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1 

1.1 

YLEISTÄ 

Naantalin vanhakaupunki on Suomessa Porvoon ja Rauman ohella ainoa 

kaupunki, jonka asemakaava on säilyttänyt keskiajalta peräisin olevan 

rakenteen. Lisäksi valtaosa alueen rakennuksista kuuluu museoviraston 

luokittelemiin kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin. 

Sekä säilynyt asemakaava että arvokkaat rakennukset muodostavat sellai

sen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, jota on pidettävä 

kokonaisuutena erittäin tärkeänä suojelukohteena. 

Tässä kirjasessa esitettävät rakentamisohjeet pyrkivät siihen, että 

ympäristön laatu säilyy hyvänä. 

1.2 Rakentajan tulee tutustua ensin asemakaavaan määräyksineen ja sen 

jälkeen näihin rakentamisohjeisiin kokonaisuutena, käsittäen tontti

alueitten käsittelyn, säilytettävän rakennuksen korjaamisen tai uudis

rakennuksen rakentamisen, tontin aitaarnisen ja värien valinnan. 

Säilytettävän rakennuksen mä:trittely tulee selvittää museoviraston 

tekemästä rakennusten kulttuurihistoriallisesta inventoinnista ja sen 

perusteella tulee tutustua museoviraston yleisiin toimenpideohjeisiin. 

Rakentajan tulee vielä tutustua kaupungin tätä aluetta koskeviin 

kunnallisteknisiin suunnitelmiin. 



2 

2.1 

2.2 

RAKENTAMISOHJEET 

Tonttialueet 

Yksityisillä tonteilla ol'isi vanhoja piha- ja puutarhanäkymiä mahdolli

suuksien mukaan suojeltava ja vehreyttä edistettävä, Istuttamattomien 

tontinosien päällystäminen sileillä kestopäällysteillä (esim. asfaltilla) 

ei ole suositeltavaa, on käytettävä soraa tai kiveystä. Tonttien istu

tuksia kehitettäessä on puulajeista käytettävä pääasiassa kotimaisia, 

perinteisesti kaupunkiympäristöön kuuluvia lehtipuulajeja kuten lehmus, 

koivu, vaahtera, pihlaja ja sireeni. Havupuita ei pidä istuttaa. 

Säilytettävät vanhat rakennukset 

Asemakaavamuutoksessa säilytettäväksi määrättyjen rakennusten muutos

ja korjaussuunnitelmien tulee perustua museoviraston tutkimuksiin. 

Vanhaa rakennusta korjattaessa tai muutettaessa on kantava runko� 

huonej ärjestys ja erityisesti julkisivujäsentely sekä luonteenomaiset 

yksityiskohdat (listoitukset, koristeet ym.) säilytettävä niin laa

jalti kuin mahdollista, Esim. ikkunoissa on alkuperäinen ruutujako 

ja karmien sekä puitteiden alkuperäinen mitoitus säilytettävä vaikka 

ikkuna esim. muutetaan sisäänaukeavaksi. Tarkkoja ohjeita rakennuksen 

entisöimiseksi ei voida antaa ilman lähempää tutkimusta. 

Tällaisissa tapauksissa tulee kysyä kaupungin ja museoviraston mahdolli

suuksia antaa asiantuntija-apua. 

Jos aiemmat muutokset ovat tärvelleet rakennuksen luonteenomaiset 

piirteet, on rakennus peruskorjauksen yhteydessä näiltä osin mahdolli

suuksien mukaan korjattava joko entisöiden tai muulla, rakennukseen ja 

sen ympäristöön sopivalla tavalla. Mahdollisesti poistettavien mutta 

rakennukseen kuuluvien ulkonevien rakennusosien kuten kuistien ja porras-' 

huoneiden tilalle saa yleensä rakentaa vastaavan uuden rakennelman. 

Asemakaavassa säilytettäväksi määrätyn talousrakennuksen käyttöä saa 

muuttaa vain siten, että rakennuksen luonne voidaan säilyttää. 

Vanhojen rakennusten ulkovuorauksena käytetään höylättyä lautaa. 

Kateaineena käytetään mustaa kattohuopaa tai sileää peltiä mustaksi 

maalattuna. Vanhat tiilikatteet suositellaan säilytettäväksi. 

Savupiiput pellitetään ja maalataan, 

2.3 Uudisrakennukset 

Uudisrakennusten on julkisivujäsentelyn, kattomuodon, materiaalin ja 

värin puolesta sovelluttava arkkitehtoonisesti vanhaan ympäristöön. 

Uudisrakennuksen yhteydessä voidaan rakennusalan ulkopuolelle sallia 

rakennettavaksi pienehköjä avoimia rakennelmia, kuten suojakatoksia 

portaiden yläpuolella ja kuisteja. 

Uudisrakennusten julkisivumateriaali on höylättyä tai sahattua lautaa. 

Julkisivut maalataan, kuultokäsittelyjä ei sallita. Jalustat ovat joko 

luonnonkiveä tai puhtaaksi valettua betonia, joka voidaan maalata. 

Suuria lasipintoja on vältettävä, varsinkin katujulkisivuissa. 

Ikkunoissa tulee käyttää sekä vaaka- että pystyjakoa. 

Kattomuotona käytetään satula- tai aumakattoa. Talousrakennuksissa 

saa käyttää myös pulpettikattoa, Kattokaltevuuksien 

ympäristön rakennuksiin, on suositeltava käyttää n. 

Alle 20
° 

tai yli 40
° 

kaltevuuksia ei saa käyttää. 

on sopeuduttava 

30
° 

kaltevuutta. 

Katon pystysuoran korkeuden (laskettuna räystäästä harjaan) 

suhteesta julkisivun korkeuteen (laskettuna jalustasta räystääseen) 

on huomioitava ettei se 1-kerroksisissa rakennuksissa saa ylittää 

1:1,5, eikä alittaa 1:2,5, vastaavasti 1 1/2 - ja 1 2/3-kerroksissa 

rakennuksissa rajat ovat 1: 1, 5 - 1: 3 ja kaksikerroksissa rakennuk,d.ssa 

1:2 - 1:3. Luvut tarkoittavat tasaiseen maastoon sijoitettua rakennusta, 

kaltevaan maastoon rakennettaessa niistä voidaan poiketa. Ks. kuva 

seur. sivulla. 

Kattomateriaalina käytetään mustaa kattohuopaa, sileää peltiä mustaksi 

maalattuna. Savupiiput ym. pellitetään ja maalataan. Kattoikkunoita 

ei sallita katujulkisivujen puolella tai muuten näkyvällä paikalla. 

Rakennusten pääsisäänkäynti on yleensä sijoitettava pihan puolelle. 

Erikoisista syistä se voidaan sijoittaa myös kadun puolella esim. 

liikehuoneiston ollessa kyseessä tai maaston sitä edellyttäessä. 



2,4, Aitaaminen 

Aitojen on oltava tiiviitä, yleensä 150 - 200 cm korkeita sekä tehdyt 

höylätystä tai sahatusta pystylaudasta, Aidat on maalattava, 

Vanhoja rakennuksia katusivuilla yhdistävät aidat tehdään höylätystä 

laudasta. Katujulkisivujen kulkuaukkoihin tehdään tiiviit portit, 

2.5 Värien valinta 

Ulkovärit määritellään erityisesti tarkoitusta varten laaditusta 

ohjekirjasta "julkisivujen värien valintaohjeet", Tämä ohjekirja 

on nähtävissä kaupungin rakennustarkastajalla. 

3 MUSEOVIRASTON SUOSITUKSET 

Jos rakennus on asemakaavassa merkitty säilytettäväksi, tulee tutustua 

tässä esitettyyn museoviraston luokitukseen, toimenpide-ehdotuksiin 

sekä rakennuksen kuvaukseen. 

