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ANVISNINGAR FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS 
 

Föreningshusen är en värdefull del av byggnadsarvet 
 
De traditionella föreningshusen som byggts för mångsidig kulturverksamhet är en värdefull del av det 
finländska byggnads- och kulturarvet. Husens festsalar och scener är särskilt unika. Det är vanligt att 
föreningshusen under årens lopp genomgått många ändringar, renoveringar och utbyggnader. Allt detta 
är en del av husens historia och bör bevaras. 

 
Alla föreningshus är en viktig del av lokalhistorien. Många föreningshus klassificeras dessutom som 
värdefulla kulturarv på landskapsnivå och många av husen är belägna i kulturmiljöer eller 
landskapsområden som är nationellt eller landskapsmässigt värdefulla. Föreningshusets kulturhistoriska 
värde och därtill hörande planbestämmelser (landskaps-, general- eller detaljplanen) kan kontrolleras hos 
landskapsmuseet eller kommunens byggnadsmyndigheter.  
 
De som renoverar föreningshus gör en betydande insats för att bevara kulturarvet. Husens värde och 
särdrag bevaras när man tillämpar en renoveringsmetod som bevarar det gamla. Dessa anvisningar 
redogör för principerna för god renovering av föreningshus. 

 

1. Börja med att planera renoveringen 
 
Omsorgsfull planering är det första steget i ett lyckat renoveringsprojekt. Den gamla byggnaden och 
dess skador är individuella. Detta bör beaktas när renoveringen planeras. Målet med en bra 
renoveringsplan är att reparera konstruktionernas skador och genom så små förändringar som möjligt 
förbättra det gamla husets användbarhet.  
 
Planeringen av renoveringen utgår alltid från användningen av huset. När planer upprättas undersöks 
föreningshuset, dess omgivning och verksamhet som en helhet. Den som planerar renoveringen bör även 
beakta tillgänglighetsfrågor och bedöma hur byggnaden kan göras mer energieffektiv, utan att husets 
fasader eller interiörer behöver ändras mer än nödvändigt.  
 
Innan planeringen av renoveringen inleds är det viktigt att göra sig förtrogen med de olika skikten i 
husets konstruktioner och ytmaterial och identifiera de bakomliggande orsakerna till eventuella skador. 
Det rekommenderas att en konditionsbedömning görs av hela huset eller åtminstone av byggnadsdelar 
som ska renoveras (t.ex. yttertaket eller fönstren). Den som utför konditionsbedömningen bör ha 
tillräcklig erfarenhet av att renovera gamla byggnader.  
 
Omfattande ändringar av rummen, de bärande konstruktionerna eller fasaderna bör undvikas. Vid en god 
renovering bevaras och används i så stor utsträckning som möjligt material som är typiska för den tid 
när huset byggdes, liksom gamla byggnadsdelar och ytbehandlingsmetoder. 
 
När det gäller föreningshus är en bra renoveringsplanerare en yrkesutbildad person som är specialist på 
att planera renoveringar av gamla hus. En erfaren planerare kan identifiera husets särdrag, är förtrogen 
med byggbestämmelserna och bidrar till att renovera huset på ett kostnadseffektivt sätt. Det går också 
bra att vända sig till landskapsmuseets experter för att be om råd i frågor som rör renovering av 
föreningshus. 
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Vid omfattande renoveringar fungerar planeraren som s.k. huvudplanerare, och ser till att 
konstruktioner som ska repareras, nya konstruktioner och hustekniska installationer (VVSE) 
omsorgsfullt anpassas till den gamla byggnaden. I planeringens början utreds vilka bygglov och 
åtgärdstillstånd som krävs samt vilka behörighetskrav som gäller för planerarna. 
 
Det går bra att höra sig för om erfarna renoveringsplanerare hos regionala renoveringscentra, 
landskapsmuseer, kommunens byggnadstillsyn eller en annan förening som genomfört en lyckad 
renovering. En produktförsäljare kan inte anses vara behörig planerare av renoveringar för vilka statligt 
renoveringsbidrag söks.  

 

2. Gör en korrekt bedömning av husets skick och renoveringsbehov  
 
I konditionsbedömningen utreds föreningshusets byggnadsskeden, och de konstruktioner och 
hustekniska system som där använts (VVSE). Material och byggnadssätt skiljer sig ofta åt i olika delar 
av huset som byggts under olika tider. I konditionsbedömningen anges dessutom användarnas 
iakttagelser och behov samt de förbättringsåtgärder som byggnadens omgivning kräver.  
 
