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Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

 
1) Rakennuslupapiirustusten päiväys.  
2) Ennen vuotta 1960 valmistuneet. 

 

Nro Osoite  Kiinteistötunnus  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

KUVA 

 Rakennusvuosi 1) Rakennustaiteellinen   RKY 09   
 Suunnittelija Kulttuurihistoriallinen   MK 08   
 Julkisivumateriaali Kaupunkikuvallinen   KYM 92   
  Säilyneisyys 2) 1-5  OYK 96   
     INV 82   

 Kuvaus.  

  
 
 

 Säilyneisyys  Sanallinen kuvaus säilyneisyydestä. 

 Talousrakennus   

 Pihapiiri   

          
 

Aiemmat inventoinnit  

RKY 09 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 2009.  
x -merkinnällä oleva kohde sijaitsee rky-aluerajauksen sisäpuolella. 

MK 08 Maakuntakaava 2008, Kymenlaakson rakennuskulttuurikohteet -liite.  
Numero viittaa maakuntakaavan liitteen kohdenumerointiin. 

KYM 92 Kymenlaakson rakennuskulttuuri -teos 1992.  
Numero viittaa teoksen kohdenumerointiin. 

OYK 96 Kotkansaaren osayleiskaava 1996.  
Numero viittaa osayleiskaavan kohdenumerointiin. 

INV 82 Kotkansaari, Merkittävät ympäristöt ja rakennukset -teos 1982.  
Numero viittaa teoksen kohdenumerointiin. 

 

Pakki nro Pakkitietokannan kohdenumero.  
Ensimmäiset kolme kohdenumeroa liittyvät yleisesti alueeseen. 

 
 
KOHTEIDEN ARVOTTAMINEN 1-5: 
 
1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäi-
nen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 
2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuk-
sen alkuperäinen luonne on muuttunut. 
 
3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia 
muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen 
alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 
 
4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty 
sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  
 
5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säily-
neet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 
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1 Purjehtijankatu 8  285-5-84-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 
 

 1946 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200464 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piir-
teitä. Sisäänvedetty sisäänkäynti eteläpäädyssä, ulkoportaat betonia. Itäsivulla ensimmäisen kerroksen uloke-
parveke, betonilaatta, umpikaide peltiä, ilmeisesti alkuperäinen tai sitä vastaava. 

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä, materiaali rakennusajalle poikkeava. Savupiippu. Vesikourut ja 
syöksytorvet rakennusajalle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, jonka 
pinnassa on ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavana, puitejako raken-
nusajalle tyypillinen. Itäsivulla räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Pohjoispäädyn kulmissa 
pienet nelilöikkunat. Ikkunajako säilynyt. Ulko-ovet uusittu, ovimalli rakennusajalle poikkeava. Kellarin autotallin 
ovet mahdollisesti alkuperäiset tai sitä vastaavat.  

 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1970. Suunnittelija Helge Rajala. Harjakatto, musta palahuopakate. Ul-
koseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Katteen ja ulkoseinien ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähitulevai-
suudessa. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Matala yksikerroksinen talousraken-
nus on tontin itäreunassa päärakennuksen suuntaisesti. Rakennukset rajaavat väliinsä oleskelupihan, joka avau-
tuu etelään. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Metalliportti, betonipylväät. 
Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset, etupihalla harmaa betonilaatoitus. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naa-
puritonteista pensasaidalla. Urheilijankadun puolella matala luonnonkivimuuri, jonka päällä matala ruskea pys-
tyrima-aita. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuut ja pensaat. Tontin puusto koostuu pää-
osin lehtipuista, tontin eteläkulmassa on kookas mänty.  

        
 

2 Purjehtijankatu 6  285-5-84-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1947 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200463 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piir-
teitä. Alun perin kahden asunnon talo. Sisäänkäynti itäsivulla, ulkoportaat betonia. Pohjoispäädyssä toisen ker-
roksen ulokeparveke, betonilaatta, avokaide metallia, ilmeisesti alkuperäinen tai sitä vastaava.  

Harjakatto, ruskea tiilikate, mahdollisesti alkuperäinen. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poik-
keavat. Ulkoseinissä vaaleanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, jonka pinnassa ruskea strukturoitu rap-
paus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavina, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Pohjoispäädyn kul-
missa pienet neliöikkunat. Ikkunajako säilynyt. Ulko-ovi uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava. Kellarin ja par-
vekkeen ovet mahdollisesti alkuperäiset tai niitä vastaavat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus   - 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen 
itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. 
Ajoväylällä harmaa betonilaatta. Matalat graniittipilarit. Kulkuväylät sorapintaiset. Tontti on rajattu Purjehtijanka-
dusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Heinikkoinen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus, joka koos-
tuu pääosin lehtipuista ja -pensaista. Purjehtijankadun puolella muutama vanha omenapuu.   
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3 Purjehtijankatu 4  285-5-84-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1947 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32. 200461 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin 
piirteitä. Kaksi katettua sisäänkäyntiä itäsivulla, ulkoportaat betonia. Alun perin yhden asunnon talo, laajennus 
kaksiasuntoiseksi 1956, suunnittelija Helge Rajala. Asunnot yhdistetty 2013, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. 