3.1 Yleiset toimenpideohjeet 

Luokitteluperusteet: 

I Kansalliset ja paikalliset rakennusmuistomerkit 

II Paikalliselta kannalta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 

rakennukset ja vanhan Naantalin miljöötä voimakkaasti lei

maavat rakennukset 

III Historialliset rakennukset, joilla on merkitystä miljöön 

kannalta sekä arkki':ehtonisesti turmellut rakennukset tai 

historialliseen ympäristöön sopeutuvat uudemmat rakennukset 

IV Historialliseen ympäristöön sopeut.umattomat rakennukset 

Toimenpide-ehdotukset: 

I ja II luokkiin kuuluvat rakennukset on säilytettävä Naantalin vanhan

kaupungin historiallisen ominaisluonteen suojelemiseksi. 

Rakennusten korjaustöissä on pyrittävä ulkoasun entistämiseen, 

II luokan rakennuksiin voidaan liittää lisärakennuksia mikäli se voi 

tapahtua kaupunkikuvaa haittaamatta. 

III luokan rakennukset olisi pyrittävä säilyttämään, Muutostöissä olisi 

ulkoasu entistettävä mikäli mahdollista, Uudisrakentamisen tullessa 

kyseeseen on uuden rakennuksen mittasuhteiden mahdollisuuksien mukaan 

noudatettava nykyistä rakennusta. 

IV luokan rakennukset olisi suotavaa purkaa tai, mikäli rakennus 

tulee säilymään kauan, tulisi se ulkoasultaan sopeuttaa ympäris

töönsä. Tonttia uudisrakennettaessa on ympäristön vaatimukset 

otettava huomioon. 



I/5/7, Lappalaistenkatu 7 

rak. 1, asuinrakennus vuosisadan vaihteesta, satulakatto. (II) 

rak. 2, asuinrakennus 1800-luvun lopulta, lisärakennettu 1900-luvun 

alussa, uusitut ikkunat, 3atulakatto. (II) 

pvk 19280/1894 

rak. 3, ulkorakennus 1800-luvun lopulta, osaksi hirsinen, osaksi 

lautarakenteinen, vaakalautavuoraus, satulakatto. (II) 

pvk kuten rak. 2. 

I/5/72, Lappalaistenkatu 9, MÄKIHOLLO 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvulta, kolmijakoinen vuoraus, korotettu 

vuorauksen yhteydessä, kuusiruutuiset ikkunat, kuisti, korkea kivi

jalka, satulakatto, jossa ristipääty. (II) 

rak. 2, asuinrakennus 1800-luvulta, pääty kadulle, vuorattu kuten 

rak. 1, korotettu, satulakatto. (II) 

rak. 3, pitkänurkkainen ulkorakennus 1800-luvulta, useita eri-ikäisiä 

rakennusvaiheita, vuorattu pystylaudoin, satulakatto, jossa tiili

kate. (II) 

I/5/73,Lappalaistenkatu 11 - Mannerheiminkatu 29 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvulta, uusrenesanssivuoraus, ovi kadulle, 

vuorauksen aikainen kutsti, satulakatto. (II) 

pvk 16715/1891 

rak. 2, asuinrakennus 1800-luvulta, lisärakennettu 1911, vinkkeli 

satulakatto, kuisti. (III) 

pvk kuten rak. 1 

muutospiir. 1911 

rak. 3, ulkorakennus, vuoraus vaakalaudalla, satulakatto. (III) 

pvk kuten rak. 1 

I/6/8, Lappalaistenkatu 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus viimeistään 1800-luvun alku

puolelta, jatkettu 1890-luvulla, uusitut ikkunat, katujulkisivuissa 

ei ikkunoita, satulakatto. (II) 

pvk 18225/189/t 

rak. 2, asuinrakennus 1890-luvulta, uusittu vuoraus, uudet ikkunat, 

satulakatto. (II) 

pvk kuten rak. 1 

rak. 3, betonitiilinen ulkorakennus, satulakatto. (III)

I/6/27, Lappalaistenkatu - Mannerheiminkatu 27 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta myöhem

min myös liikerakennuksena, saumarimavuoraus, jäsennelty pilasterein, 

näyteikkunoita, ovi kadulle, kuisti, aumakatto. (II) 

pvk 13107/1884 

rak. lb, edellisen pihasiipi, pitkänurkkainen asuinrakennus, lisä

rakennettu 1879, suurempia korjauksia 1946, saumarimavuoraus, satula

katto. (II) 

pvk kuten mk. 1 

muutospiir. 1946 

rak. 2, pitkänurkkainen aitta, uusi pystylautavuoraus, satulakatto. (II) 

pvk kuten rak. 1 

rak. 3, betonitiilinen ulkorakennus, tiilet punaiseksi maalatut, pul

pettikatto. (III) 

I/6/23, Mannerheiminkatu 23 - Museokatu 4 

rak. 1, uusi liiker�kennus, jossa vanhemman rakennuksen runko, sauma

rimavuoraus, suuret näyteikkunat, aumakatto. (III) 

muutospiir. 1944 

rak. lb, edellisen varastosiipi, tonttien rajalla on siiven pituinen 

palomuuri. (III) 

rak. 2, asuinrakennus vuodelta 1888, uusrenesanssivuoraus, 6-ruutui

set ikkunat, aumakatto. (II) 

pvk 15363/1889 

pvk 3760/1885, koskee tontilla varhemmin sijainneita rakennuksia, 

jotka saattavat olla nykyisten runkona. 

I/6/2), Hannerheiminkatu 21 - Torikatu 7 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, vuoraus myöhäisempi, 

korotettu vuorauksen yhteydessä, satulakatto ja frontoni. Rakennus 



on heikossa kunnossa (-74) ja sen säilyminen siten suotavaa. (II) 

pvk. 8995/1876 

rak. 2, pieni asuinrakennus 1800-luvulta, satulakatto. (III) 

pvk. sama kuin rak. 1 

rak. 3, loma- ja saumarimalaudoitettu ulkorakennus, pulpetti

katto. (III) 

pvk. sama kuin rak. 1 

I/6/2, Torikatu - Museokatu 

rak. 1, yksikerroksinen tiilinen asuinrakennus, rapattu, satula

katto. Pintamateriaali häiritsevä ympäristön kannalta. 

I/7/1, Torikatu, LILL-VALLI 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvulta, sileä pysty

lautavuoraus, myöhempi kuisti, satulakatto. (II) 

pvk. 18394/1895 

rak. 2, pitkänurkkainen ulkorakennus, saumarimavuoraus, satula

katto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

I/7/3, Torikatu, STORVALLI 

rak.l, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, vuoraus 

vaaka- ja pystylautaa, kuisti, satulakatto, jossa kourutiilikate, 

frontoni. (II) 

muutospiir. 1927 

rak. 2, asuinrakennus 1800-luvulta, vaaka- ja pystylautavuorausta, 

6-ruutuiset ikkunat, leveä kuisti, satulakatto. (II)

muutospiir. 1927 

rak. 3, ulkorakennusrivi, osaksi hirsinen, osaksi lautaa. (III) 

rak. 4, uusi ulkorakennus, pulpettikatto. (III) 

Tontilla siirtokivilohkare. 

I/7/7, Torikatu - Museokatu 7 

rak. 1, asuinrakennus, uusrenesanssivuoraus, 6-ruutuiset ikkunat, 

2 kuistia, satulakatto. Rakennuksessa huomattava määrä muualta 

kerättyjä vanhoja fragmentteja, ovia, saranarautoja ym. (II) 

rak. 2, asuinrakennus, kunnostettu aikanaan kylpylävieraiden käyt

töön, vuoraus vaakalautaa, kuisti, satulakatto, jossa poikkipääty. (II) 

rak. 3, pitkänurkkainen ulkorakennus, osittain vuorattu, satula

katto. (III) 

pvk. 7195/1870, 13006/1884 

rak. 4, pystylaudoitettu ulkorakennus, satulakatto. (III) 

pvk. kuten rak. 3 

rak. 5, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, sileä 

pystylautavuoraus, satulakatto, ikkunat peräisin Turussa puretusta 

empire-talosta. Rakennuksen vieressä lautainen vaja. (II) 

pvk. kuten rak. 3 

Tontilla siirtokivilohkare. 

