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Tuusulan kunta/ 
Tilakeskus 
 
 
Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 
 
  

Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 
3:282 ). 
Rakennus on harjakattoinen, hirsirunkoinen, lautaverhoiltu ja 1.kerroksinen. 
Rakennuksen kerrosala on n. 180 m2. 
 
Rakennus on alun perin rakennettu 1860-luvulla, siihen on myöhemmin lisätty 
laajennusosa ja monikulmainen kuisti. 

 
Rakennuksesta on tehty kuntokartoitus vuonna 2002.  
Tämän raportti päivittää tärkeimmät muutokset ja vauriot, joita on tullut kun ra-
kennus on ollut sen jälkeen käyttämättömänä ja kylmänä yli kymmenen vuot-
ta. 
 
Lyhyt selvitys rakenteista: 
Rakennuksen alkuperäinen osa on perustettu ladotun luonnonkivisokkelin ja 
kivipilarien varaa. Laajennusosan sokkelit on myöhempien kunnostusten yh-
teydessä uusittu betonisokkeleiksi. Kuisti on rakennettu suoraan maan va-
raan. 
Alapohjarakenteena vanhalla osalla on pääosin tuulettuva alustila ja kantava 
puurakenteinen alapohja ( rossi-pohja ). Uusitun osan alapohjana on ilmeisesti 
maanvarainen betonilaatta ( ei voi todentaa purkamatta ). 
Alapohjan eristeiksi on laitettu kunnostusten yhteydessä pääosin mineraalivil-
laeristeet. 
Kantavat ulkoseinät ja väliseinät ovat hirsirunkoisia. 
Yläpohja on puurunkoinen ja lämpöeristeenä on käytetty turvetta, lastuja, sa-
hanpurua ja muutoksissa on niiden päälle lisätty mineraalivillaa. 
Vesikattorakenteina on puiset harjapalkit ja kattovasat, katteena on huopaka-
te. 
Julkisivupinta on verhoiltu paksulla vaakaponttilaudalla. 
Kuistin rakenteet on tehty runkopuutavarasta ja verhoiltu pääosin vaaka-
laudoilla. 
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Kuntoarvio 
 
Vesikatto: 
Rakennuksen vesikaton pintarakenne on huopakate, joka on uusittu n. 10 vuotta sitten. 
Huopakate on ehyt. Vesikatteessa on ollut vuotoja piippujen juuripellityksissä. 
Vesikaton runko näyttää ehyeltä ja on kunnoltaan kohtuullinen. 
 
Yläpohja: 
Yläpohja on pahoin vaurioitunut. Rakennuksen pohjoispäädyssä (huone 2.) ovat yläpohjan 
tukirakenteet pettäneet ja katon alapinta on sortunut. Sortuneeseen kohtaan on tehty ala-
katto tukemaan ja peittämään vaurio. Myös alakattoa on jouduttu tukemaan. Toinen selvä 
sortumakohta on salin hormin ympärillä.  
Yläpohjan rakenteet ja eristykset ovat kastuneet perusteellisesti ennen vesikatteen uusi-
mista. Tämä on aiheuttanut lahovaurioita, jotka näkyvät sortumina ja sienikasvustoina 
(esim. huoneen 3 nurkassa). Yläpohja joudutaan kokonaisuudessaan uusimaan. 
 
Savupiiput: 
Savupiippujen tiilimuuraukset ovat kärsineet pahoja kosteus ja pakkasvaurioita. Niitä ei 
nykykunnossaan voi käyttää tulisijojen savunpoistoon. 
 
Tulisijat: 
Tulisijojen kaakelit ovat osittain irti muurista ja lasitukset ovat saaneet runsaasti kosteus-
vaurioita. Tästä voi päätellä, että tulisijojen muuraukset ja hormit ovat pääosin vaurioitu-
neet korjauskelvottomiksi. Tulisijoja ei nykykunnossaan voi käyttää. 
 
Ulkoseinät: 
Ulkoseinien hirsirunko on pääosin kohtuullisessa kunnossa. Hirsirungossa on paikallisia 
lahovaurioita, joista hirret pitäisi uusia. Julkisivujen lautaverhous on pahoin vaurioitunut ja 
pitäisi uusia kokonaisuudessaan. Kuistin runkopuutavarasta tehdyt ulkoseinät ovat koko-
naisuudessaan uusittavassa kunnossa. 
 