Harjakatto, punainen tiilikate. Länsisivulla kattolyhty. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poik-
keavat. Ulkoseinissä vaaleankeltainen strukturoitu rappaus, rappauskuvioinnissa nähtävissä korjaustöiden ker-
rostumaa. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Betonisokkeli, jonka pinnassa ruskea 
strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavina, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Pää-
dyissä pienet neliöikkunat. Aukotus alkuperäinen. Ulko-ovet uusittu, ovimalli rakennusajalle poikkeava. Kellarin 
ovi alkuperäinen tai sitä vastaava. 

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus   - 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itä-
puolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo-
väylä asfaltoitu. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Pääosin nurmikkoinen 
piha, jolla hyötypuutarha, hedelmäpuita ja marjapensaita. Purjehtijankadun puolella tuuheita syreeneitä. Pihan 
reunamilla lehtipuita ja -pensaita.  

          
 

4 Purjehtijankatu 2  285-5-84-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1948 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Erik Lindroos Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32. 200460 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen usean asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin piir-
teitä. Länsisivulla kaksi katettua sisäänkäyntiä, eteläpäädyssä yksi, ulkoportaat betonia. Itäsivulla laajennus. 
Laajennuksen yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta laajennettu 2015 - itäsivun laajennus, kattolyhty 
ja parveke, suunnittelija Jari Soininen. 

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, mahdollisesti alkuperäinen, aikakaudelle tyypillinen. Itäsivulla kattolyhty, suu-
rennettu laajennuksen yhteydessä 2015. Kaksi savupiippua. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeava. 
Ulkoseinissä vaaleankeltainen sileä rappaus, pintakäsittely rakennusajalle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. 
Ikkunoiden puitejako ja mittasuhteet sekä aukotus aikakaudelle poikkeava. Ulko-ovet uusittu, ovimalli aikakau-
delle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen 
itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen etelä- ja pohjois-
puolelta. Ajoväylistä toinen asfaltoitu, toisessa betonikiveys. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuriton-
tista pensasaidalla. Purjehtijankadun puolella pensasaidassa puuportti. Pohjoispuolella pihaa rajaa matala rus-
kea pystyrima-aita. Nurmikkoinen, osin kallioinen avoin piha-alue, jolla kasvaa muutama lehtipuu ja -pensas, 
Purjehtijankadun puolella omenapuu. 
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5 Tuulastajankatu 1  285-5-82-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Julkisivulevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä, puiset ulkoportaat.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, suppilolliset 
syöksyputket, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. 
Ulkoseinissä harmaa kivirouhepintainen julkisivulevyverhous, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin 
lautaverhoiltu. Ikkunoiden alapuolella ja päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoseiniä mahdollisesti lisä-
eristetty tai julkisivulevy kiinnitetty alkuperäisen puuverhouksen päälle - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. 
Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kuistin ikkunat mahdollisesti al-
kuperäiset, puitejako alueelle tyypillinen. Ikkunajako luultavasti säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. 
Valkoinen vaakalautaverhous. Pulpettikatto, ruskea profiilipelti.  Kadun puoleinen autokatos valmistunut 1989, 
suunnittelija Matti Paavola. Ulkoseinissä valkoinen pystylautaverhous. Harjakatto, vihreä aaltopelti.  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Purjehtijankatu ja Tuulastajankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin poh-
joisreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni tontin 
länsirajassa. Autokatos on asuinrakennuksen itäpuolella lähes kiinni Purjehtijankadun reunassa. Rakennukset 
reunustavat oleskelupihaa, joka avautuu eteläkaakkoon. Tontille ajo idästä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen 
eteläpuolelta. Tonttiliittymässä metalliportti. Ajo- ja kulkuväylillä betonilaatta. Tontti on rajattu katualueesta ja 
naapuritonteista matalalla pystyrima-aidalla, jonka takana on pensaita. Heinittynyt piha-alue, jolla kasvaa lehti-
puita ja -pensaita.   

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

7 
 

6 Tuulastajankatu 2  285-5-83-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 
 

 1930  Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-
kuisti itäpäädyssä, betoniportaat. Rakennusta laajennettu länsipäädyn yksikerroksisella siivellä 1998. Suunnit-
telija Juha Rokka. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi. 