I/7/85, Museokatu 9 

rak. 1, asuinrakennus, u�srenesanssivuoraus, korotettu vuorauksen 

yhteydessä, kuisti, satulakatto. (II) 

rak. 2, asuinrakennus, saumarimavuoraus, satulakatto, jossa kourutiili

kate. (III) 

muutospiir. 1914 

rak. 3, lautainen vaja, 6-ruutuinen ikkuna, pulpettikatto. 

rak. 4, lautainen ulkorakennus. 

I/7/9, Lappalaistenkatu, LILL-KIRRI 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvun lopulta, kapea vaakalautavuoraus, 

kuisti, satulakatto, jossa uusi tiilikate, (II) 

pvk. 18582/1895 



rak. 2, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, 

mahd.ollisesti vanhempi, sileä pystylautavuoraus, uudet ovet, 

satulakatto, jossa tiilikate, myöhempi kuisti. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, vanha kellari 

pvk. kuten rak. 1 

I/153, Mannerheiminkatu - Torikatu - Museokatu 

rak. 1, kaksikerroksinen hirsinen asuinrakennus, vuorattu uurre

tuilla vaakalaudoilla, ollut alkuaan yksikerroksinen, ikkunoissa 

uusrenesanssikehykset, satulakatto, jossa frontoni. (II) 

pvk. 2976/1850, 6390/1866 

rak, lb, edelliseen liittyvä yksikerroksinen liike- ja asuin

rakennus, vuoraus uurrettua ja sileää vaakalautaa, 6-ruutuiset 

ikkunat, uusrenesanssikehykset, Mannerheiminkadulle kaksi ovea 

ja näyteikkunoita, satulakatto. {II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, pitkänurkkainen ulkorakennus, sileä pystylautavuoraus, 

aumakatto. Rakennukseen liittyy myöhemmin rakennettu autotalli. (II) 

rak. 4, uudempi vaakalaudoitettu ulkorakennus. (III) 

rak, 5, pystylaudoitettu vaja, pulpettikatto. (III) 

I/8/90, Torikatu, KANKARI 

rak. 1, 1800-luvun lopulla rakennettu asuinrakennus, uusrenesanssi

vuoraus, uusi kuisti, satulakatto. (II) 

pvk. 16842/1891 

rak. 2, lautarakenteinen ulkorakennus, satulakatto. (III) 

rak. 3, autotalli. 

I/8/5, Museokatu - Torikatu 

rak. 1, mansardikattoinen puolitoistakerroksinen asuinrakennus, 

jonka runkona on osittain 1864, osittain myöhemmin 1800-luvulla 

rakennettu yksikerroksinen asuinrakennus, rakennettu nykyiselleen 

1927, uurrettu vaakalaudoitus, kuisteja. (III) 

pvk. 10387/1879, 18839/1896 

muutospiir. 1921 (toteuttamaton), 1927. 

rak. 2, vinkkeli asuinrakennus 1800-luvulta, saumarimavuoraus, 

6-ruutuiset ikkunat, kuisti, satulakatto. (III)

muutospiir. 1925, 1927

rak. 3, betonitiilinen ulko- ja asuinrakennus. (III) 

rak. 4, lautainen pihamökki, satulakatto. (III) 

�/8/3, Museokatu 3, KASTU 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, 

korjattu 1879 ja 1895, vuorattu uurretuilla ja sileillä vaaka

laudoilla, ikkunoiden puitejako uusittu, uusrenesanssikehykset, 

ristikkoruutuinen uusrenesanssikuisti, satulakatto. (II) 

pvk. 14351/1887, 18817/1896 

rak. 2, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, 

uusrenessanssivuoraus, pilasterit, ikkunoiden puitejako uusittu, 

· 3 kuistia, pihan puolella frontoni, satulakatto, (II)

pvk. kuten rak. 1

rakennusten 1 ja 2 välillä porttikehys, jossa talon nimi.

rak. 3, asuin- ja ulkorakennus, rakennettu osaksi 1880 osaksi 

aikaisemmin, vuorattu uurretuilla vaakalaudoilla, vuonna 1974 

rakennuksen itäpäätä korotettu kerroksella, satulakatto, (III) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 4, pienempi asuinrakennus, rakennettu 1800-luvulla, vuorattu 

uurretulla vaakalaudalla, uusitut ikkunat, satulakatto, jossa 

tiilikate, (III) 

pvk. kuten rak. 1 

rak, 5, saumarimalaudoitettu uudempi ulkorakennus, tiilikatteinen 

satulakatto, (III) 

rak. 6, lautarakenteinen huvimaja 1800-luvulta, esiveranta, tiili

katteinen satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

tontilla hyvin säilynyt puutarha 1800-luvulta. 



I/8/96, Museokatu 1 - Raatihuoneenkatu 9, HIILOLA 

NAANTALIN MUSEO 

rak. 1, todennäköisesti 1700-luvulla rakennettu pitkänurkkainen 

asuinrakennus, pohjakaava paritupatyyppinen, sileä pystylauta

vuoraus, pihafasadissa uurrettu vaakalaudoitus, korotettu 

ilmeisesti vuorauksen yhteydessä, porttikäytävä ja portti, 

kuisti, satulakatto, jossa kourutiilikate. (I) 

pvk. 7714/1872, 14911/1888, Tpvka 32007/1946 

rak. lb, pitkänurkkainen paritupatyyppinen asuinrakennus, 

rakennettu todennäköisesti 1700-luvulla, yhdistetty välihuo

neella rakennukseen 1 vuonna 1845, osittain vuoraamaton, osit

tain vuorattu sileillä pystylaudoilla, satulakatto, jossa 

kourutiilikate. (I) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 2, pitkänurkkainen vuoraamaton aitta, satulakatto, jossa 

tiilikate. (I) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, osittain hirsi-, osittain lautarakenteinen ulkorakennus, 

hirsiosa vuoraamaton, porttikäytävä, satulakatto, jossa tiili

kate. (I)

pvk. kuten rak. 1 

rak. 4, tuulimylly, rakennettu 1843, vuorattu. (I) 

Tpvk. 32007/1946 

Erittäin hieno, hyvin säilynyt pihakokonaisuus. 

I/8/97, Raatihuoneenkatu 7 

rak. 1, 1800-luvulla rakennettu asuinrakennus, uusrenesanssi

vuoraus, sorvikoristeiset uusrenessanssikehykset, korkea kivi

jalka, satulakatto. (II) 

rak. 2, asuinrakennus 1800-luvulta, uusrenessanssivuoraus, 

kuisti, satulakatto. (II) 

rak. 3, pystylaudoitettu ulkorakennus, satulakatto. (III) 

I/8/98, Raatihuoneenkatu 5, SAUKALLIO 

rak. 1, pitkänurkkainen, paritupatyyppinen asuinrakennus 1700-

1800-lukujen vaihteesta, jonka jatkeena on ulkorakennus, osittain 

uusittu sileä pystylautavuoraus, satulakatto. (I) 

Tpvk. 32194/1930 

Tontti kuuluu nykyään rakennuksineen museoalueeseen. 

I/8/99, Raatihuoneenkatu 5a, SÄVÄ 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvulta, uusrenessanssivuoraus, 

uusittu ikkunoiden puitejako, kuisti, satulakatto, (II) 

rak. 2, asuin- ja ulkorakennus, vaakalaudoitus, kuisti, satula

katto. (III) 

pvk. kuten rak. 1 

I/10/3, Raatihuoneenkatu 3, HAVERI 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvulta, uusrenessanssivuoraus, 

kaksi kuistia, satulakatto, jossa kourutiilikate. (II) 

rak� 2, asuinrakennus 1800-luvulta, uusrenessanssivuoraus, 

ikkunoiden puitejako uusittu, suuri kaksikerroksinen kuisti, 

satulakatto, jossa kourutiilikate, kattouloke. (II) 

rak. 3, ulkorakennus, ensirmnäinen kerros kiveä, toinen lautact 

suuri parveke toisessa kerroksessa, telttakatto, jossa kouru

tiilikate. (II) 

rak. 4, lautainen ulkorakennus, aumakatto. (II) 

muutospiir. 1914 

I/10/1, Raatihuoneenkatu 1, KARLE 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus, länsiosa rakennettu 

