Perinnerakentamisen
puolesta
Rakennuskulttuurikeskus Piirun toimintaa
hallinnoi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry. Vuonna 2012 perustettu yhdistys
rakentaa aktiivisesti yhteistyötä korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille:
koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja
kolmannen sektorin toimijat.
Piiru on elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka. Vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa
rakennuskulttuurista kiinnostunut saa Piirulta
tietoja siitä, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja
rakennuksia ja millaisia materiaaleja kannattaisi
käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja
miten säästää kustannuksissa.
Piiru järjestää luentoja ja kursseja korjausrakentamisesta kiinnostuneille. Lapsille
suunnatut tapahtumat ja erilaiset työnäytökset
aikuisille ovat myös suuri menestys erityisesti
kesäaikaan. Vuosittaiset Kestävä Taloseminaarit kokoavat yhteen perinteisistä
rakennusmateriaaleista ja menetelmistä
kiinnostuneita.
Yhdistys hallinnoi myös Pispalassa sijaitsevaa
Tahmelan Huvilaa, 1800-luvun lopun huvilakaunotarta. Myös tämä rakennus pidetään
yleisölle avoimena. Tahmelan Huvila toimii
osallistavana kulttuurikeskuksena.

Palvelut
KO RJAU S PA LVE LUT
Haemme korjaustyömaita, joissa voimme
kouluttaa uusia osaajia rakennusten laadukkaaseen ja arvon huomioon ottavaan kunnossapitoon ja korjaamiseen. Tyypillisiä projektejamme
ovat mm. pärekaton teko, pinkopahvitukset,
pienet hirsikorjaukset, ja maalaustyöt.
KORJAUSNEUVONTA
Tarjoamme säilyttävän korjausrakentamisen
neuvontapalveluja, mm. teemallisia, striimattuja
neuvontailtoja.
KU R S S I T & TA PA H TU M AT
Piirulla järjestetään kursseja ja tapahtumia
sellaisista aihepiireistä, jotka edistävät
rakennuskulttuurin vaalimista, monimuotoisen
rakennuskannan säilymistä sekä kädentaitojen
ylläpitoa, mm. ikkunoiden, ovien ja tulisijojen
kunnostus, savirakentaminen. Järjestämme
myös suurelle yleisölle ”vanhan ajan”
tapahtumia sekä opastettuja kävelyretkiä
Pispalan suojeltuun rakennusmiljööseen.
VA R AO S A PA N K K I
Varaosapankistamme löydät vanhoja ikkunoita
ja ovia. Varaosapankkimme on rajallinen, mutta
sieltä löytyy ovien ja ikkunoiden lisäksi
muitakin tarvikkeita. Lisäksi meiltä saa myös
ikkunaliimapaperia.
TYÖLLISTÄMISHANKE
PiPa päähän ja Piirulle! Piirun verran Parempaa
-työllistämishanke tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia edetä kohti työelämää: työkokeilu,
palkkatuki tai työharjoittelu.

Piirulle voi vapaasti
tulla vierailemaan
aukioloaikoinamme!
Voit tutkia taloa,
katsella näyttelyitä tai
tutustua pieneen
korjausrakentamisen
kirjastoomme.
Meillä on myös pieni
paikallisten tuotteiden
myymälä!

Kurkistuksia
vanhaan
Talon kunnostuksessa jätettiin näkyville
mielenkiintoisia kurkistuksia vanhoihin
rakennusratkaisuihin ja pintoihin.
Eteisessä ja salongissa on näkyvillä
hirsisalvokset seinärakenteessa sekä
katon koristemaalauksen elinkaari.
Piirulla liikkuessa kannattaakin katsella
ympärilleen ja kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, kuten oviin ja pattereihin.

Ota yhteyttä
Rakennuskulttuurikeskus Piiru
p. 050 4610 106
info@piiru.fi

Mistä kaikki lähti?

Uittajankatu 10, Pispala, Tampere

Avoinna
Maanantaista torstaihin klo 10–15
Henkilökohtaiset neuvonta-ajat
etukäteen varaamalla: info@piiru.fi

Vuokraa tilaa Piirulta!
Vuokraamme tilaa kokous- ja
juhlakäyttöön. Veloitamme puolelta
päivältä 150 €. Ota yhteyttä: info@piiru.fi

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys perustettiin
vuonna 2012. Ensimmäisinä vuosinaan se kunnosti
rappiolla olleen Pispalan entisen Uittoyhdistyksen talon
toimipaikakseen. Talo on Pispalan vanhimpia ja nyt
oleellinen osa Pispalan suojeltua rakennusperintöaluetta.

www.piiru.fi
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Piiru on korjattu säilyttävin menetelmin.
Siellä on testattu erilaisia korjaustapoja ja jätetty esille
talon aikaisempia korjauksia ja kerrostumia. Talo toimii
myös oppimisympäristönä, sillä korjaukset on
dokumentoitu huolellisesti.

