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Puutalot — puolen  
vuosisadan rakkaustarina
Juuremme ulottuvat 1960-luvun Pohjanmaalle, missä perinnemestarim-
me Leif Slotte heräsi perinteisten rakennustapojen ylivoimaisuuteen. 
Suomen Rakennussuojelukeskuksenkin perustanut Slotte on kerännyt 
tietoa, taitoa ja kokemusta perinnerakentamisesta yli 50 vuoden ajan. 

Yhdessä perinnemestarimme kanssa haluamme elvyttää ja vaalia suo-
malaisia rakennus- ja käsityöperinteitä tuleville polville. Me Trähusilla  
suhtaudumme intohimoisesti vanhoihin taloihin, luonnollisiin rakennus-
materiaaleihin sekä laadukkaaseen työnjälkeen.

Meillä on ollut ilo ja kunnia päästä tekemään rakastamaamme työtä  
hyvin erilaisissa projekteissa yksittäisestä siirtolapuutarhamökistä aina 
70 rakennuksen kartanokokonaisuuteen. Meille jokainen rakennus on 
yhtä tärkeä, ja käytämme paljon aikaa asiakkaan tarpeiden ja maun sel-
vittämiseen sekä yhteisen vision löytämiseen. Olemme käytettävissäsi, 
jotta sinun ei tarvitse käyttää aikaa rakennusmenetelmien, aikakauden 
tyylin tai teknisten ratkaisujen miettimiseen. 

Kutsu meidät ilmaiselle arviointikäynnille, niin  
tutkitaan yhdessä millaista apua juuri sinun  
puutalosi kaipaisi.



perinteisiin nojaten,  
tuleville polville säilyttäen
Suomessa on vasta viime aikoina herätty rakennusperintömme vaalimiseen.  
Kaupunkien uudistamishankkeiden yhteydessä on kadonnut monia kauniita  
puutalokokonaisuuksia, ja väärät remontointitavat pilaavat monia edelleen  
pystyssä olevia vanhoja rakennuksia. Me Trähusissa haluamme muuttaa tämän  
kehityksen suunnan. Päämäärämme on saada vanhat puurakennukset kukois-
tamaan käyttämällä perinteisiä rakennusmetodeja sekä aikakaudelle uskollisia 
luonnonmateriaaleja. 

Lukuisten onnistuneiden restaurointikohteidemme ansiosta meillä on selkeä 
ymmärrys siitä, miten vanhat talot saadaan säilymään terveinä seuraaville  
sukupolville. Meillä on Trähusissa monipuolista restaurointiosaamista, ja lisäksi 
laajasta verkostostamme löytyy aina tarvittava erikoisosaaminen luotettavasti. 
Olemme ylpeitä ammattilaistemme tinkimättömästä työnjäljestä.

Koska asiakkaamme antavat käsiimme mittaamattoman arvokkaita rakennuk–
sia, haluamme olla heidän luottamuksensa arvoisia. Käymme asiakkaidemme 
kanssa avointa keskustelua yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi, ja pidäm-
me heidät ajan tasalla projektin kaikista vaiheista ja kustannuksista. Näin voi-
daan parhaiten varmistaa kaikkia osapuolia miellyttävä lopputulos.

Rakkaudesta terveellisiin ja kestäviin puutaloihin, 
Thomas Noreila, Trähusin perustaja



Tässä kaikessa  
voimme auttaa

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

 ◊ Rakennushistoriaselvitykset

 ◊ Korjauskartoitukset ja -suunnitelmat 

 ◊ Rakennesuunnittelu

 ◊ Avaimet käteen -projektinjohto

 ◊ Vanhojen hirsirakennusten siirrot

 ◊ Kaikki restaurointityöt: esimerkiksi hirrenkorjaukset, kaikki pintatyöt, 

   ikkunoiden ja ovien entisöinti, aikakautta kunnioittavien  

  yksityiskohtien kunnostaminen

 ◊ Uusien ikkunoiden ja ovien valmistus puusepän toimesta

Sisaryrityksemme Trähemin kautta asiakkaamme voivat tilata myös  
esimerkiksi Hanni Koroman suunnittelemat ja puusepän valmistamat  
kokopuiset mittatilauskeittiöt sekä rakennusten aikakautta kunnioittavat  
puutarhasuunnitelmat. Yhteistyökumppanimme Saatsi Arkkitehdit tar-
joaa asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki tarvittavat arkkitehtipalvelut 
sekä laatii rakennuslupia varten tarvittavat piirustukset ja selvitykset.  
Lisäksi yhteistyöverkostomme käsittää laajalti suunnittelijoita, erikoisosaa-
jia sekä terveellisten rakennusmateriaalien maahantuojia ja valmistajia. 

Trähusin laaja palveluvalikoima ulottuu aina hirsirakennusten siirrosta  
ja projektinjohdosta ikkunoiden entisöintiin. 

Ota rohkeasti yhteyttä restaurointimestariimme  
Jukka Mähöseen niin mietitään yhdessä, miten voimme  
auttaa: jukka.mahonen@trahus.fi tai +358 40 844 8087



Klaavolan  
kotiseutumuseO
Tuusula, 1700- ja  
1800-lukujen vaihde. 

