon sähkösaneerausta,
ennen sitä uuden syöttökaapelin tuonti maakaapelina
keittiön ulkoseinälle)

Johtokunta päättää
tarkemmin sähkösuunnitelman toteutuksen
laajuudesta, aikataulusta
ja rahoituksesta
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3.7. Putkisaneeraus
• Keittiötilat

2010

Putkisaneeraussuunnitelman
laatiminen, suunnitelman toteutus
piirretään Voimantalon sähköisessä
muodossa olevaan pohjakuvaan,
suunnitelmaan sisällytettävät pääkohdat alempana kohdassa putki- ja
viemäröintityöt

hinta-arvio 2.000 €

LVI-suunnittelu Ilkka
Sippola, kustannukset
Suomen kotiseutuliiton
avustuksesta

Putki- viemäröintisuunnitelmaan
sisällytettävät pääkohdat ovat:
keittiöön tulevan kylmä- ja lämminvesijohtoputken korvaaminen
valmiiksi tehtaalla lämpöeristelyllä ja
sähkövastuksella varustetavalla
kylmävesiputkella sekä keittiöön
asennettavalla omalla lämminvesivaraajalla.

Kustannukset n. 2.500 €
sisältäen välttämättömät
sähkötyöt. Saatu rahoitusta v.
2008 Oriveden kaupungilta
1.800 €

Toteutus 30.4.2009
mennessä Pirkanmaan
Putkityö Oy / sopimus

Keittiön vesipisteet ja lattiaviemäröinti
uudistetaan keittiön uudistamisen
yhteydessä siitä erikseen laaditun
suunnitelman mukaisesti

• Ulkorakennuksen
sauna

• Vesijohtoverkkoon
liittyminen

2010 tai
2011 -12

mahdollinen
toteutusajankohta
v. 2011 – 2012

Suunnitelmaan sisältyy myös ulkorakennuksessa olevan saunan
kylmävesipainesäiliön ja lämminvesivaraajan siirtäminen saunan
pesuhuoneeseen, samalla nykyinen
rikki oleva lämminvesivaraaja
uusitaan.
Jos vesiosuuskunnan vesijohtoverkoon liittymiskustannukset ovat
kohtuulliset, porakaivon käytöstä
luovutaan, jolloin nykyiset kaksi isoa
painesäiliötä poistetaan.
Tässä yhteydessä uusitaan nykyinen

Toteutus v. 2010 - 2011
aikana

Kustannusarvio n. 2.000 €

Lisäkustannus n. 1.000 €
Kustannusarvio liittymisestä
n 3.000 €

Voidaan toteuttaa erillisenä
hankkeena
Jos vesiosuuskunnan
verkkoon liitytään,
edellyttää veden syötön
muutamista porakaivosta
vesijohtoverkkoon

asennustyöt n 2.000 €
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sisäsaunan lämminvesivaraaja

•

lattiakaivojen ja
runkoviemäröinnin
uusinta,

•

Viemärijärjestelmän
uudistaminen,
viemärikaivojen
imeytyskentän
rakentaminen

3.8. Sisäkäymälöiden
saneeraus

2009 tai 2010

2010 - 2011

2009
2009 - 2010

Keittiön lattiakaivon tarkastaminen ja
todennäköinen uusinta keittiöremontin yhteydessä, samalla
uusitaan tarpeellisessa määrin
viemäriputkistoa

kustannusarvio 500 €

Sisävessan lattiakaivojen tarkastaminen lattiapinnoitteen uusimisen
yhteydessä,

kustannus sisältyy wc:n
lattiapinnoiteurakkaan

kiireellisimmät sisävessojen ja keittiön
viemäröinnin tarkastamiseen ja
tarvittavaan uusimiseen liittyvät työt
tehdään

kustannukset sisältyvät
sisävessojen lattiapinnoitteiden ja keittiön saneeraustöihin

Rakennuksen ulkopuolisen runkoviemärin, viemärikaivojen ja imeytyskentän rakentaminen putki- ja
viemäröintisuunnitelman mukaisesti

Kustannusarvio ennen
kilpailutusta, putki- ja
viemärityöt 5.000 €,
tarvittavat maansiirtotyöt ja
maamassojen vaihto 3.500 €

Ullakolta vuotaneen vesiputken
välikattoon aiheuttaman vesivahingon
korjaustyö, vahinkojen tarkistus ja
katon levytys) Lattia- ja seinäpinnoitteiden uusiminen, (muovimatto
ja muovitapetti).
Lattian muovimatto on kuivunut ja rikki
ainakin yhden lattiakaivon reunasta.
Lattiakaivojen kunto tarkastetaan
matottamisen yhteydessä.
Nykyiset seinät ovat lastulevyä,
levytyksen vaihtoa kovakyprokiksi