Konditionsbedömningen beaktar husets kulturhistoriska värden, de skyddsbestämmelser som huset 
omfattas av, samt kostnader för renoveringarna. I konditionsbedömningen ingår kartläggning av 
skadliga ämnen (t.ex. asbest). Konditionsbedömningen ska inte begränsas till en viss aspekt, t.ex. 
utgående från energibesparing eller jämförelse med kvalitetsmål som uppställts för nybyggen. Det 
rekommenderas att separata konditionsbedömningar skaffas avseende el-, vatten-, avlopps- och 
värmeinstallationer.  
 
En separat byggnadshistorisk utredning kan göras för föreningshus som klassificeras som 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

 

3. Planer och arbetsbeskrivningar 
 
En lyckad renovering bygger på tillräckligt noggranna renoveringsplaner. När renoveringarna planerats 
på lämpligt sätt kan kostnaderna för renoveringsarbetena bedömas utförligare och större 
renoveringsprojekt (t.ex. renovering av yttertaket) konkurrensutsättas.  
 
Utgående från konditionsbedömningen upprättas en långsiktig plan för renovering av föreningshuset. 
Planen omfattar de renoveringsarbeten som byggnaden och gårdsområdet kommer att kräva under 
minst fem nästföljande år. Nödvändiga ritningar och arbetsbeskrivning (byggnadssättsbeskrivning) 
upprättas för renoveringsskeden som utförs enligt den långsiktiga planen. Byggnadsritningar behövs 
alltid om man ska reparera bärande konstruktioner, förändra rumsdispositionen eller fasaderna eller om 
man ska göra en utbyggnad. Ritningar upprättas alltid för tillståndspliktiga åtgärder.  
 
För ändringar av hustekniska system (el, uppvärmning, vatten, avlopp och ventilation) upprättas alltid 
ritningar samt arbetsbeskrivningar som är nödvändiga med tanke på utförandet av arbetet. Planerna 
upprättas av en person som har yrkesutbildning inom området. Att anlita en bra planerare av husteknik 
kan innebära besparingar för föreningen.  
 
Eventuella ändringar som gjorts under arbetets gång ska antecknas i planerna när renoveringarna 
slutförts. Husets ägare kan övervaka renoveringsarbetet endast under förutsättning att 
renoveringsplaner upprättats. 

 

4. Föreningshusets konstruktioner och materialval 
 
En renovering som utförs med bidrag för föreningshus ska i största möjliga utsträckning bevara husets 
ursprungliga detaljer och material från olika byggnadsskeden. Det finns endast sällan skäl att sträva 
efter en återgång till husets förmodat ursprungliga utseende.  
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Föreningshusen har i allmänhet byggts med traditionella byggnadsmetoder och -material. Renoveringen 
bör ske i enlighet med principer som är typiska för den tid när huset byggdes. Traditionella 
konstruktioner och byggnadsdelar är väl utförda arbeten och därför ofta reparationsdugliga.  
 
Träkonstruktioner renoveras med träbaserade material, och stenkonstruktioner renoveras på 
motsvarande sätt med stenbaserade material. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid vädring av 
träkonstruktioner i bottenbjälklag och på vinden. Extra värmeisolering som förändrar husets allmänna 
utseende eller konstruktionernas funktionsprinciper ska undvikas. 
 
Om utbyggnader planeras bör de passa ihop med det gamla husets arkitektur vad gäller proportioner och 
material.  
 
Grund och bottenbjälklag 
Byggnadens grund kräver i allmänhet inga omfattande renoveringsåtgärder. I renoveringsplanen 
beaktas att utrymmena under golvet, liksom källarutrymmena, ska hållas torra. En ventilerad 
trossbottenkonstruktion bör inte ändras till en betongplatta på mark, på grund av fuktskador och risk för 
hussvamp. Det rekommenderas att också utbyggnaders bottenbjälklag byggs som trossbotten.  
 
Stomkonstruktioner i trä 
Stomskador i träbyggnader beror vanligtvis på fukt. Murkna trädelar ersätts med motsvarande nya 
delar. Murkna timmer repareras eller byts ut genom tillägg av ett nytt timringsvarv. Timmerväggar 
tätas med drev av naturfiber. 
 
