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Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12081 tehdyt muutokset  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.3.2012 hyväksymän asemakaavan 
muutosehdotuksen rakennussuojelumääräys sr-1 oli seuraava:  
 
Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomatta-
van arvokas rakennus. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat kadun-
varsirakennuksen pääporrashuone ja molemmat keittiöportaat sekä pi-
harakennuksen pääporrashuone.  
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuk-
sen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, historiallisia tai 
kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
 
Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa on aikaisemmin 
tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin koh-
distuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä palaut-
taa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.  
 
Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee 
olla alkuperäisten tilasarjojen, porrashuoneiden, kaiteiden, lattiapinto-
jen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.  
 
Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusi-
maan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
 
Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museovi-
ranomaisen lausunto.  
 
 
Lausuntojen ja kiinteistön omistajan kanssa käytyjen neuvottelujen pe-
rusteella asemakaavan muutosehdotuksen rakennussuojelumääräystä 
(sr-1) on täydennetty seuraavaan muotoon:  
 
"Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomatta-
van arvokas rakennus. Rakennuksen arvokkaat sisätilat, kuten pääpor-
rashuoneet ja keittiöportaat alkuperäisine rakennusosineen ja materi-
aaleineen sekä väreineen tulee säilyttää. Lisäksi kadunvarsirakennuk-
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sen asuinhuoneistojen päätilojen alkuperäinen huonejako tulee säilyt-
tää.  
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuk-
sen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, historiallisia tai 
kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
 
Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa on aikaisemmin 
tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin koh-
distuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä palaut-
taa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.  
 
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla julkisivujen ja vesikaton, alkupe-
räisten ikkunoiden, porrashuoneiden, alkuperäisten tilasarjojen, säilyt-
täminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin soveltu-
valla tavalla.  
 
Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museovi-
ranomaisen lausunto. " 
 