1866, itäosa aikaisermnin, itäpäässä puoj_ittain maan päällä 

oleva kellari, pystylautavuoraus vuodelta 1872, satulakatto, 

jossa uusi tiilikate. (I)

pvk. 7835/1873, 13176/1884, Tpvk. 32004/1946 

rak. 2, 1883 rakennettu asuinrakennus, uusrenessanssivuorau:.:, 

6-ruutuiset ikkunat, kuisti, satulakatto. ( 1 J)

pvk. 13176/1884, Ipvk. 32004/1946



rak. 3, pitkänurkkainen-.vuoraamaton aitta viimeistään 1800-

luvun alkupuolelta, satulakatto, uusi vanhanmallinen ovi. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak, 4, pitkänurkkainen ulkorakennus, uusi vuoraus, satula

katto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

104-108, Raatihuoneenkatu - Rantakatu 18-20, RANTALA

rak. 1, pitkänurkkainen vinkkeli asuinrakennus ilmeisesti 1700-

luvulta, vaakalautavuoraus vuodelta 1882, pilasterijäsentely, 

porttikäytävä ja ristikkokoristeinen puuportti, kaksi kuistia, 

satulakatto. (I) 

pvk. 8242/1874, 13109/1884, 32003/1922 

rak. 2, 1884 rakennettu lautarakenteinen ulkorakennus, korkea 

sokkeli, pulpettikatto. (II) 

pvk. 13109/1884, Tpvk. 32003/1922 

rak. 3, 1884 rakennettu hirsinen ulkorakennus, ullakkokerros 

vuorattu, rannan puolella korkea sokkeli, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 2 

muutospiir. 1902 

rak. 4, hirsinen, vaakalaudalla vuorattu ulkorakennus, satula

katto, 

I/9/118, 119, Raatihuoneenkatu 8 - Tavastinkatu, VENKALA 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus ilmeisesti 1700-luvulta, 

vuorattu uurretuil la vaakalaudoi lla ja sileillä py,stylaudoil la, 

pohjoispää rakennuksesta harmaakivestä (alkuaan mahdollisesti 

asuinhuoneena, sittemmin tallina), satulakatto. (II) 

tpvk, 32190/1944 

rak. 2, asuinrakennus, vuorattu kuten rak. 1, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak, 1 

rak. 3, asuinrakennus, vuorattu kuten edelliset, satulakatto, 

jossa tiilikate. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 4, ulkorakennus, betonitiiltä, rakennettu 1933. (III) 

pvk. kuten rak. 1 

I/9/120, Raatihuoneenkatu 8b 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus mahdollisesti 1700-luvulta, 

osa rakennettu vuoden 1889 jälkeen, vuorattu ja korotettu 1889, 

uurrettu vaakalaudoitus ja sileä arkkitraavi, 6-ruutuiset 

ikkunat, myöhempi myymälän ovi ja ikkuna, porttikäytävä, kuisti, 

satulakatto. (II) 

pvk. 15376/1889 

rak. 2, asuinrakennus ehkä 1800-luvun lopulta, ulkoseinät uur

rettua vaakalautaa, 6-ruutuiset ikkunat, satulakatto, raken

nuksen alla vanhempi kellari, rakennukseen liittyy pieni lau

tainen vaja. (II) 

pvk. kuten ra k. 1 

rak. 3, lyhytnurkkainen hirsinen ulkorakennus, sileä pystylauta

vuoraus, satulakatto. (III) 

pvk. kuten rak. l 

I/9/19b, Raatihuoneenkatu 10 - Mannerheiminkatu 19b, HIRVO 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alusta, koro-

tettu 1800-luvulla, uusrenessanssivuoraus, pihan puolella pystylautaa, 

kulmassa kaksi myymälänovea ja ikkunaa vuodelta 1931, kaksi kuistia, 

katto itäpäästä aumattu, tiilikate. (II) 

pvk. 7266/1870, 9941/1878, 14733/1887, Tpvk. 32158/1950 

muutospiir. 1931 

rak. 2, asuin- ja liikerakennus, entinen makasiini, vuoraus 

1910-luvulta, korotettu 1900-luvun alussa, myymälänovi ja kaksi 

-ikkunaa, kuisti, satulakatto. (II)

pvk. kuten rak. 1 

I/9/19a, Mannerheiminkatu 19a - Tavastinkatu, LOTILA 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1700-luvulta, korotettu 

1800-luvulla, saumarimavuoraus ja sileä arkkitraavi vuodelta 

1878, 6-ruutuiset ikkunat, kaunis kaaripäätteinen porttikäytävä, 

portti ruutupaneloitu, pohjakaava osittain karoliininen, 

uudempia kuisteja, satulakatto. (I) 

pvk. 7266/1870, 9799/1878. 



rak. 2, pitkänurkkainen asuin- ja ulkorakennusrivi, rakennettu 

osaksi 1878, osaksi aikaisemmin, länsipäädyssä leivintupa, 

satulakatto, (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, pitkänurkkainen asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaaka

lautaa, satulakatto, alla vanha kivikellari, rakennus ollut 

kylpyläkausina kesävieraiden käytössä. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 4, lautarakenteinen pieni vaja, (III) 

Kaunis mäenrinteeseen pengerretty pihamaa, 

I/9/17, Mannerheiminkatu 17 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, 

myöhäisempi pihasiipi, uusrenessanssivuoraus, satulakatto. (II) 

rak. 2, varasto- ja asuinrakennus, uusi vuoraus, uusia ovia, 

satulakatto. (III) 

rak, 3, lautarakenteinen autotalli. 

I/9/15, Mannerheiminkatu 15 

rak, 1, liikerakennus, entinen asuinrakennus, pihasiipi lisätty 

1924, katufasadissa peltipääl.lyste ja suuret näyteikkunat, 

satulakatto, joka ennen korjauksia ollut aumattu, Nykyisessä 

ulkoasussaan rakennus poikkeaa häiritsevästi ympäristöstään. (III) 

pvk. 7998/1873 

rak. piir. 1924 

rak. 2, kaksikerroksinen tiilinen, rapattu liike- ja asuin

rakennus vuodelta 1934, ovi kadulle, satulakatto, (III) 

rak, piir. 1934 

rak. 3, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, 

vuoraus osittain vanhaa saumarimaa osittain sileää pystylautaa, 

uudet betoniportaat, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

I/9/125, Mannerheiminkatu 15 - Kristiinankatu 

rak. 1, pitkänurkkainen, vinkkeli asuinrakennus 1800-luvun 

alkupuolelta, korjattu 1853, katufasadissa vaakalautavuoraus, 

pilasterit, pihafasadissa sileä pystylautavuoraus, kuisti, satu

lakatto, (II) 

pvk. 3908 /185 7, _13008 /1884 

rak. 2, hirsinen ja lautainen ulkorakennus, hirsiosa pitkänurkkai

nen, saumarimavuorattu, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, lautainen·ulkorakennus, satulakatto, (III) 

I/9/126, Tavastiankatu 10, SANDVALL 

rak. 1, 1895 rakennettu asuinrakennus, uusrenessanssivuoraus, 

päädyssä parveke, uudempi kuisti, satulakatto. (II) 

pvk. 18467 /1895 

rak. 2, lautainen asuin- Ja ulkorakennus, kylkiäiskuisti, satula

katto. (III) 

pvk, kuten rak. 1 

I/9/112, Tavastinkatu 12 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvun lopulta, vuoraus uurrettua vaaka

lautaa, katupäädyssä ovi ja puiset portaat, pitkällä sivulla nik

karityylinen loggia, satulakatto. (II) 

rak. 2, betonitiilinen ulkorakennus, pulpettikatto. 