Vid renovering av väggarna i stomkonstruerade hus kontrolleras först skicket och vilka material som 
använts. Olika typer av material har använts vid olika tider som isolering i stomväggar, eller så finns det 
ingen isolering. Renoveringsplanen upprättas i enlighet med utgångsläget.  
 
Träfasader och yttermålning  
En lyckad fasadmålning bygger på en av en målningsexpert utförd bedömning av de gamla 
målarfärgstyperna och passande metoder för behandling av dem. De målarfärger som traditionellt 
använts på träfasader är linoljefärg och slamfärg (röd- eller gulmylla). 
 
Måleriarbetet utförs i enlighet med färgtillverkarens anvisningar. Träfasader som behandlats med 
traditionella typer av målarfärg rengörs och målas med samma typ av målarfärg som tidigare. Flagnande 
färgytor avlägsnas utan att skada den underliggande träytan. Varmluftspistol, sandblästring eller t.ex. 
sodablästring bör inte användas för att avlägsna färg. 
 
Fasadens brädfodring behöver sällan bytas ut helt och hållet. Skadade partier av brädfodringen förnyas 
enligt gammal modell med tillräckligt tjocka ytterpaneler.  
 
Konstruktioner av stenmaterial 
I nyare föreningshus är bottenbjälklaget och grundmuren ofta av betong. Reparationer av skador i 
betongkonstruktionerna och det rätta sättet att behandla ytorna bedöms tillsammans med en 
renoveringsexpert.  
 
Fuktproblem i betongkonstruktioner och källarutrymmen beror ofta på att vatten överförs från marken 
till betongkonstruktionerna. Fuktskadornas orsaker utreds noggrant innan planeringen av renoveringen 
inleds.  
 
Rappade ytterväggar har ofta tegel- eller betongkonstruktion, och också träväggar har rappats. Delvis 
flagnad rappning kan repareras med motsvarande rappning, ofta putsbruk som innehåller kalk. Gamla 
rappade ytor har traditionellt målats med kalkfärg. 
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Yttertak 
I samband med reparation av yttertaket ska man alltid granska tak- och takskäggskonstruktionernas 
skick och kontrollera att vädringen av dem är tillräcklig. Vid reparation av taket används traditionella 
täckningsmaterial: takfilt, maskinfogad galvaniserad plåt (målas ett par år efter monteringen) eller 
taktegel (ler- eller cementtegel).  
 
Till renoveringsarbetet av yttertak hör även reparation av stegar, takrännor och stuprör i enlighet med 
den gamla modellen. Exempelvis fotrännor och trattar på gamla plåttak är detaljer som är värda att 
bevara. Dessutom ska taket utrustas med takskyddsprodukter som är förenliga med byggbestämmelserna 
(snörasskydd, takbryggor). 
 
Fönster och dörrar 
Gamla fönster och trädörrar är fint snickeriarbete som i allmänhet kan repareras. De är gjorda av 
noggrant utvalt finfibrigt virke. Att förnya fönstren bör vara det sista alternativet. Täthet och 
energieffektivitet kan förbättras genom renovering.  
 
Fönstren iståndsätts genom glasning med linoljekitt eller med lister enligt gammal modell. Träfönster 
målas med linoljefärg. Om det är nödvändigt att förnya fönstren ska de ersättas med fönster av gammal 
modell, som är konstruerade helt och hållet av trä.  
 
Dörrar repareras på samma sätt som fönster: med ursprungliga material och modeller. Om dörrarna byts 
ut ska de ersättas i enlighet med den gamla modellen. 
 
Fönstrens och dörrarnas gamla foderlister, fönsterbleck och tröskelbleck bör bevaras vid renovering. 
Deras skadade delar ersätts vid behov i enlighet med den gamla modellen. Grovt virke med sågyta passar 
inte för reparation av listverken.  
 
Fönster och dörrar har under olika tider försetts med beslag av olika modeller (gångjärn, handtag, lås, 
osv.) som är värda att bevara. Fönster och dörrar som förnyas i enlighet med den gamla modellen bör 
också förses med tidstypiska beslag.  
 

5. Interiörer 
 
Inredning och möblemang 
Onödig förnyelse inomhus bör undvikas. Gamla vägg- och takpaneler, samt ytor av papp och 
fiberplattor, inklusive listverk, är en del av husets kulturhistoria. Det bör finnas ett välgrundat skäl att 
räta upp och klä innerytorna med skivor. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att det underlättar montering av 
köksinredning. 
 