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous, aikakaudelle 
poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoiltu. Laajennusosassa valkoinen vaakalautaverhous. Luonnonki-
visokkeli, kuistissa ja laajennusosassa betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. 
Osassa ikkunoista rakennusajalle poikkeava puitejako. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, alueelle tyy-
pillinen puitejako. Aukotus säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Alkuperäinen talousrakennus on palanut 2013, korvattu uudella talousrakennuksella 2013, suunnittelija Ulla 
Hovi. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta saumapelti-
kate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Betonisokkeli, harmaa. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Purjehtijankatu ja Tuulastajankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin poh-
joisreunassa hieman vinossa Tuulastajankatuun nähden. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. 
Rakennuksen reunustavat etelään avautuvaa oleskelupihaa. Tontille ajo idästä Purjehtijankadulta. Ajoväylä avo-
kalliota. Kulkureitit polkumaisia. Tontti rajattu Purjehtijankadusta, Tuulastajankadusta ja naapuritonteista mata-
lalla punaisella pystyrima-aidalla. Kallioinen etelään laskeva rinnetontti. Puutarhamainen, rehevä, osin nurmik-
koinen piha. Pihan itäkulmassa vanhoja omenapuita ja pensaita. Pohjoisreunassa kookas mänty.  

          
 

7 Tuulastajankatu 4, rak. 1  285-5-83-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32. 200459 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin kahden asunnon talo. Länsisivulla sisään-
käyntikuisti, betoniportaat. Toinen sisäänkäyntikuisti pohjoissivulta muutettu asuintiloiksi, itäsivulle toteutettu te-
rassilaajennus sekä parveke 2006, suunnittelija Joni Räsänen.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeris-
tetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Rapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1987. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa, muutettu venevajaksi. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäreu-
nassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen kaakkoispuolella. Tontille ajo etelästä Tuulasta-
jankadulta asuinrakennuksen itä- ja länsipuolelta sekä pohjoisesta viheralueen kautta. Tuulastajankadun tontti-
liittymässä metalliportti. Ajo- ja kulkuväylät avokalliota ja sorapintaisia. Tontti rajattu Tuulastajankadusta ja naa-
puritonteista punaisella pystyrima-aidalla., pohjoisreunassa syreeniaidanne. Kallioinen tontti. Osin heinittynyt 
piha, jota reunustaa syreeniaidanne. Pieni hyötypuutarha eteläreunassa.  
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8 Tuulastajankatu 4, rak. 2 285-5-83-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1927 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200459 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Eteläsivulla poik-
kiharjainen sisäänkäyntikuisti. Alun perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 1976, suun-
nittelija Mikko Enegren. 

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, päätyyn taittuvat räystäät 
- säilyneet. Syöksytorvet puuttuvat. Kaksi savupiippua. Pohjoissivulla kattolyhty. Ulkoseinien alaosassa vaaka-
lautaverhous, yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kerrosten välissä vaaka-
lista. Kulmissa pilasteriaiheet. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia. 

 Talousrakennus  kts. rakennus 1 

 Pihapiiri  kts. rakennus 1 

          
 

9 Tuulastajankatu 6, rak. 1 285-5-83-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 
 

 1937 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32. 200458 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkiharjainen pohjoissiipi toteutettu vuonna 1957, 
suunnittelija Pauli Heinonen. Pohjoispäädyssä sisäänkäyntikuisti ja autotalli, toteutettu vuonna 1970, suunnitte-
lija Pentti Arponen. Rakennuksessa on aiemmin harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi, työhuone muutettu 
liiketiloiksi 1937, suunnittelija Armas Laitinen 

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous, aikakaudelle poik-
keava, alun perin lautaverhoiltu, ulkoverhous uusittu 1964, suunnittelija Pentti Arponen. Julkisivujen ylläpitoon 
tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Autotallissa punainen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Osassa 
ikkunoista puitejako rakennusajalle poikkeava. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, puitejako aikakaudelle 
tyypillinen. Aukotus mahdollisesti säilynyt alkuperäisenä. 

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla yhteen harjasta naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset 
ovet ja ikkunat. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireu-
nassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo etelästä Tuulastajankadulta, 
tonttiliittymässä metalliportti. Ajoyhteys myös pohjoisesta viheralueen kautta. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset. 
Polkumaiset kulkuväylät. Tonttia ympäröi punainen pystyrima-aita. Loiva länteen laskeva rinnetontti. Pohjois-
osassa avokalliota. Nurmi- ja sorapintainen piha, jonka reunoilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä, 
vaahteroita, pihlajia ja omenapuita. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

9 
 

10 Tuulastajankatu 6, rak. 2 285-5-83-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200458 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Ete-
läsivulla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti, jossa kaksi sisäänkäyntiä, ulkoportaat betonia. Itäpäädyssä pieni si-
säänkäyntikatos, betoniportaat. 

Taitekatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Vaalea kuitubetonilevyverhous, rakennusajalle poikkeava, 
mahdollisesti alun perin lautaverhoiltu. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Maalattu be-
tonisokkeli. Ikkunoiden puitejako rakennusajalle poikkeava. Aukotus mahdollisesti säilynyt alkuperäisenä. Osa 
ulko-ovista mahdollisesti alkuperäiset, ovimalli rakennusajalle tyypillinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  kts. Tuulastajankatu 6, rakennus 1 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti.  kts. Tuulastajankatu 6, rakennus 
1.  

          
 

11 Tuulastajankatu 8  285-5-83-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 
 

 1938 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaakkoissivulla 
poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti. Puiset ulkoportaat.  

Taitekatto, tumma saumapeltikate. Päätyihin taittuvat räystäät. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalauta-
verhous. Kulmissa valkoiset pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Ul-
lakon päädyissä lunetti-ikkunat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat, puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden 
vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.   

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksen ennen päärakennuksen valmistumista. Pulpettikatto, 
musta profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat, 
puitejako rakennusajalle ajankohdalle tyypillinen. Puiset peittomaalatut pariovet, ovimalli aikakaudelle tyypillinen. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäreu-
nassa kiinni tontin rajassa. Rakennukset rajaavat keskelleen oleskelupihan, joka avautuu etelään. Tontille ajo 
pohjoisesta Tuulastajankadulta ja lännestä Metsästäjänkadun jatkeelta. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset. Tonttia 
rajaa Tuulastajankadun ja Metsästäjänkadun puolella pensasaita. Pohjoisessa ja idässä tontti rajattu pystyrima-
aidalla. Puutarhamainen, pääosin nurmipintainen piha. Kasvillisuus koostuu pääosin lehtipuista ja -pensaista, 
kuten syreenipensaista ja omenapuista. 

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

10 
 

12 Metsästäjänkatu 3  285-5-82-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Länsisivulla erk-
keri sekä itäsivun kuisti, jonka yläpuolella on toisen kerroksen parveke, on toteutettu vuonna 1995, suunnittelija 
Ulla Hovi.  

Taitekatto, punainen profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Länsisivulla kattolyhty. Ulkoseinässä tummankeltainen 
vaakalautaverhous, päätyjen yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Pää-
dyissä räystään kohdalla vaakalista. Kulmissa valkoiset pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden pui-
tejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Pulpettikatto, 
punainen profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ovet ja 
ikkunat. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Talousrakennus tontin itäreunassa kiinni 
tontin rajassa. Rakennukset rajaavat keskelleen oleskelupihan, joka avautuu lounaaseen. Tontille ajo pohjoi-
sesta Tuulastajankadulta ja lännestä Metsästäjänkadulta. Tonttiliittymissä Metsästäjänkadun puolella metalli-
portti ja Tuulastajankadun puolella puuportti. Ajo- ja kulkuväylät soraa sekä avokalliota. Tontti rajattu matalalla 
pystyrima-aidalla. Puutarhamainen, nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksi  sekä lehtipuita ja -pensaita, kuten 
syreeneitä. 

          
 

13 Metsästäjänkatu 5  285-5-82-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32. 200452 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaakkois-
sivulla kolme katettua sisäänkäyntiä.  

Aumattu taitekatto, vihreä saumapeltikate. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet sup-
piloineen - säilyneet. Kaakkois- ja koillisivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikattolyhdyt. Kolme savupiippua. Ulko-
seinissä valkoinen vinyyliverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikku-
noiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Aukotus säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   - 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Pieni oleskelupiha asuinrakennuk-
sen eteläpäädyssä. Tontille ajo lännestä Metsästäjänkadulta ja etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät 
asfalttia. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla. Avoin, lähes kokonaan asfaltoitu piha, nurmikkoa ja muutama 
lehtipensas tontin etelä- ja länsireunassa. 

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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14 Urheilijankatu 12  285-5-82-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200453 
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia. Sisäänkäyntikuistin yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. 
Kellariin toteutettu asunto 2017.   