Viemäröintisuunnitelmaa
on tarkennettu v. 2010
siten että nykyiset umpikaivot säilytetään ja umpikaivojen lisäksi rakennetaan niiden jatkeeksi maaimeyttämö. Keittiön
harmaat vedet johdetaan
samaan järjestelmään.
Jätevesien käsittelyjärjestelmä on hyväksytty
Oriveden kaupungin
ympäristötoimessa
syyskuussa 2010.
Toteutus viim. v. 2013.
Kustannusarvio 4.700 € /
Pomoottori -tukea 60 %

vakuutuskorvaus 1.000 €
nostamatta / Lähivakuutus

Kustannusarvio lattioiden ja
seinien pinnoituksesta on
3.000 €

pyydetty urakkatarjous
Oriveden Väri Oy / Jukka
Tuomaala Oy
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3.9 Vesikaton tukirakenteiden korjaus ja
vahvistaminen
Ullakon perusteellisempi tuenta

2008

2011 -2012

3.10 Vesikaton maalaus

2011 - 2012

3.11 Ullakon lämpöeristäminen

2012

3.12 Rakennuksen alapohjan tukirakenteiden 2009 - 2010
tarkastus ja kunnostus

harkittava ennen pinnoitusta
vesikaton irronneiden ja lahonneiden
tukirakenteiden korjaus ja tukeminen
ullakolta käsin

kiireellisemmät työt tehty
talkoilla syksyllä 2008

ullakolla kulkemista helpottavien
lankkujen asennus

tehty talkoilla syksyllä 2008

perusteellisempi katon tukirakenteiden
tutkiminen ja tuenta tehdään ennen
katon ulkopuolista maalausta, jolloin
tutkitaan myös nykyisen pellityksen
riittävä kiinnitys
Katon maalaus suoritetaan kaikkien
ulkoseinien korjauksen ja pintakäsittelyn valmistuttua. Teetetään
urakkatarjousten perustella alan
ammattilaisilla.

voidaan tehdä talkoilla,
puutavara omaa

hinta-arvio n 4.000 €, mistä
oman rahoituksen osuus
n 2.000 €. Osarahoitusta
haetaan Suomen kotiseutuliitolta ja Oriveden kaupungilta

maalauksessa sovelletaan
Leena Raiskion periaatteita, ks. kohta 2.1

Ullakolle puhalletaan ekovillaa n 25 –
30 cm paksuudelta lisäeristeeksi.
Työ tehdään talkootyönä.
Tarvittava villa (n. 110 – 130 m3)
ostetaan rautakaupasta, tarvittava
puhallin vuokrataan tai lainataan.
Ennen eristämistä tehdään ullakon
lopullinen siistiminen.
Salin ja näyttämön vinoon kupolirakenteeseen kiinnitetään eristeen
valumisen estävä laudoitus

Ekovillan hankintahinta
n. 4.000 €

Yläpohjan lämpöeristämissuunnitelmaa on tarkennettu v. 2010 siten että työ
annetaan urakoitsijalle
kilpailutuksen perusteella.
Käytetään ns. sidospuhallusta jolloin valumalaudoitusta ei tarvita,
toteutus jo v. 2011
Kustannusarvio n 4.400 €
Pomoottori -tukea 60 %

Alapohjan irtoroina, erityisesti
lahoavat puujätteet tyhjennetään

talkootyönä

rakennetaan päädyn puuluukun
kanssa vaihtoehtoisesti käytettäväksi
tarkoitettu teräsverkkoluukku, jota

talkootyönä, tarvikekustannus
enintään 100 €

talkootyönä
omaa puutavaraa

teräsverkkoluukku parantaa alapohjan tuulettumista
sulan maan aikana
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käytetään puuluukun sijasta
2012

3.15 Energiataloudellisen
lämmitysjärjestelmän
käyttöönotto

2011

Voimantalon lämmitysjärjestelmän uudistaminen
siten että taloa voidaan
tarvittaessa käyttää myös
talvella kohtuullisin
kustannuksin

3.14 Muut kunnostuskohteet, viivästyneet
korjauskohteet

2013
2013

Isojen tilojen lattiarakenteiden tarvittava
tuenta toteutetaan jo v.
2011 lattialämmityksen ja
siihen liittyvän lämpöeristämisen yhteydessä

Ulkovuorauksen valmistuttua tutkitaan
alapohjan tukirakenteet
tarvittaessa tuetaan tai uusitaan
lattiaa kannattavia rakenteita
erityishuomio salin lattiaan
Talon isojen tilojen kuten sali, eteinen
ja kahvila lämmitysjärjestelmäksi
muutetaan vesi- tai nestekiertoine
lattialämmitys. Lämpöenergiaa
saadaan maalämmöstä 2-3 porakaivoilla. Myös lämmin käyttövesi
sisäsaunaan, vessoihin ja tarkemman
suunnittelun jälkeen mahdollisesti
myös ulkosaunaan (kesäaikana)
tuotetaan maalämmöllä. Pienenpien
tilojen lämmittäminen tapahtuu
edelleen sähköllä (kuten vessat,
keittiö) tai maalämpöön kytketyllä
puhalluskonvertterilla.