Hirsirunkoiset väliseinät: 
Hirret ovat pääosin kohtuullisessa kunnossa. Yläpohjan lahosieni on paikallisesti vaurioit-
tanut myös väliseinien hirsirakenteita. Oletettavasti myös väliseinien alahirsissä on laho-
vaurioita ja niitä pitää uusia. 
 
Alapohja: 
Puurunkoinen alapohja on pääosin kohtuullisessa kunnossa. Huoneen 4. lisäeristetyssä 
lattiassa oli merkkejä alkavasta lahovauriosta. Betonirakenteisen alapohjan kunnosta ei 
pysty rakennetta purkamatta antamaan arviota. 
 
Yhteenvetona totean Prijuutti nimisen rakennuksen olevan nykyisellään erittäin huonossa 
kunnossa ja rakennuksen käyttö mihin tahansa tarkoitukseen edellyttäisi perusteellisia uu-
distamis- ja korjaustoimenpiteitä. 

 
Helsingissä 5.2.2014 
INSINÖÖRITOIMISTO KIMMO KAITILA OY 
 
Jari Salminen 
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Kuva 1: rakennuksen pohjapiirros ja huonenumerointi 
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Kuva 2: Julkisivun verhous on pahoin lahovaurioitunut katoksien ympäriltä. Myös katokset ovat 
uusittavassa kunnossa. 

 

Kuva 3: Hirsirunko on paikoitellen vaurioitunut lahovikaisen julkisivuverhouksen takana. Lahovau-
rioituneesta kohdasta kasvaa lehtipuun vesa. (ilmeisesti koivu) 
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Kuva 4: Pihanpuolen julkisivu on keskiosaltaan maan tasossa. Lahovaurioriski hirsirungossa. 

 

Kuva 5: Laajennusosan sokkeli on betonirakenteinen. Suojapelti on ruostunut. 
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Kuva 6: Kevytrakenteisen kuistin alapohja ja julkisivurakenteet ovat kiinni maassa, lahovaurioriski. 
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Kuva 7: Ladottu kivisokkeli on sortunut rakennuksen luoteiskulmassa. 

 

Kuva 8: Sortuneen kivisokkelin aukosta kuvattuna alapohjarakenteita. 
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Kuva 9: Rakennuksen pohjoispäädyssä on sortuneen yläpohjan alle tehty alakatto, joka sekin on 
tuettu sortumavaaran takia. 

 

Kuva 10: Yläpohjan ja hirsiväliseinän liittymässä on lahosienikasvusto. Huone 3. 
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Kuva 11: Salin tulisijan kohdalta yläpohja sortunut ja pahoin lahovaurioitunut. 

 

Kuva 12: Tulisijat ovat pahoin kosteus ja pakkasvaurioituneita, kuva salin tulisijasta. 
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Kuva 13: Salin ikkunan ja sen vanerisuojan väliin on rakennettu pesä. (mahd. hiiren) 

 

Kuva 14: Osasta ikkunoita kaikki lasit on rikottu. Kuva sähkökeskus tilasta. 
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Kuva 15: Keittiön kalusteet ja lattia on purettu, lisäeristeenä käytetyt mineraalivillat näkyvissä. 

 

Kuva 16: Osalle rakennuksen ulkoseinää on tehty lisälämmöneristys. Eteinen 2. 
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Kuva 17: Lattian lankut on koottu pätkistä ja ne ovat melko huonossa kunnossa. Eteinen 1. 

 

Kuva 18: Rakennusta on yritetty polttaa siinä onnistumatta. (massiivinen kostea puu palaa huonos-
ti) 
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Kuva 19: Huone 3:n alla on matala hirsiarkkurakenteinen kellaritila. 
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Kuva 20: Vesikaton runko on pääosin kunnossa. 

 

Kuva 21: Yläpohjan sortumakohdasta on poistettu eristettä. 
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Kuva 22: Hormin juuressa on yläpohjapalkki lahovaurioitunut (palkki on mustunut). 

 

Kuva 23: Vesikaton rakenteita, yläpohjan lisäeristeenä on mineraalivilla. 