Loiva aumakatto, musta huopakate. Savupiippu. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Ulkoseinää mahdolli-
sesti lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle 
poikkeava. Aukotus luultavasti säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1936. Aumakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä tum-
manvihreä pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin pohjoisreu-
nassa. Rakennuksen rajaavat keskelleen oleskelupihan, joka avautuu länteen ja itään. Tontille ajo etelästä Ur-
heilijankadulta.  Ajo- ja kulkuväylät betonilaattaa, soraa ja avokalliota. Tontti rajattu Urheilijankadusta pensas-
aidalla, länsiraja aitaamaton, länsi- ja pohjoisraja aidattu. Kallioinen tontti. Avoin kallio- ja sorapintainen piha, 
jonka reunamilla lehtipuita ja -pensaita. Kadun puolella ainavihantia tuijia sekä pieniä lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

15 Urheilijankatu 10  285-5-82-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200455 
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. 
Toisen kerroksen päädyissä ulokeparvekkeet. Parvekkeissa avokaiteet, metallia. Katetut sisäänkäynnit pohjois-
sivulla. Ulkoportaat betonia. Pihakatos, ikkunat ja parvekkeet muutostyö 1983. 

Loiva aumakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. 
Ulkoseinää mahdollisesti lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden pui-
tejako aikakaudelle poikkeava. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti säilynyt alkupe-
räisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1937. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä  valkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin etelä-
reunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on kiinni tontin luoteisrajassa. Oleskelupiha jää raken-
nusten keskelle avautuen itään ja länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. 
Ajoväylä asfaltoitu. Kulkuväylät betonilaattaa ja polkuja. Tontti rajattu Tuulastajankadusta ja Urheilijankadusta 
pystylauta-aidalla. Tonttien rajoilla pensaita sekä metalliverkkoaita. Loiva, osin kallioinen rinnetontti laskee ete-
lään. Nurmikkoinen piha, jolla kookkaita lehtipuita, kuten koivuja. Etupihalla lehtipensaita, pihlaja ja ainavihantia 
tuijia.   

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

12 
 

16 Urheilijankatu 8  285-5-82-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32. 200456 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen pientaloarkkitehtuurin piir-
teitä. Ollut alun perin useamman perheen talo. Rakennusta on laajennettu pohjoissivulta 1972, suunnittelija Oiva 
Vesterinen. Eteläsivulla sisäänkäynti, ulkoportaat betonia.   

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Eteläsivulla kattolyhty. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen pystylautaver-
hous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisok-
keli. Osassa ikkunoista puitejako aikakaudelle poikkeava. Osassa ikkunoista puitejako jäljittelee aikakaudelle 
tyypillistä. Aukotus osin muuttunut alkuperäisestä, muutos 1971.   

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu harjasta yhteen rajalla naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin etelä-
reunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin pohjoisosassa kiinni tontin itärajassa. Oleske-
lupiha jää asuinrakennuksen pohjoispuolelle avautuen pohjoiseen ja länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijanka-
dulta asuinrakennuksen länsipuolelta sekä pohjoisesta Tuulastajankadulta. Asfaltoitu autopaikka Urheilijanka-
dun puolella sekä ajo kellariin. Ajoväylällä betonikiveys. Tontti rajattu pystylauta-aidalla. Kallioinen rinnetontti 
laskee etelään. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, lehtipuita ja -pensaita. Pihan itäreunassa muutama mänty.  

          
 
 

17 Urheilijankatu 6  285-5-82-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200457 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen asuntoarkkitehtuurin piir-
teitä. Ollut alun perin asuinkerrostalo. Pohjoissivulla sisäänkäyntikuisti, mahdollisesti toteutettu vasta 1983. 

Aumattu taitekatto, vaaleanharmaa saumapeltikate. Etelä- ja pohjoissivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikattolyh-
dyt. Kaksi savupiippua. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen 
mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Roiskerapattu betonisok-
keli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Kellarin 
ikkunoista osa mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus ja autokatos. Talousrakennus valmistunut vuonna 1936. Rakennettu rajalla harjasta yhteen 
naapurin talousrakennuksen kanssa. Laajennettu 1987, suunnittelija Leo Ryth. Talousrakennus on ollut alun 
perin yhden asunnon talo. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Autoka-
tos on valmistunut vuonna 2011. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin etelä-
reunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin luoteisosassa kiinni tontin rajassa. Autokatos 
on tontin koillisnurkassa. Rakennukset rajaavat keskelle oleskelupihan, joka avautuu länteen ja itään. Tontille 
ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Kulkureitit polkumaisia. Tontti 
rajattu matalalla punaisella pystylauta-aidalla. Osin kallioinen rinnetontti, joka laskee kaakkoon. Avoin sora- ja 
nurmipintainen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä. Urheilijankadun puolella lehtipensaita, kuten syreeneitä. 
Pihaa reunustaa lehtipuut ja -pensaat.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

13 
 

18 Urheilijankatu 4  285-5-82-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200454 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Huo-
nejako alkuperäinen. Pihan puolella sisäänkäyntitasanne, betonia, katettu 2001, suunnittelija Juha Rokka. Län-
sipäädyssä ja Urheilijankadun puolella sisäänkäyntikuistit, ulkoportaat betonia. Länsipuolen sisäänkäynti katettu 
2006, suunnittelija Juha Rokka. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi. 

