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RAKENNUSINVENTOINTIKORTTI     

RAKENNUSTEN SIJAINTI 
Maakunta Pohjanmaan maakunta Rakennuksen osoite 
Kunta Laihia Ruutintie 5b, 66400 Laihia  
Tarkempi sijainti Kirkonkylä Nykyinen omistaja 
Kiinteistönumero 67:0 Heikki Ruuti 

Ruutintie 5b, 66400 Laihia  
 
PIHAPIIRI JA RAKENNUSTEN SIJOITTUMINEN 
 

 
 

 
1. Tupa 
2. Paja 
3. Ulkorakennus 

 
RAKENNUKSEN KUVAUS 
Rakennusnumero 1. 2. 
Nykyinen 
käyttötarkoitus 

asuinrakennus paja/pyöräkorjaamo 

Entinen käyttötarkoitus asuinrakennus paja 
Rakennusvuosi n. 1930-luku n. 1930-luku 
Kerroskorkeus 1 1/2 1 
Perustus kivi kivi 
Katon muoto harjakatto alkuperäinen pulpettikatto/uuden 

osan kanssa muodostavat murretun 
harjakaton 

Katemateriaali konesaumattu pelti vanha osa -/uusi osa profiilipelti 
Julkisivumateriaali peiterimoitettu pystylaudoitus peiterimoitettu pystylaudoitus 
Rakennuksen kunto kohtalainen huono 
Muita yksityiskohtia Rakennuksen ikkunat suurimmalta 

osin kuusiruutuisia. Rakennuksen 
päissä kissanpenkit ja pienet 
neliönmuotoiset ikkunat. 

Rakennuksen alkuperäiset ikkunat oat 
suurimmalta osin kuusiruutuisia. 
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RAKENNUSTEN HISTORIA 
 
Tupa ja paja on rakennettu samoihin aikoihin n. 1930-luvulla. Tarkasta rakennusajankohdasta ei ole 
tarkempaa tietoa. Pihapiirin rakennukset ovat säilyneet samassa suvussa ja siellä on asunut seppä. 
Rakennuksiin ei ole tehty suurempia peruskorjauksia tai muutoksia. Joen rannassa on kalastettu ja 60-
luvulla myös ravustettu. 
 

1. Tupa on osittain hirsirunkoinen. Rakennukseen käy kulku nurkkaan uurretun sisäänkäynnin kautta, 
joka on todennäköisesti lisätty myöhemmin. Rakennukseen on kulku myös sisäpihan puolelta. 
Rakennuksen eteläpäätyyn on rakennettu terassi, joka on nykytilassaan huonokuntoinen. 
Rakennuksen kaikki ikkunat ovat alkuperäisiä. 

2. Pajassa on tehty kaikenlaisia sepäntöitä, sidottu pannuja ja tehty pienkorjausta. Pajassa on 
edelleen vanha sepän ahjo. Pajaan on rakennettu lisäosa rakennuksen pihanpuoleiseen 
julkisivuun. 

 
 
YMPÄRISTÖ 
Pihapiiri sijoittuu Laihian joen varteen, vanhan tielinjauksen varrelle, joka johtaa Napuen taistelun 
muistomerkille. Tielinjaus on reunustettu kivipylväillä ja aitaketjulla. Pihapiiri on nähtävissä Ruutintien 
sillalta, vaikka näkymää dominoikin tietä lähempänä sijaitseva uudempi pihapiiri, joka on rakennettu 2000-
luvun taitteessa.  
 
KAAVATILANNE 
Asemakaava: VL 
 
SUOJELUPERUSTE 
Päärakennus on melko hyvin säilyttänyt 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteensa ja säilynyt 
lähes alkuperäisessä muodossaan. Pajan joen puoleinen 
julkisivu on melko hyvin säilyttänyt alkuperäisen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteensa. Pihapiirin 
paja on paikallisesti teollisuushistoriallisesti arvokas. 
Pihapiiri näkyy ympäristöönsä hyvin ja on tärkeä osa 
vanhan tielinjauksen maisemakuvaa ja jokimaisemaa. 
 
Päärakennuksen sekä pajan alkuperäisen rakennusosan 
säilyminen olisi suositeltavaa. Rakennukset olisi syytä 
korjata perinteinen ulkoasu säilyttäen. 

Rakennushistoriallisesti arvokas x 
Historiallisesti arvokas x 
Maisemallisesti arvokas x 
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VALOKUVIA 
Sijoittuminen ympäristöön: 

  
Ruutintieltä sillalta kuvattuna. Vanhalta tielinjaukselta kuvattuna Napuen taistelun 

muistomerkkiä kohti. 
1. Tupa 
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2. Paja 

 

  
 
PIHAPIIRIN MUUT RAKENNUKSET/RAKENNELMAT 

 
3. Maanvaraan rakennettu ulkorakennus on varastokäytössä. Rakennus on huonokuntoinen. 

Katemateriaalina on profiilipelti ja julkisivumateriaalina muiden rakennusten tapaan 
peiterimoitettu pystylaudoitus. 
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Pihapiirissä on myös vanha myllynkivi. 

 
LÄHTEET TEKIJÄ JA PÄIVÄMÄÄRÄ 
Suulliset lähteet: Heikki Ruuti Stina Karhunmaa 24.10.2016 
 