I/ll/6b, Raatihuoneenkatu 6b - Tavastinkatu, ISO-TYMPPI 

rak. 1, 1885 rakennettu asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaaka

lautaa, satulakatto, (II) 

pvk. 17633/1893, Tpvk 32101/1938 

rak. lb, hirsi- ja lautarakenteinen asuin- ja ulkorakennus, vuo

raus sileää pystylautaa, satulakatto. (II) 

I/ll/6a, Raatihuoneenkatu 62, TYMPPI 

rak. 1, osittain pitkänurkkainen useassa vaiheessa rakennettu 

asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaakalautaa, ikkunoiden puitejako 

uusi, porttikäytävä, satulakatto, pohjakaavaltaan rakennus on pari-



tupatyyppiä, Alla holvatttl harmaakivikellari. (II) 

Tpvk. 32124/1944 

rak. 2, vaakalaudoitettu ulkorakennus. (II) 

pvk. kuten rak, 1 

rak. 3, pysty- ja vaakalaudoitettu ulkorakennus. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

Tontin rakennukset muodostavat rakennushistoriallisesti mer

kittävän, suljetun pihapiirin. 

I/11/4, Raatihuoneenkatu 4, FRANDSILA 

rak, 1, pitkänurkkainen, kaksikerroksinen asuinrakennus, mahdol

lisesti osaksi 1800-luvun alusta, osaksi 1876 ja 1882, vuoraus 

sileää pystylautaa, 6-ruutuiset ikkunat, satulakatto. (II) 

pvk. 9940/1878, 13256/1885 

rak. 2, asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, vuoraus uurrettua 

vaakalautaa, vanha ovi, satulakatto, korkea harmaakivisokkeli. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

I/11/6, Raatihuoneenkatu 2 - Rantakatu 16 

rak, 1, puolitoistakerroksinen asuinrakennus 1900-luvun alusta, 

vuoraus uurrettua pysty- ja vaakalautaa, jugend-tyyppiset ikkunan

kehykset, parvekkeessa sama koristeaihe, päädyssä harjakoriste. 

Alkuperäisasu hyvin säilynyt. (II} 

rak. 2, saumarimalaudoitettu uudempi ulkorakennus. (III) 

I/12/4, TAvastinkatu 

rak, 1, 1887 rakennettu asuinrakennus, vuoraus vaakalautaa, kadun 

puolella rakennuksen pituinen kylkiäinen, rannan puoleinen kuisti 

vuodelta 1912, satulakatto. (II) 

pvk, 19215/1896 

muutospiir. 1912 

rak. 2, pulpettikattoinen ulkorakennus, uusi vuoraus. (II) 

I/12/4, Tavastinkatu 1 - Fleminginkatu 1 

rak. 1, asuinrakennus 1800-luvun alusta, lisärakennettu 1896, 

uusrenessanssivuoraus, satulakatto, pihan puolella umpikuisti, 

kadun puolella nikkarityyiinen avokuisti. (II) 

pvk, 7286/1870, 10388/1879, 12851/1884, 19215/1896, 

rak, 2, asuinrakennus ilmeisesti 1800-luvun lopulta, vuoraus 

uurrettua vaakalautaa, 6-ruutuiset ikkunat, kuisti, satula

katto, (II) 

pvk, kuten rak, 1 

rak, 3, 1870-luvulla rakennettu, osittain lomalaudoitettu, osittain 

saumarimoitettu ulkorakennus, alla vanha kellari, satulakatto, (II) 

pvk, 10388/1879, 12851/1884, 19215/1896 

rak. 4, lyhytnurkkainen asuinrakennus 1800-luvun jälkipuoliskolta, 

vuoraus uurrettua vaakalautaa, peltikatteinen satulakatto, 

kaksi kuistia,.(III) 

I/12/6b, Rantakatu 6b, LINGI 

rak. 1, vinkkeli lyhytnurkkainen asuinrakennus, eteläsiipi raken

nettu vuoden 1912 jälkeen, länsisiipi vanhempi, uurrettu vaaka

lauta- ja sileä pystylautavuoraus, satulakatto, jossa pelti- ja 

tiilikate. (II) 

I/12/6a, Rantakatu 6a, SAKSA 

rak. 1,. asuinrakennus 1800-luvulta, rakennettu nykyiselleen 1927, 

kaksi kerrosta, saumarimavuoraus, kuisteja, parvekkeita, tiili

katteinen taitekatto, (II) 

rak. 2, pitkänurkkainen pieni asuinrakennus, vuoraus sileää pysty

lautaa, tiilikatteinen s&tulakatto, (III) 

rak. 3, lautarakenteinen uudempi ulkorakennus. (III) 

rak, 4, lautarakenteinen uudempi ulkorakennus, (III) 

rak. 5, kevytrakenteinen autotalli. (III) 



I/12/4, Rantakatu 4 - Fleminginkatu 8, FORSSI 

rak. 1, pitkänurkkainen vinkkeli asuinrakennus 1700-luvulta 

tai 1800-luvun alkupuolelta, jatkettu 1900-luvun alussa tiili

sellä rapatulla siivellä, sileä pystylautavuoraus, 8-ruutuiset 

ikkunat, porttikäytävä ja portti, satulakatto, jossa tiilikate. (II) 

pvk. 13983/1886, Tpvk. 32053/1944 

rak. 2, vinkkeli asuinrakennus, jonka toinen saumarimoitettu siipi 

on 1800-luvulta ja toinen, rapattu, 1900-luvulta. (III) 

pvk. kuten rak. 1 

I/12/2, Rantakatu 2, LUUKKA 

rak. 1, pitkänurkkainen paritupatyyppinen asuinrakennus 1800-luvun 

alkupuolelta, saumarimavuoraus, ikkunoiden puitejako uusittu, 

kuisti, satulakatto, jossa kourutiilikate, Sahlbergin mukaan 

paikalla on ollut tullivartijan mökki. (II) 

pvk. 3661/1854, 13108/1884, Tpvk. 32100/1919. 

rak. 2, pitkänurkkainen paritupatyyppinen asuinrakennus, jonka 

jatkeena on hirsinen ulkorakennus, osa on rakennettu 1850, osa 

aikaisemmin, saumarimavuoraus, ikkunoiden puitejako uusittu, 

kuisti, peltikatteinen satulakatto, (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, 1880 rakennettu asuinrakennus, vuorattu kuten rak. 1, 

ikkunoiden puitejako uusittu, .• kuisti, peltikatteinen satula

katto, (II) 

pvk. 13108/1884, Tpvk. 32100/1919 

rak. 4, lautarakenteinen ulkorakennus, 

Tontin luoteisosassa on kadulle avautuva harmaakivestä holvattu 

vanha kellari. 

I/12/1, 3, Mannerheiminkatu 1-3, NIEMI 

rak. 1, pitkänurkkainen vinkkeli asuin- ja liikerakennus, entinen 

nahkurinverstas, korkea ullakko, aumakatto. Mannerheiminkadun 

siipi on rakennettu 1847, Rantakadun siipi palovakuutuksen mukaan 

vanhempi, vuorattu vuoden 1878 jälkeen, katufasadissa vuoraus 

uurrettua vaakalautaa, pihafasadissa saumarimaa, ullakkovyöhyke 

sileää pystylautaa, korkeat tuuletusluukut. (I) 

pvk. 7505/1871, 9888/1878 

rak. 2, pitkänurkkainen vinkkeli asuin- ja ulkorakennus ilmeisesti 

1700-luvulta, sileä pystylautavuoraus, porttikäytävä, nikkari

tyylinen koristeltu kioski, kaksi kuistia, ulkoasultaan hyvin 

säilynyt, sisällä muutostöitä talvella -74, satulakatto. (I) 

pvk, kuten rak. 1 

rak. 3, 1877 rakennettu lyhytnurkkainen vuoraamaton makasiini. (II) 

pvk. 9888/1878 

rak. 4, pitkänurkkainen asuinrakennus, uudempi vuoraus, kuisti, 

satulakatto, korkea sokkeli, jossa kellari. (II) 

pvk. kuten rak. l 

rak. 5, lyhytnurkkainen asuinrakennus, rakennettu 1871, vuoraamaton, 

6-ruutuinen ikkuna, satulakatto, alla vanha harmaakivikellari, jossa

rakennustaiteellisesti erittäin mielenkiintoinen hiekkakiviportaali. (I)

pvk, kuten rak. 1

rak. 6, pitkänurkkainen vanha saunarakennus, vuoraamaton, neliruutui

set ikkunat, satulakatto. (I) 

pvk, kuten rak. 1 

Rakennushistoriallisesti merkittävä umpipihakokonaisuus. 