Aumattu taitekatto, ruskea saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Syöksy-
torvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Kolme savupiippua. Eteläsivulla kattolyhty. Päädyissä 
lunettikattolyhdyt. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako 
aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyy-
pillisin puuleikkauksin. Ulko-ovet uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin etelä-
reunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten 
väliin avautuen länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itä- ja länsipuolelta. Ajo- ja kul-
kuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalla pystylauta-aidalla, puuportti. Urheilijankadun puolella puu-
aidan takana syreenipensaita. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama kookas mänty. Pihan reunoilla 
lehtipensaita.  

          
 

19 Urheilijankatu 2  285-5-82-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Pohjoissivulla yk-
sikerroksinen laajennus toteutettu 2003, suunnittelija Erik Hakas.   

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, päätyihin taittuvat räystäät - 
säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen mukaillen aikakaudelle tyypillistä, laajennusosan räystäskourut, syöksytor-
vet suppiloineen aikakaudelle poikkeavat. Savupiippu. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. 
Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-
aiheet, joita on korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Laajennusosassa harmaa betonisokkeli. 
Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauk-
sin. Aukotus säilynyt pääosin alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 2008, suunnittelija Erik Hakas. Ilmeisesti paikalla sijainnut vanha raken-
nus korvattu uudisrakennuksella. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalauta-
verhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Urheilijankatu ja Purjehtijankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaak-
koiskulmassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireunassa. Oleskelupiha jää asuinra-
kennuksen pohjoispuolelle avautuen itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät sora-/hiek-
kapintaiset. Sisäänkäynnin edustalla betonikiveys. Tontti rajattu Urheilijankadusta ja Purjehtijankadusta mata-
lalla pystyrima-aidalla. Urheilijankadun puolella syreenipensaita. Tonttien välisillä rajoilla matala pystylauta-aita. 
Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jolla istutuksia ja muutama kookas mänty ja lehtipuu.  
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20 Leppätie 19  285-5-109-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 

 1927 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen si-
säänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Eteläpäätyyn toteutettu yksikerroksinen laajennus 2006, suunnittelija 
Mikael Kivi. 

Harjakatto, punainen tiilikate. Laajennusosassa punainen saumapeltikate. Tiilikatteen ylläpitoon tulee kiinnittää 
huomiota lähivuosina. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä keltainen 
vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Luonnonkivisok-
keli, laajennusosassa betonisokkeli. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakau-
delle poikkeava. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen. Ovimalli aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla päädystään ja pitkältä sivultaan yhteen naapurei-
den talousrakennusten kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen rakentamisen 
ajan. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Keltainen vaakalautaverhous. Laajennettu 1961, suunnittelija Erkki 
Ranta. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Saarnitie ja Leppätie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
linjassa Saarnitien kanssa, talousrakennus on pihan kaakkoiskulmassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- 
ja eteläpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti rajattu 
matalalla pystylauta-aidalla. Tonttiliittymässä koristeellinen metalliportti. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa mm. 
orapihlajaa, syreeneitä, pihlaja ja omenapuita.  

          
 

21 Leppätie 17  285-5-109-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1929 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen si-
säänkäyntikuisti pihan puolella eteläsivulla.  

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kuistilla musta palahuopakate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksi-
tyiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Syöksytorvet sup-
piloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti 
lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilaste-
riaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoi-
den puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin. Aukotus luulta-
vasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1962. Vanha talousrakennus purettu. Rakennettu rajalla päädystään ja pit-
kältä sivultaan yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa etelä-pohjoissuuntaisesti. Talousrakennus on pihan lounaiskul-
massa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin eteläosaan. Tontille ajo ja kulku pohjoisesta Leppä-
tieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta pensasaidalla, 
naapuritonteista matalalla pystylauta-aidalla. Koristeellinen metalliportti. Nurmikkoinen avoin piha, jolla kasvaa 
kookkaita mäntyjä. 
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22 Leppätie 15  285-5-109-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen si-
säänkäyntikuisti itäsivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet.  

