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Tilan pihapiirissä sijaitseva aitta on pääasiassa hirsirunkoinen. Aittarakennus muodostuu kahdesta
siirretystä kaksiosaisesta hirsikehikosta. Kehikoiden välissä on noin kaksi ja puoli metriä leveä tila. Toinen
kehikko on noin 1,2 metriä kapeampi. Välikön julkisivun puoleinen seinä on hirrestä ja takaosa on tehty
lautarakenteisena. Lautarakenteinen osa jatkuu kapeamman kehikon taakse käytäväksi. Käytävästä on
portaat ullakolle. Aittakokonaisuus on suorakaiteen muotoinen ja vesikaton harja on tasakorkea sekä
molemmat katonlappeet ovat yhtenäisiä. Aitan ulkomitat ovat noin 16.25 m x 4.80 m ja pitkän sivun seinän
korkeus on noin 3,8 m.
Tällä hetkellä katteena on niin sanottu urapelti. Pelti on hyvässä kunnossa. Perustukset ovat hyvin matalat ja
routa on siirrellyt nurkkakiviä. Lähellä maan pintaa olevissa seinähirsissä on lahovaurioita. Lankkulattiat ovat
osittain kiinni maaperässä. Rakennuksen liikkuminen on aiheuttanut pieniä sortumia laipiorakenteissa.

Alimmat hirret ovat maanvaarassa ja niissä on lahovaurioita. Ovet ovat hyväkuntoisia pienaovia (kuva
yllä). Ovien lukot ovat sepän tekemät ja säilyneet hyvin (kuva alla).

Kuten kuvasta käy ilmi, räystäs on hieman taipunut ja yksi kattopelti on irronnut naulauksestaan.
Lautaseinässä on ovi kapeamman hirsikehän takana olevaan porraskäytävään. Takana näkyy tilan
päärakennus.

Perustukset ovat painuneet ja liikkuneet. Väliseinä on liukunut hieman sivuun. Alin hirsi on osittain
maaperässä kiinni ja lahonnut. Seinässä olevat lovet ovat peräisin aitan aikaisemmasta vaiheesta, jolloin
hirsikehän nykyinen sisäpinta on ollut ulkopintana. Lovet ovat olleet lattianiskojen kiinnitystä varten.
Ulkopinnoiltaan vaurioituneiden hirsirakennusten kääntäminen nurinpäin on ollut yleisimminkin käytetty
tapa jatkaa hirsikehikon käyttöikää.

Aitan pääty viereiselle tielle: Alin hirsi on jo aikaisemmin vaihdettu, mutta sen hieman muita hirsiä
ohuempi. Taustalla näkyy kalustovaja.

Jauhoaitta on alkuperäisessä asussaan ja sinne on kerätty taloustöihin ja maidonkäsittelyyn liittyvää
vanhaa esineistöä.

Jyväaittaan on tuotu vanhoja työkaluja ja muuta entisajan tarpeistoa. Korjauksen jälkeen esineistä on
tarkoitus järjestää pienimuotoinen näyttely.

Runkorakenteisen porraskäytävän yläosa: Rakenteet ovat terveitä ja aluskatteeksi jäänyt pärekatto on
myös kohtalaisen hyvä koko rakennuksessa.

Takaosan käytävässä on portaat välitilan ullakolle.

Rakennus on hieman levinnyt ja hirsikehikoiden välisen tilan välikatto on romahtamaisillaan.

Tarvittavat korjaustoimenpiteet:
Rakennus on nostettava maaperästä ja sille on tehtävä yhtenäinen hirsikehä sekä lahot alahirret on
vaihdettava. Perustukset on uusittava ja niiden routimista on rajoitettava. Maanvaraiset lankkulattiat on
tehtävä osittain uudestaan ja ne on kiinnitettävä hirsiseiniin. Romahtanut välikatto ja runkorakenteinen
osuus on korjattava ja estettävä rakenteen leviäminen. Vesikaton haitalliset taipumat on oikaistava rungon
korjauksen yhteydessä. Julkisivun ja ovien vaurioituneet kohdat on paikattava ja maalattava.
työt:
-