I/12/5, Mannerheiminkatu 5 - Fleminginkatu 1, FRIISILÄ 

rak. 1, kaksikerroksinen asuinrakennus, rakennettu nykyiseen asuunsa 

1883, uusrenessanssivucraus, katufasadissa puinen parveke, kaksi kuis

tia, satulakatto. (II) 

pvk. 9887/1878, 12873/1884 

rak. 2, 1884 rakennettu lautarakent�inen saumarimoitettu ulko

r akennus , ( II) 

pvk. 12873/1884 

rak, 3, pitkänurkkainen lämmittämätön asuinrakennus, rakennettu 

vanhoista hirsistä vanhan kellarin päälle 1884, saumarimavuoraus, 

uusitut ikkunat, avokuisti, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 2 

rak. 4, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, 

sileä pystylautavuoraus, osaksi vuorattu vaakalaudoilla, uusitut 

ikkunat, satulakatto, (II) 



rak. 5, 1800-luvun puoliv�lissä rakennettu asuinrakennus, uus

renessanssivuoraus, uudempi, talon pituinen kuisti, satula

katto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak, 6, pitkänurkkainen asuinrakennus, rakennettu 1880, uurrettu 

vaakalautavuoraus, satulakatto, rakennuksesta purettu osa. (II) 

I/13/7, Mannerheiminkatu 7 - Fleminginkatu 2, DRÄLLI 

rak, 1, kaksikerroksinen asuinrakennus, uusrenessanssivuoraus, 

porttikäytävä, ikkunoiden puitejako uusittu,ari kadulle, satula

katto. (II) 

pvk, 7506/1871, 14350/1887 

rak, lb, edellisen pitkänurkkainen asuinrakennussiipi, uusrenes

sanssivuoraus, seiniä korotettu vuorauksen yhteydessä, kuisti, 

satulakatto. Runkona ehkä vanhemman ulkorakennuksen osia. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 2, 1877 rakennettu saumarimoitettu ulkorakennus, satula

katto, (III) 

pvk. 14350/1887 

rak. 3, pitkänurkkainen aittarakennus, vuoraamaton ja maalaamaton, 

alla kellari. (II) 

pvk, kuten rak, 1 

rak. 4, hirsinen ulkorakennus, pystylautavuoraus. (II) 

rak. 5, lautarakenteinen, edelliseen liittyvä pul.pettikattoinen 

vaja. (II) 

I/13/9, Mannerheiminkatu 9 

rak, 1, tiilinen kaksikerroksinen jugend-tyylinen liike- ja 

asuinrakennus, rapattu, kaunis portaali, (II) 

rak. 2, kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus, rakennettu 1934 

ensimmäinen kerros tiiltä, toinen puuta, alakerta rapattu yläkerta 

vaakalaudoitettu, satulakatto. (II) 

rakennuspiirustus 1934 

rak. 2b, edellisiin liittyvä tiilinen varastosiipi, pulpetti

katto. (III) 

rak. 3, 1879 rakennettu saumarimoitettu ulkorakennus, alla 1871 

rakennettu kellari, satulakatto, (III) 

pvk. 73413/1871, 19458/1879 

rak. 4, betonitiilinen ulkorakennus, pulpettikatto. (III) 

I/13/128, 132, Mannerheiminkatu 11 

rak. 1, kaksikerroksinen asuinrakennus, saumarimavuoraus, neli

ruutuiset ikkunat, satulakatto. Rakennettu nykyiseen asuunsa 

1921, ensimmäisen kerroksen runkona vanhempi asuinrakennus. (II) 

pvk. 10351/1879 

rakennuspiirustus 1921 

rak. 2, osittain kaksi-, osittain yksikerroksinen asuin- ja liike

rakennus, kadunpuoleinen ensimmäinen kerros on tiiltä ja rapattu, 

toinen kerros hirttä, uusrenessanssivuoraus, aumakatto, räystäs 

konsolikoristeinen. Rakennettu vuoden 1879 jälkeen, alla kuitenkin 

vanhempi kellari. Rakennus sijaitsee entisellä raatihuoneen 

tontilla, (II) 

rak. 3, lautainen ulkorakennus, satulakatto. (III) 

rak. 4, pitkänurkkainen makasiinirakennus 1800-luvulta, vuoraus 

sileää pystylautaa, puinen balusteriparveke, kivijalassa harmaa

kivikellari, satulakatto. (II) 

pvk, 10351/1879 

I/13/13, Mannerheiminkatu 13 - Kristiinankatu, PEHTORI 

rak, 1, pitkänurkkainen asuinrakennus, pohjoispäätä rakennettu 

1800-luvulla eteläpää 1910, uurrettu vaakalautavuoraus, ullakko 

korotettu, porttikäytävä ja ristikkokoristeinen vanha· portti, 

ikkunat uusittu, katto pohjoispäästä aumattu. Rakennuksen katu

fasadi olisi pyrittävä entistämään. (II) 

pvk. 6374/1866, 14323/1887 



rak. 2, kaksikerroksinen, hirsinen asuinrakennus, rakennettu 

viimeistään 1800-luvun puolivälissä, uusrenessanssivuoraus, 

uusrenessanssikehykset, kaksikerroksinen kuisti, satulakatto, 

räystäs konsolikoristeinen, (II) 

pvk, kuten rak. 1 

rak, 3, ulkorakennus, uurrettu vaakalautavuoraus, pihan puolella 

saumarimavuoraus, satulakatto. (II) 

rak, 4, lautainen ulkorakennus. (III) 

rak. 5, osaksipitkänurkkainen, osaksi lautarakenteinen·sauma

rimavuorattu asuinrakennus, satulakatto, jossa tiilikate. (II) 

pvk. 14323/1887 

rak. 6, lautainen vaja (III) 

I/13/130, Kristiinankatu - Tavastinkatu 

rak. 1, asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaakalautaa, kuisti, 

satulakatto, (II) 

rak. 2, saumarimoitettu ulkorakennus, satulakatto. (III) 

rak. 3, pitkänurkkainen asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaaka

lautaa, satulakatto. (II) 

I/13/2, 4, Tavastinkatu - Fleminginkatu 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus ilmeisesti 1800-luvun alku

puolelta, saumarimavuoraus, pieni kuisti, satulakatto, jossa

uudempi tiilikate. (II) 

rak. 2, betonitiilinen ulkorakennus. (III) 

rak. 3, hirsinen asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaakalautaa,

kuisti, peltikatteinen satulakatto. (II) 

II/14/162, Nunnakatu 7 

rak, 1, 1868 rakennettu kaivohuone, lisärakennettu vuosina 1882 

ja 1884, muutettu ravintolaksi 1928, tältä vuodelta on rakennuksen 

nykyinen asu, (III) 

pvk. 6994/1869, 12872/1884 

muutospiirustukset 1908, 1928 

rak, 2,. lautainen ulkorakennus, rakennettu 1884, pulpettikatto. (III) 

pvk. 12872/1884 

rak. 3, rapattu pulpettikattoinen ulkorakennus. (III) 

II/14l2_ Nunnakatu 5 

rak. 1, osittain 186"4 rakennettu, osittain vanhempi asuinrakennus, 

uusrenessanssivuoraus mahdollisesti vuodelta 1895, satulakatto 

jossa tiilikate, 3 ovea kadulle, pihan puolella -hieno kuisti. (II) 

pvk. 8642/1875, 18519/1895, 19088/1896 

rak. 2, vinkkeli asuinrakennus, rakennettu 1895, uusrenessanssi

vuoraus, satulakatto. (II) 

pvk, 18519/1895, 19088/1896 

rak. 3, betonitiilinen ulkorakennus, pulpettikatto, (III) 

rak, 4, lautainen ulkorakennus, pulpettikatto, rakennettu 1896. (II) 

pvk, 19088/1896 

II/14/3, Nunnakatu 3 

rak, 1, osittain pitkänurkkainen asuinrakennus, rakennettu 1835, 

vuoraus sileää pystylautaa ja uurrettua vaakalautaa, 6-ruutuiset 

ikkunat, porttikäytävä ja portti, sekundaarinen parveke, auma

katto, (I) 

pvk, 2780/1848, 9889/1874 

muutospiirustukset 1919, 1920, 1938 

rak, 2, 2-kerroksinen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, suuria 

korjauksia 1870-luvulla, saumarima,vuoraus, suurennetut ikkunat, 

satulakatto. (II) 

pvk, 9889/1874 

rak, 3, hirsinen vuoraamaton ulkorakennus, satulakatto, ainakin 

osittain samanaikainen kuin päärakennus, suuria korjauksia 1870-

luvulla. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak, 4, 1926 rakennettu tiilinen rapattu ulkorakennus, pulpetti

katto, (II) 

rakennuspiirustus 1926 



II/14/156, Nunnakatu 1 

rak. 1, 1894 rakennettu asuinrakennus, kolmijakoinen vuoraus, 

rantafasadissa puolipyöreä lasiveranta. 