Harjakatto, punainen profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouk-
sen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystään ala-
puolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Kuistin sokkeli betonia. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. 
Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ovimalli aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Saar-
nitien varrella linjassa Saarnitien asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella 
kiinni tontin etelärajassa. Avoin oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys 
myös Leppätieltä. Ajoväylä asfalttia ja avokalliota, kulkuväylät betonilaattaa ja polkuja. Tontti rajattu naapuriton-
teista matalalla pystylauta-aidalla, Saarnitiestä verkkoaidalla ja Leppätiestä matalalla pystyrima-aidalla. Leppä-
tien puolella matala kivimuuri. Nurmikkoinen avoin piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä. 

          
 

23 Leppätie 13  285-5-109-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1938 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Pieni poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella 
länsisivulla. Sisäänkäynnit lisäksi päädyissä, ulkoportaat puuta. 

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ul-
koseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Julkisivussa kerrosten välillä vaakalista. 
Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle 
poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1900. Rakennettu rajalla pitkältä sivultaan yhteen naapurin kanssa. Pul-
pettikatto, harmaa saumapeltikate. Talousrakennuksen hahmo muuttunut alkuperäisestä remonttien myötä, toi-
mii nykyisin autotallina ja -katoksena. Muutostyö vuonna 1988. Laajennettu autokatoksella vuonna 2003. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa. Talousrakennus on tontin länsikulmassa kiinni tontin rajoissa. Ra-
kennukset rajaavat avointa oleskelupihaa, joka avautuu lounaaseen. Tontille ajo koillisesta Leppätieltä asuinra-
kennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla puurima-aidalla. 
Kadun puolella matala kivitukimuuri. Nurmikkoinen avoin piha.   
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24 Leppätie 11  285-5-109-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Katettu 
sisäänkäyntikuisti itäsivulla. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut kioskikauppa.  

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Päätyihin taittuvat räystäät. Koillis- ja kaakkoissivulla kaksi 
kattolyhtyä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Kulmissa pilaste-
riaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyy-
pillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ikkunajako luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Vaaleanvihreä vaakalautaver-
hous. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Harmaa betonisokkeli. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Leppätie ja Saarnitie, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus on tontin länsireunassa Saarnitien suun-
taisesti, talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin eteläreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten ra-
jaamana niiden pohjois- ja itäpuolelle. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- 
ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Leppätien puolella aitaan yhdistetty matala kivimuuri. 
Puustoinen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä, lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

25 Vaahteratie 15  285-5-130-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1956 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Rakennusta on laajennettu voimakkaasti 1980 -luvulla. 
Länsipäädyn poikkiharjainen osuus oletettavasti alkuperäinen rakennus. Länsipäädyssä yksikerroksinen laajen-
nus, sisäänkäyntikuisti. Itäpäädyssä toisessa kerroksessa ranskalainen parveke. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa pi-
lasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalankku. Rapattu betonisokkeli. Poikkiharjan päädyissä sivu-ullakoiden lunetti-ikkunat. Ikkunoiden pui-
tejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. 
Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1932. Rakennettu rajalla päädystään yhteen naapurin talousrakennuk-
sen kanssa. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.   

 Pihapiiri  Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, välin jäävä tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa kohti-
suorassa Saarnitietä vasten, talousrakennus on Saarnitien suuntaisesti tontin länsireunassa lähes kiinni kadun 
puoleisessa rajassa. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Lep-
pätieltä ja kevyen liikenteen väylältä pohjoisesta. Ajoväylät asfaltoitu. Tontti on rajattu Leppätiestä, Saarnitiestä 
ja naapuritontista matalalla pystyrima- ja -lauta-aidalla ja koillisen kevyen liikenteen väylästä pensasaidalla. Nur-
mikkoinen piha, jolla istutuksia, korkeita mäntyjä, omenapuita ja syreeneitä. 
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26 Leppätie 7  285-5-130-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisään-
käyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia. Kiinteistössä on toiminut kosmetologi asumisen lisäksi. 

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säily-
neet. Räystässuppilot mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Kul-
missa pilasteriaiheet. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu beto-
nisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunan ruutujako alueelle tyypillinen, mahdolli-
sesti alkuperäinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta. Toinen talousrakennus valmistunut vuonna 1929, ja toiminut alun perin yhden asunnon 
talona. Rakennettu rajalla pitkältä sivultaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa 
profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Toinen talousrakennus on valmistunut vuonna 
1935. Rakennettu rajalla yhteen päädystä naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti-
kate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.   