Dekorationsmålningar, scenens dekorativa inramning och gamla handmålade kulisser hör till 
föreningshusets inredning. Kulisser bör förvaras på scenen och vid behov restaureras. Det lönar sig att 
rusta upp gamla tak- och väggarmaturer som är försedda med glaskupor. 
 
Gammal fast inredning såsom köksskåp, garderob, serveringsdiskar och biljettluckor är skickligt utfört 
snickeriarbete som bidrar till husets atmosfär. De bör bevaras. Ny fast inredning bör väljas så att den 
passar ihop med den gamla inredningen. Vad gäller den lösa inredningen är bord och stolar i trä det mest 
passande alternativet.  
 
Ytmaterial 
Vid renovering av föreningshusets golv används traditionella ytmaterial. Trägolvet läggs med 
tillräckligt stadiga hyvlade brädor eller äkta parkett. Träbeklädnad på väggar och tak görs som 
panelning enligt gammal modell. Skadade partier av gamla ytor av fiberplatta eller papp bör repareras 
med motsvarande material.  
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Korrekt vattenisolering läggs i anslutning till alla tappställen. Isolering får endast läggas av en 
yrkesutbildad person som är expert inom området. 
 
Ugnar, eldstäder och murade rökkanaler 
Gamla ugnar, kaminer och vedspisar samt murade rökkanaler bör alltid bevaras. Ugnar som inte är i 
funktionsdugligt skick kan repareras senare. Festsalarnas kyrkkaminer i gjutjärn, eller kaminer med 
plåtskal, är särskilt effektiva uppvärmningsanordningar och utmärkande för föreningshusen. 
 
Alla rökkanaler som finns bevarade i byggnaden ska hållas i skick redan av den orsaken att en del av 
kanalerna planerats som en del av ventilationen. Man kan i ett senare skede ansluta en ny eldstad till 
dem eller använda dem som luftkanaler för självdragsventilationen. Gamla rökkanaler kan rustas upp 
genom att innerytorna beläggs med keramisk massa. Ventilationskanaler av tegel kan iståndsättas med 
hjälp av en böjlig, syrafast innerpipa eller genom strumpinfodring. 
 

6. VVSE-arbeten  
 
Ventilation  
En bra inomhusluft bygger på att passagerna för frisk luft och utgående luft hålls i gott skick och att 
konstruktionerna hålls torra. Planeringen av ventilationen inleds med en konditionsbedömning av det 
befintliga systemet. Man bör noggrant fundera på huruvida husets funktion och ventilationsbehov har 
förändrats. 
 
Självdragsventilation är ett tillräckligt system i små föreningshus. Vid planeringen av renoveringen 
ombesörjs att självdragsventilationens passager inte blockeras. Självdragsventilation är, förstärkt av 
fönstervädring, ett bra system som är enkelt, ljudlöst och nästan underhållsfritt. Självdragsventilationen 
kan effektiveras genom att en mekanisk dragförbättrare installeras på toppen av luftkanalen. 
 
Mekanisering av föreningshusets ventilation kräver mycket starka skäl. Mekanisk ventilation är rätt 
lösning i stora hus med påfrestande användning (stora publikevenemang, användning som motionssal, 
regelbundna danser, professionellt kök). 
 
Syftet med ventilationen är förutom frisk inomhusluft också att garantera konstruktionernas 
funktionalitet. Byggnaden bör ha ett lätt undertryck för att konstruktionerna ska fungera.  
 
Uppvärmningssystem  
Man har ofta använt olika uppvärmningssätt i föreningshusens olika utrymmen. Vedeldade ugnar bör 
bevaras som en del av husets uppvärmning. De bör bevaras som funktionsdugliga 
uppvärmningsalternativ även i de fall där ett nytt uppvärmningssystem installeras. 
 
Förnybara inhemska energikällor rekommenderas i första hand. Fjärrvärme är det primära 
uppvärmningsalternativet i hus där anslutning till fjärrvärmenätet är möjlig. 
 
Ändringar av uppvärmningssystemet eller införskaffande av ersättande eller kompletterande system bör 
bygga på energikalkyler och planer upprättade av en oberoende expert. Vid planeringen beaktas även 
uppvärmningssystemets behov av underhåll och styrning.  
 