pvk. 18615/1895 

Kylpylän rakennuksia 

Merisali tontin 157 vieressä, rakennettu vanhan kylpylän kokous

salin paikalle 1899, arkkitehtinä Waldemar Aspelin. Uurrettu 

vaakalautavuoraus, erimuotoisia ikkunoita, kuisteja, aumakatto. 

pvk. 12850/1884, 18715/1895 

Näkötorni rakennettu 1895 (I} 

(rakennettu uudestaan tulipalon jälkeen vanhanll!lllin mukaisesti 

keväällä 1973) 

pvk. 18715/1895 

II/15/160, Nunnakatu - Alikatu 

·rak. 1, 1879 rakennettu asuinrakennus, osittain uusittu uurrettu

vaakalautavuoraus, sekundaariset ullakkoikkunat, satulakatto,

jossa tiilikate. (II)

pvk. 10741/1880

II/16/2, Nunnakatu - Fleminginkatu 

(I) 

rak. 1, 1922 rakennettu pitkäuurkkainen asuinrakennus, saumarima

vuoraus, 6-ruutuiset ikkunat, satulakatto jossa ruukkutiilikate, 

kuisti. (II) 

rakennuspiirustus 1922 (Alex Nyström) 

rak. 2, pystylaudoitettu sauna, mahdollisesti entinen, vuonna 1867 

rakennettu navetta, satulakatto jossa uudempi tiilikate, (II) 

pvk. 7999/1873 

rak. 3, vanha vuoraamaton aitta, salvottu sulkanurkalle, kaksi 

hienoa lautaovea, satulakatto, jossa huopakate. Rakennuksen edessä 

on sekundaarinen lautainen ulkorakennus. (II) 

pvk. 7999/1873 

- päärakennuksen ikäinen katettu portti

II/16/5, Mannerheiminkatu 2 

rak. 1, 1896 rakennettu hieno nikkarityylinen asuinrakennus, 

2 ovea kadulle, satulakatto jossa kaksi frontonia. (II) 

pvk. 19021/1896 

rak. 2, ilmeisesti vuosisadan vaihteessa rakennettu nikkari

tyylinen ravintolarakennus, telttakatto jossa kattouloke, kaksi 

kylkiäistä. (II) 

II/17/4 ja 17/ent.tontti 7, (Gylden), Mannerheiminkatu 4 - Alikatu 

rak. 1, pitkänurkkainen vinkkeli asuinrakennus 1800-luvun alku

puolelta, uudempi kolmijakoinen vuoraus, ikkunoiden puitejako 

uusittu, aumakatto. Pihan puolella kaksikerroksinen, vuonna 1910 

rakennettu lisärakennelma. (II), lisärakennelma (III) 

pvk. 4740/1862, 7505/1871, 16716/1891 

muutospiirustus 1910 

rak. lb, edelliseen liittyvä pieni asuinrakennus, uurrettu vaaka

laudoitus, satulakatto. Rakennettu mahdollisesti 1800�1uvulla. (II) 

pvk. kuten rak. l 

rak, 2, asuinrakennus 1800-luvulta, horisontaalisesti kolmijakoinen 

vuoraus, uudempi kuisti, satulakatto. (II) 

pvk. 13029/1884, 19404/1897 

rak. 3, 1883 rakennettu asuinrakennus, horisontaalisesti kolmi

jakoinen vuoraus, kuisti, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 2 

rak. 4, hirsinen ja lautainen ulkorakennus, rakennettu ainakin 

osittain 1859, saumarimavuoraus, uudempia ovia, aumakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 5, 1883 rakennettu hirsinen ja lautainen ulkorakennus, sileä 

pystylaudoitus, satulakatto. (III) 

pvk. kuten rak. 2 

rak, 6, lautainen ulkorakennus, satulakatto. (III) 



II/17/6, 7, Mannerheiminkatu 6 - Alikatu 7 

rak, 1, vinkkeli asuinrakennus, pääsiiven länsipää on rakennettu 

1838 ja rakennuksen itäpää 1854, uurrettu vaakalautavuoraus, 

sileä arkkitraavi, ovi kadulle, kolme kuistia, aumakatto. (II) 

pvk. 3297/1852, 6811/1868, 11539/1881 

rak, 2 + 3, 1853 ja 1858 rakennettu asuin- ja ulkorakennusvinkkeli, 

sileä pystylautavuoraus, kuisti, aumakatto. (II) 

pvk, 6811/1868, 11539/1881 

rak. 4, lautainen makasiini, rakennettu 1854, sileä pystylaudoitus, 

aumakatto. (II) 

pvk. kuten rak 2 ja 3 

rak. 5, pitkänurkkainen vuoraamaton makasiini, rakennettu ehkä 

1880, satulakatto. (II) 

pvk, 11539/1881 

Erittäin hieno pihakokonaisuus ja vanha puutarha. 

II/17/8, Mannerheiminkatu 8 - Kristiinankatu - Alikatu 9 

rak. 1, 1885 rakennettu vinkkeli asuinrakennus, uurrettu vaaka

laudoitus, sileä arkkitraavi, ikkunoissa uusrenessanssikehykset, 

eteiskylkiäinen ja kaksi kuistia, pääsiivessä aumakatto. (II) 

pvk. 13789/1886 

rak�, 1854 rakennettu pitkänurkkainen asuinrakennus, sileä pysty

lautavuoraus, kuisti, katto toisesta päästä aumattu. (II) 

pvk. 5828/1865, 11538/1881, 13789/1885 

rak. 3, rakennettu 1852, pitkänurkkainen paritupatyyppinen asuin

rakennus, jatkeena ulkorakennus, sileä pystylautavuoraus, auma

katto, uusitut ikkunat. (II) 

pvk, kuten rak. 2 

Pihakokonaisuus hyvin säilynyt, 

II/22/lOa, Mannerheiminkatu 10a - Kristiinankatu. WASKI 

rak, 1, vinkkeli asuinrakennus, rakennettu 1800-luvulla, uusrenes

sanssivuoraus, kuisti, ovi kadulle, katto kadunpuoleisesta päästä 

aumattu. (II) 

pvk. 16384/1890 

rak. 2, asuinrakennus, rakennettu 1800-luvulla, uusrenessanssi

vuoraus, katto kadunpuoleisesta päästä aumattu. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 3, rapattu ulkorakennus, pulpettikatto. 

II/22/lOb, Mannerheiminkatu 10b 

rak. 1, pitkänurkkainen vinkkeli liike- ja asuinrakennus 1800-

luvun alkupuolelta, pihasiipi lisätty 1888, vanha sileä pysty

lautavuoraus, pilasterit, uusitut ikkunat, kaksi myymälänikkunaa 

ja myymälänovi, kuisti vuodelta 1941, .satulakatto jossa tiili

kate. (II) 

pvk. 15517/1889 

muutospiirustus 19.41 

rak. 2, pitkänurkkainen asuin- ja ulkorakennus 1800-luvun alku

puolelta. &1umarimavuoraus, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. l 

rak. 3, lautainen pulpettikattoinen kylkiäinen. (III) 

rak. 4, lautainen ulkorakennus. 

rak. 5, lautainen vaja, tiilikatteinen satulakatto. 