Näissä autoimme:  
Korjaussuunnitelma,  
hirsityöt, julkisivun  
restaurointityöt

Huvila 
Ylöjärvi, 1903

Näissä autoimme:  
Korjauskartoitus,  
rakennuksen oikaisu, 
ikkunoiden entisöinti  
& puusepän tekemät  
uudet ovet

VILLA Granagård 
Kauniainen, 1910,  
Eliel Saarinen

Näissä autoimme:  
Vesivahingon korjaustyöt, 
restaurointityöt sekä  
ikkunoiden entisöinti

Blå hägern 
Kauniainen, 1927,  
Lars Sonck

Näissä autoimme:  
Korjaussuunnitelma,  
rakenteiden korjaustyöt  
sekä kaikki viimeistelytyöt



honkolan 
kartano
Urjala, 1700-luku

Näissä autamme: 
Korjauskartoitukset  
ja -suunnitelmat sekä  
projektinjohto. Vastaam-
me koko tilan rakennus-
perinnön vaalimisesta.

Söderkullantie, 
Sipoo
1900-luvun alku

Näissä autoimme:  
Korjauskartoitus sekä  
alapohjan korjaustyöt.

Pakilan 
siirtola- 
puutarha
Helsinki, 1950-luku 

Näissä autoimme:  
Mökin oikaisu, rakenteiden 
korjaus sekä muutostyöt

pekka halosen 
akatemia
Tuusula, 1908 

Näissä autoimme:  
Alapohjan restaurointi  
sekä projektinjohto



Kulmakuja 3, 
Porvoo, 1769

Näissä autoimme: 
Alapohjan restaurointi 
sekä projektinjohto

Puu-käpylä
Helsinki, 1920-luku

Näissä autoimme:  
Kellarin muutostyöt,  
puuportaat sekä  
projektinjohto

Villa Heikel
Kauniainen, 1903,  
Elia Heikel 

Näissä autoimme:  
Korjaussuunnitelma,  
julkisivun ja katon  
restaurointityöt sekä  
ikkunoiden ja ovien  
entisöintityöt

Puu-Vallila
Helsinki, 1910-luku 

Näissä autoimme:  
Julkisivun restaurointi



Vanha  
sotilastorppa
1700-luvun alku 

Näissä autoimme:  
Kaikki restaurointityöt,  
hirsityöt sekä  
projektinjohto

villa 
skogshyddan, 
Kauniainen, 1907/13,  
Harald Smedberg  
& Vilho Lekman

Näissä autoimme:  
Korjauskartoitus, koko 
huvilan restaurointi  
sekä projektinjohto Bodom-järvi

Espoo, uudisrakennus 

Näissä autoimme:  
Julkisivu- ja sisustustyöt 
1810-luvun tyyliä mukaillen 
sekä projektinjohto



Ammattilaisten  
tiimi palveluksessasi
Trähusin laaja-alainen ammattilaisten tiimi on sekoitus uutta ja vanhaa: 
kymmenien vuosien tuomaa hirrenkäsittelyosaamista sekä uusimpia  
projektinhallintatyökaluja. 

Asiakkaidemme tarpeita palvelevat restaurointimestari, timpurit, maa-
larit, konservaattorit, projektinjohtajat ja muut perinnerakentamisen 
huippuosaajat. Projektejamme johtaa koulutettu ja kokenut ammatti-
lainen, joka kokoaa sopivan tiimin jokaisen hankkeen erityistarpeiden  
perusteella. 

Omien ammattilaistemme lisäksi käytämme osassa projekteja laajaa 
kumppaniverkostoamme, jotta jokaiselle työvaiheelle löytyy paras mah-
dollinen tekijä.

Koko Trähusin henkilöstöä yhdistää yhteinen, käsillä tekemiseen ja luon-
nollisiin materiaaleihin pohjautuva arvomaailma sekä rakkaus vanhoja 
taloja kohtaan. Lisäksi jokainen meistä jakaa mielellään osaamistaan 
eteenpäin, jotta kauniista vanhoista taloista huolehdittaisiin mahdolli-
simman hyvin. 



Vanhojen puurakennusten  
arvostusta nostamassa
Trähus on paljon muutakin kuin työmailla tehtävää korjaustyötä ja res-
taurointia. Vanhat talot ovat intohimomme, ja teemme sinnikkäästi työ-
tä sen eteen, että niiden arvo ymmärrettäisiin laajemminkin. Haluamme  
jakaa yhteistyökumppaniemme kanssa tietoutta vanhojen talojen huol-
ta-misesta sekä luonnonmukaisista korjausmenetelmistä. 

Jaamme osaamistamme mielellään eteenpäin, ja esimerkiksi arkkiteh-
timme ja restaurointimestarimme käyvätkin säännöllisesti puhumassa 
perinnerakentamisesta erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomen. 

Tämän lisäksi järjestämme itse myös tapahtumia, joista suurin on vuo-
sittainen Trähus Karnevalen. Elokuussa Tuusulassa järjestettävä tapah-
tuma kerää yhteen Suomen puu- ja perinnerakentamisen huippunimet 
sekä tuhannet aiheesta kiinnostuneet kävijät. Karnevalenin ohjelmaan 
kuuluvat esimerkiksi korjausrakentamisen ympärillä käytävät asiantun-
tijakeskustelut, erilaiset työnäytökset sekä mahdollisuus kysyä vinkkejä 
omiin rakennus- ja remonttiprojekteihin kymmeniltä Trähusin asiantun-
tijoilta ja yhteistyökumppaneilta.

Yhdessä meillä on mahdollisuus nostaa vanhojen 
puutalojen arvostusta sekä edistää terveellistä 
ja kestävää rakentamista myös tulevaisuudessa. 

Karnevalen
k r a p i h o v i

P u u t a l o k a r n e v a a l i



www.trahus.fi
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ota yhteyttä  
jukka.mahonen@trahus.fi 

+358 40 844 8087

ota yhteyttä  
taru.vihne@trahus.fi 
+358 40 585 2220