Olika typer av värmepumpar är populära anordningar när det gäller att ersätta eller komplettera 
uppvärmningssystemet i föreningshus. Luftvärmepumpar används ofta vid sidan av eluppvärmning. 
Luftvärmepumpen bör installeras på en omsorgsfullt vald plats. Anordningen och dess rörsystem bör 
förses med kåpor som passar husets fasader. 
 
Bruks- och avloppsvatten 
Att bygga eller förnya avloppsvattensystemet kräver alltid kontakt med kommunens miljömyndigheter. 
Om kommunens eller vattenandelslagets vatten- och/eller avloppsvattennät finns på ett rimligt avstånd, 
lönar det sig att ansluta föreningshuset till det. Fastighetsspecifika reningsverk för avloppsvatten 
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dimensioneras enligt husets belastning. I planeringen av renoveringen beaktas också kontroll av 
kvaliteten på vatten från schakt- och borrbrunnar liksom regelbundet underhåll av brunnen.  
 
Det är bra att sträva efter ytinstallation vid alla rörinstallationer, varvid det är lätt att hålla ett öga på 
rörsystemets skick. Man bör noga planera var rören ska gå. Gamla avlopp i gjutjärn är långlivade, och 
ytbehandlingsmetoder kan också användas vid reparation av dessa. Ytbehandling kan vara ett 
ekonomiskt alternativ till att helt förnya rören, vilket innebär omfattande uppbrytning av 
konstruktionerna. 
 
Gamla hustekniska installationer och anordningar såsom rökkanaler, ventilationsgaller, värmeelement 
och tvättställ, är en del av husets byggnadshistoria som är värd att bevaras. 
 

7. Iståndsättning av gårdsområdet  
 
Föreningshusets gård bör vara trivsam, funktionell och användbar för husets olika grupper av 
användare. Gårdsstigar och parkeringsplatser ska planeras så att de är säkra att använda. I samband med 
renovering av gårdsområdena är det viktigt att se till att regnvatten från taket och gårdens ytvatten 
styrs bort från byggnaden. Funktionaliteten hos gamla täckdikessystem ombesörjs i samband med 
renoveringen. Tillägg av nya täckdiken bör undvikas, för att de gamla grundkonstruktionernas 
fuktförhållanden inte ska förändras i onödan. 
 
Man bör undvika att på gården belägga nya partier med ogenomsläpplig beläggning, såsom asfalt, som 
hindrar att vattnet absorberas. Vad gäller växtligheten lönar det sig att vid sidan av de vilda växterna 
gynna inhemska växtarter, eftersom de är friska och anpassade till vårt klimat. 
 

8. Åtkomlighet – tillgänglighet 
 
Tillgänglighet bör beaktas vid planering av renoveringsarbeten. Förbättrad tillgänglighet främjar husets 
användbarhet och kan också tillföra nya grupper av användare. Det lönar sig att kontakta kommunens 
byggnadstillsyn när tillgänglighetsrenoveringar planeras. En erfaren planerare och de kommunala 
byggnadsmyndigheterna kan bedöma vilka lösningar som bäst lämpar sig för huset. En del kommuner 
har också en tillgänglighetsrådgivare.  
 

9. Dokumentation av renoveringen samt föreningshusets underhållsbok 
  
Underhållsboken ingår i ett gott underhåll av huset. Den upprättas av ägarföreningen i samarbete med 
renoveringsplanerare. I underhållsboken samlas renoveringsplaner samt uppgifter om material och 
anordningar i anslutning till årsunderhållet. Dessutom rekommenderas att man gör minnesanteckningar 
om den situation som föregick renoveringen samt de viktigaste skedena i renoveringsarbetet (t.ex. med 
fotografier och tillhörande beskrivningar). 
 
 

Ytterligare anvisningar om skötsel och renovering av föreningshus 

 
• Finlands hembygdsförbundets anvisningar: www.kotiseutuliitto.fi/foreningshus/reparationsrad-och-anvisningar/ 

• Konditionsbedömning: www.kotiseutuliitto.fi/foreningshus/reparationsrad-och-anvisningar/ > 
Konditionsbedömning av föreningshus (pdf) 

• Byggnadshistorisk utredning: https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/talon-
tarinat-opas.pdf (på finska) 

• Museiverkets reparationsråd: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit (på finska) 

• Reparationsråd för föreningshus: www.seurantalot.fi > Tietoa toimijoille (på finska) 

• Finlands hembygdsförbundets byggnadsforskare: tel. 09 - 612 63 221 
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