Kustannusarvio maalämpöjärjestelmän osalta on
n. 40.000 €, lattialämmityksen
osalta n. 8.000 €, lattioiden
purun, lattiarakenteiden
korjausten, lisäeristämisen,
lattiapintojen uusimisen osalta
n. 20.000 € sekä ulkosaunan
lämmivesikaanalien rakentaminen n. 5.000 €

Viimeistellään aiemmin esitetyt
mahdollisesti viivästyneet korjauskohteet

kustannukset hyväksytään ja
rahoituksesta päätetään
erikseen

Muista kunnostuskohteista päättää
erikseen tilanteen mukaan Västilän
Voima ry:n kulloinenkin johtokunta
yhteistyössä kunnossapitotoimikunnan kanssa.

Oriveden kaupungin
myöntämästä ”kylätaloavustuksesta käytetään
tähän hankkeeseen
n. 50.000 €.
Anotaan lisäksi Suomen
kotiseutuliitolta rahoitusta
erityisesti lattialämmitykseen ja lisäeristämiseen
n. 20.000 € sekä ELY
keskukselta varsinaisen
maalämpöjärjestelmän
hinnan osuudesta 8.000 €
ellei rahoitusta saada,
lisärahoitusta lainalla.
Esim:
lisäsähkötöiden toteutus ja
aikataulut sähkösuunnitelman puitteissa,
salin sisäpuolinen
maalaus, sisäovien
kunnostus,
eteisen sisäkaton uusi
panelointi,
näyttämön kunnostus,
näyttämön takana olevan
kokoushuoneen seinien
pintaremontti,
ulkorakennuksen sauna-
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tilan lattiaremontti
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2. Suunnitelman merkitys ja voimassa olo
Suunnitelmaa hyväksyminen
Voimantalon kunnostustyön visiona v. 2014 on ”Voimantalo voimissaan”
Hankesuunnitelman tehtävänä on ohjata Voimantalon kunnostustyön toimenpiteitä
mainitun vision saavuttamiseksi.
Kriittisinä menestystekijöinä tavoitteen saavuttamiseksi voidaan nähdä riittävän
yhteiskunnallisen osarahoituksen saaminen, omien varainhankintakeinojen
kehittäminen sekä talkootyön aktivoiminen talon korjaustyössä.
Tämä hankesuunnitelman versio 1.0 on käsitelty ja hyväksytty Västilän Voima ry:n
sääntömääräisessä vuosikokouksessa 15.2.2009.

Jyrki Tuomaala

Päivi Lemmetty

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Versiomuutokset
Tähän merkitään merkittävimmät suunnitelman tarkennukset ja niitä koskeva
versionumero ja muutospäivämäärä
Versio 1.1
20.9.2009 muutokset versioon 1.0
Kohtaan 3.6 Sähkösaneeraus ja 3.7. Putkisaneeraus on tehty lisäykset kappaleen
loppuun (kursiivilla).
Vastaavat korjaukset kohtaan 4. Yhteenveto rakennushankkeesta.
Kohtaan 6.1.4 lisätty keittiön havainnekuvat.
Kohtaan 6.1.5 siirretty keittiön kalustesuunnitelma (luonnos).

Versio 1.2
Yhdistyksen vuosikokouksessa 29.1.2011 on käsitelty ja hyväksytty seuraavat
muutokset versioon 1.1
Kohta 3.3 Maasiirtotyöt: Lisäys 22.1.2011, johtokunta
Kohta 3.5 Salin valurautakamiinan käyttöönotto: Lisäys 22.1.2011, johtokunta
Kohta 3.6 Sähkösaneeraus: Lisäys 22.1.2011, johtokunta
Kohta 3.7 Putkisaneeraus: Muutos 22.1.2011, johtokunta
kohta 3.11 Ullakon lämpöeristäminen: Lisäys 22.1.2011, johtokunta
Kohta 3.12 Rakennuksen alapohjan tukirakenteet: Lisäys 22.1.2011, johtokunta
Kohta 3.13 Runkoviemärijärjestelmän uudistaminen: Tarkennus 22.1.2011,
johtokunta
Kohta 3.14 Muut kunnostamiskohteet: Lisäys 22.1.2011, johtokunta
kohta 3.15 Energiataloudellisen lämmitysjärjestelmän käyttöönotto: lisätty koko
kappale 22.1.2011, johtokunta
Kohta 4 Yhteenveto rakennushankkeesta: Päivitetty em. lisäyksiä ja muutoksia
vastaavaksi 22.1.2011, johtokunta
Kohta 6.1.5 Keittiön kalustesuunnitelma (luonnos): päivitetty kuvat 22.1.2011
johtokunta
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