-

esineistö on siirrettävä muualle varastotiloihin
takaisin asennettaviin lankkulattioihin tehdään purkumerkinnät ja ne puretaan
korjauskelvottomat lattian osat dokumentoidaan ja puretaan
romahtanut välikatto tuetaan
runkorakenteisen osan lautaverhous puretaan tarvittaessa
rakennus nostetaan ylös ja tuetaan noin 60 cm nykyistä tasoaan ylemmäksi
lahot hirret poistetaan ja tilalle vaihdetaan uusi yhtenäinen kehä käyttämällä lapaliitosjatkoksia
yhtenäisen uuden kehän ja alkuperäisten ehyiden hirsien väliin sovitetaan uudet hirret siten, että
vesikaton haitalliset taipumat oikenevat ja siten, ettei runkoon jää tarpeettomia jännityksiä
runkorakenteinen osuus sidotaan tukevasti muuhun rakennukseen
perustusten alta poistetaan löyhä maa-aines ja tilalle asennetaan tarvittaessa suodatinkangas ja
salaojasepeli sekä routaeristeet
mikäli sopivia luonnonkiviä ei ole, valetaan nurkka- ja perustuskivien alla betonianturat jakamaan
kuormia laajemmalla routaeristeen päälle.
anturoiden päälle asetellaan perustuskivet ja tarvittaessa ne kiilataan pienemmillä kiilakivillä tiiviisti
korjattua hirsikehikkoa vasten
rakennus salaojitetaan ja tehdään muut maaperän vaatimat routasuojaukset
(Mikäli halutaan täysin liikkumaton rakenne, on koko rakennuksen ala routaeristettävä ja eristeen on
ulotuttava vähintään kaksi metriä anturoiden ulkopuolelle. Eristeen paksuus riippuu maaperän
laadusta ja käytettävästä eristeestä.)
lattianiskat sidotaan kiinni hirsiseiniin ja puretut lattialankut asennetaan paikoilleen sekä tehdään
tarvittavat täydennykset
ulkoverhouksen, ovien sekä listoitusten irronnut ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan maalatuista
pinnoista
lahovauriot paikataan ympäristöönsä sulautuvasti
hirret ja lautaverhoukset maalataan punamultakeittomaalilla
ovissa ja vuorilaudoissa käytetään petroliöljymaalia (värimallina voisi käyttää ovien sisäpuolella
olevaa okran sävyä)

Lapinlahdella 24.10.2013
Matti Valkonen
rakennus- ja restaurointimestari
LIITTEENÄ POHJAKAAVIO

Aitan korjauksen työaika-arvio, konetyö ja materiaalikustannukset
Työ

arvioitu
työaika tuntia

esineistö on siirrettävä muualle varastotiloihin
takaisin asennettaviin lankkulattioihin tehdään purkumerkinnät ja ne puretaan
korjauskelvottomat lattian osat dokumentoidaan ja puretaan
romahtanut välikatto tuetaan

16
26
16
8

runkorakenteisen osan lautaverhous puretaan tarvittaessa

6

rakennus nostetaan ylös ja tuetaan noin 60 cm nykyistä tasoaan ylemmäksi
tuentaan tarvittavaa materiaalia (kierretangot, parrut, yms)

32

lahot hirret poistetaan ja tilalle vaihdetaan uusi yhtenäinen kehä käyttämällä
lapaliitosjatkoksia
yhtenäisen uuden kehän ja alkuperäisten ehyiden hirsien väliin sovitetaan uudet
hirret siten, että vesikaton haitalliset taipumat oikenevat ja siten, ettei runkoon jää
tarpeettomia jännityksiä
uutta hirttä n. 200 jm x 12 e/jm

92

runkorakenteinen osuus sidotaan tukevasti muuhun rakennukseen

8

perustusten alta poistetaan löyhä maa-aines ja tilalle asennetaan tarvittaessa
suodatinkangas ja salaojasepeli sekä routaeristeet
konetyö 16h x 65e/h
materiaalit

32

mikäli sopivia luonnonkiviä ei ole, valetaan nurkka- ja perustuskivien alla
betonianturat jakamaan kuormia laajemmalla routaeristeen päälle.
betoni 5m3 +teräkset

32

anturoiden päälle asetellaan perustuskivet ja tarvittaessa ne kiilataan pienemmillä
kiilakivillä tiiviisti korjattua hirsikehikkoa vasten
konetyötä 7h x 65e/h
rakennus salaojitetaan ja tehdään muut maaperän vaatimat routasuojaukset
konetyö 7h x 65e/h
materiaalit
lattianiskat sidotaan kiinni hirsiseiniin ja puretut lattialankut asennetaan paikoilleen
sekä tehdään tarvittavat täydennykset
materiaalit
ulkoverhouksen, ovien sekä listoitusten irronnut ja heikosti kiinni oleva maali
poistetaan maalatuista pinnoista

32

materiaali ja
konetyö
kustannus
euroa

300

2400

1040
600

850

455
16
455
48
200
56

lahovauriot paikataan ympäristöönsä sulautuvasti
hirret ja lautaverhoukset maalataan punamultakeittomaalilla
maalit

32

ovissa ja vuorilaudoissa käytetään petroliöljymaalia (värimallina voisi käyttää ovien
sisäpuolella olevaa okran sävyä)

16

arvioitu työaika yhteensä h
materiaalit ja konetyöt yhteensä euroa

* Työajan kokonaiskustannus = tuntimäärä * tuntiveloitus

100

100
468*
6500