II/22/12a, MB,jlnerheiminkatu 12, ALLILA 

rak •. 1, vinkkeli asuinrakennus, rakennettu 1800-luvun loppupuolella, 

horisontaalisesti kolmijakoinen vuoraus, kuisti, satulakatto. (II) 

pvk, 9791/1878, 14334/1887, 19527/1897, Tpvk 32021/1926 

rak. lb, edellisen pihasiipi, asuinrakennus, horisontaalisesti 

kolmijakoinen vuoraus, uusitut ikkunat, satulakatto. Rakennettu 

ehkä 1800-luvun lopulla, korjattu 1943, (II) 

pvk. kuten rak. 1 

muutospiirustus 1943 

rak, 2, 1897 rakennettu asuinrakennus, entinen ulkorakennus, sileä 

pystylaudoitus, kuisti, satulakatto. (II) 

pvk. 19527/1897, Ypvk 32021/1926 

rak. 3, pystylaudoitettu vaja. (III) 



rak. 4, betonitiilinen pulpettikattoinen vaja. (III) 

rak, 5, pystylaudoitettu vinkkeli ulkorakennus, (III) 

II/22/12b, Mannerheiminkatu 12 

rak. 1, matala vinkkeli asuinrakennus, pihasiipi rakennettu 

vuoden 1887 jälkeen, taloa korotettu 1888, nykyinen vuoraus 

on vuodelta 1938. Pitkänurkat, satulakatto, porttikäytävä ja 

portti, kuisti. (II) 

pvk, 9791/1878, 1433471887, ,5092/1888 

rak, 2, lautainen satulakattoinen vaja, (III) 

II/22/23, 24, Mannerheiminkatu 14 - Raatihuoneenkatu - Alikatu 15 

rak. 1, 1887 rakennettu asuinrakennus, nykyisin kaupungintalona, 

uusrenessanssivuoraus, kaksi ovea kadulle, kuisti, aumakatto, (II) 

pvk. 14707/1887. 

rak. 2, 1887 rakennettu asuinrakennus, horisontaalisesti kaksi

jakoinen vuoraus, kuisti, satulakatto. (III) 

pvk. kuten·rak. 1 

rak. 3, 1912 rakennettu tiilinen rapattu ulkorakennus, satulakatto. 

(III) 

rakennuspiirustus 1912. 

rak, 4, ulkorakennus 1800-luvulta, saumarimavuoraus, satulakatto. (II) 

pvk. kuten rak. 1 

II/22/13, Alikatu 13 

rak. 1, 1877 rakennettu asuinrakennus, vuoraus uurrettua vaakalautaa, 

korkea ullakko, kolme kuistia, satulakatto jossa frontoni. (III) 

pvk. 9791/1878, 14333/1887 

rak. 2, 1877 rakennettu ulkorakennus, saumarimavuoraus, satulakatto. (III) 

pvk. kuten rak. 1 

II/22/11, Alikatu 11 

rak. 1, 1800-luvulla rakennettu kaksoisvinkkelirakennus osaksi pitkä

nurkkainen, lisärakennettu 1900-luvulla, uusi saumarimavuoraus, 

uusitut ikkunat, satulakatto, (III) 

pvk. 10608/1879 

rak, 2, uudempi asuinrakennus, horisontaalisesti kaksijakoinen 

vuoraus, kuisti, satulakatto, (III) 

rak, 3, betonitiilinen ulkorakennus, rakennettu 1938. 

rakennuspiirustus 1938. (III) 

II/22/7, Alikatu 11 - Kristiinankatu 

rak. 1, viime vuosisadan lopussa rakennettu asuinrakennus, vuoraus 

uurrettua vaaka- ja pystylautaa, satulakatto. (II) 

rak. 2, 1900-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen asuinrakennus, 

kapealautainen vuoraus, satulakatto. (II) 

II/21/5, 7, Alikatu - Kristiinankatu - Kaivokatu 

rak, 1, kaksikerroksinen nikkarityylinen koulu, nykyisin lasten

tarhana. (II) 

II/21/14, asuinrakennus, saumarima- ja vaakalautavuoraus, satula

katto, rakennettu nykyiseen asuunsa 1913. 

rakennuspiirustus 1913. (III) 

rak. 2, lautainen ulkorakennus. (III) 



II/23/16, Mannerheiminkatu 16 - Raatihuoneenkatu, PUSA 

rak, 1, pitkänurkkainen asuinrakennus 1800-luvun alusta, koro

tett�'sekundaarisesti, hieno uusrenesanssivuoraus, porttikäy

tävä ja portti, kuisti, satulakatto (vuoraus v:lta 1895). (I) 

pvk. 18716/1895, Ypvk 32091/1943 

rak. 2, edellisen pihasiipi, ilmeisesti samanikäinen, uurrettu vaaka

lautavuoraus, satulakatto, (I) 

pvk. kuten rak. 1. 

rako 3, toinen pihasiipi, vuoraus kuten rakennuksessa 2, sekun

daarisia ikkunoita, satulakatto, (Il 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 4, pystyla.udoitettu ulkorakennus, satula.katto. (I) 

pvk. kuten rak, 1 

rak, 5, vaakalaudoitettu hirsinen ja lautainen ulkorakennus, 

tuuliviirissä vuosiluku 1819. (I) 

pvk. kuten rak. 1 

rak. 6, pitkänurkkainen aitta, seinät ylöspäin levenevät, sileä pysty

lautavuoraus, satula.katto, (I) 

pvk. kuten rak. 1 

Erittäin hieno pihakokonaisuus, 

IIL23/27,29, Mannerheiminkatu 18, MATTILA 

rak. 1, pitkänurkkainen asuinrakennus, rakennettu ehkä 1800-luvun 

alussa, pihafasaadeissa sileä pystylautavuora.us, katufasadeissa uudempi 

uurrettua vaakalautaa oleva vuoraus, kuisti, satulakatto jossa tiili

kate, porttikäytävä jonka yläpuolella ikkunallinen piiankamari. (II) 

pvk. 3252/1852, 7667/1872, Tpvk 32109/1948 

muutospiirustus 1929 

rak, lb, edellisen sekundaarinen pihasiipi, sileä pystylautavuoraus, 

satulakatto, (II) 

rak. lc, toinen pihasiipi, kuten rak. lb, (II) 

rak. 2, pystylaudoitettu ulkorakennus, satulakatto jossa tiilikate, (II) 

Tpvk, 32109/1948 

rak. 3, pitkänurkkainen asuinrakennus, sileä pystylautavuoraus, satula

katto jossa tiilikate, (IIl 

Tpvk 32109/1948 

II/23/18, Mannerheiminkatu 18 - Torikatu, KULMALA 

rak. 1, 'viimeistään 1800-luvun alussa rakennettu vinkeeli asuinrakennus, 

vuoraus uurrettua vaakalautaa, korotettu ilmeisesti vuorauksen yhtey

dessä, satulakatto, piha.siivessä t-uliviiri, jossa vuosiluku 1879, 

portti, ( II) 

pvk, 7667 /1872 

rak, 2, saurnarimavuorattu ulkorakennus, pulpettikatto, 

rakennuspiirustus 1937. (III) 

II/2318, Torikatu 8 

rak, 1, pitkänurkkainen matala tupa.tyyppinen asuinrakennus viimeistään 

1800-luvun alusta, sileä pystylautavuoraus, 6-ruutuiset ikkunat, eteis

kylkiäinen, kuisti, satulakatto, (I) 

pvk. 766711872 

rak, 2, hirsinen vuoraarnaton ulkorakennus, satulakatto, (II) 

pvk, kuten rak. 1 

II/24/11, Raatihuoneenkatu - Kaivokatu 

rak. 1, kaksikerroksinen tiilinen rapattu hotelli- ja ravintola.rakennus 

1900-luvulta, (IV) 

II/24/30, Torikatu 10 

rak. 1, matala tupatyyppinen asuinrakennus viimeistään 1800-luvun alusta, 

pitkänurkat, uusitut ikkunat, vuorattu myöhemmin uurretulla vaakalaudalla, 

satulakatto, (II) 

rnuutospiirustus 1914, 
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