 Pihapiiri  Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, välin jäävä tontti. Asuinrakennus sijoittuu melko keskelle tonttia, kuiten-
kin lähemmäs Saarnitietä. Vuonna 1929 valmistunut talousrakennus sijaitsee asuinrakennuksen itäpuolella kiinni 
tontin etelärajassa. Vuonna 1935 valmistunut talousrakennus on Saarnitien varressa kadun suuntaisesti rajaten 
pihatilaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välillä. Oleskelupiha pääosin asuinrakennuksen länsipuolella. 
Tontille ajo koillisesta Leppätieltä ja lounaasta Saarnitieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia, betoni-
laattaa ja polkuja.  Tontti on rajattu katualueista matalalla pystyrima-aidalla. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. 
Nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia, kookkaita lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

27 Leppätie 5  285-5-130-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1958 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo 1960-luvulta. Alueelle harvinainen talotyyppi. Tiilirunko. Porras-
huone ja katettu sisäänkäynti keskeisesti länsisivulla. Sisäänkäynnin yläpuolella porrashuoneen tuuletuspar-
veke. Pystypinnakaide, metallia, mahdollisesti alkuperäinen. Asunnot parvekkeettomat. Rakennuksessa on ai-
koinaan toiminut kauppa.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä ruskeanharmaa roiskerappaus. Roiskera-
pattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoissa ei ole vuorilautoja. Korostettuina 
siniset karmit. Ulko-ovimalli rakennusajalle tyypillinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1955. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen koillis-
puolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on pääasiassa asuinrakennuksen eteläpuolella. Tontille ajo 
Leppätieltä, yhteys myös Saarnitien puolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset ja betonilaattaa. Leppätien 
puolella korkea betonimuuri, jonka päällä pystyrima-aita. Haapatien puolella pensasaita. Itäreunassa vaakapuu-
lauta-aita, metalliportti. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookas mänty ja muutamia lehtipuita ja -pensaita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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28 Haapatie 7  285-5-111-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia, me-
tallikaide. Terassilaajennus länsisivulle toteutettu vuonna 2016. Eteläpäädyssä parveke. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Jalkarännit ja suppilot mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulko-
seinissä valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikku-
noiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunan ruutujako jäljittelee alueelle tyypillistä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus, autokatos ja varasto, on valmistunut vuonna 1995. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulko-
seinissä valkoinen pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Haapatien ja Leppätien kulmauksessa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla katujen suun-
taisesti. Talousrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo 
Haapatieltä sekä Saarnitieltä. Ajoväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä avokalliota. Tontti on rajattu katualueista 
kasvillisuudella, lounaassa tonttien rajalla pystylauta-aita. Nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia 
sekä muutamia kookkaita lehtipuita. 

          
 

29 Pajutie 2  285-5-111-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1991 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Kalevi Ilonen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82   

 Kaksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1990-luvun modernismin piirteitä. 
Rakennustaiteellisesti monimuotoinen rakennus poikkeaa ympäröivästä rakennuskannasta. Betonirunko.  

Vaihteleva kattomuoto yhdistelmä harja- ja pulpettikattoa. Harmaa saumapeltikate. Avoräystäs. Savupiippu. Ul-
koseinissä vihreä vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Vaihtelevan muotoisia ikkunoita, uloke- ja kiilaik-
kunoita.  

 
 
 

 Säilyneisyys   - 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Leppätien ja Pajutien kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Leppätien suuntai-
sesti. Rinnetonttia on porrastettu voimakkaasti betonitukimuureilla, joissa portaat yläpihalle. Oleskelupiha on 
asuinrakennuksen länsipuolella. Ajo tontille etelästä Pajutieltä. Auton säilytyspaikat tontin reunassa. Ajo- ja kul-
kuväylillä betonikiveys. Rehevä piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia, kookas mänty ja lehtipuita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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30 Pajutie 4  285-5-111-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 / 1982 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen/M. Enegren Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Poikkiharjainen laajennus eteläsivulle on toteutettu 1982. Laajen-
nettu vuonna 2020. Laajennusosan sivuilla yksikerroksiset kuistit. 

Harjakatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystään ala-
puolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Luonnonkivisokkeli. Ik-
kunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilaudat koristeltu 
puuleikkauksin. Vanhimman osan aukotus oletettavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta vuodelta 1932. Toinen talousrakennus on alun perin ollut yhden asunnon talo. Harja-
katto, musta profiilipeltikate sekä punainen huopakate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Autoka-
tos/varasto vuondelta 2020. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Saarnitien ja Pajutien välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan itä-
länsi -suuntaisesti. Talousrakennukset sijaitsevat tontin eteläosassa, toinen kiinni idänpuoleisessa naapuritontin 
rajassa, toinen itä-länsisuuntaisesti lähellä Pajutietä. Rakennusten keskelle jää niiden rajaamina oleskelupiha. 
Tontille ajo pohjoisesta Saarnitieltä. Tontti on rajattu katualueista matalalla pystyrima-aidalla, idässä tonttirajalla 
on pergolamainen puuaita, länsirajalla pensaskasvillisuutta. Pääosin avokalliota oleva tontti laskee jyrkästi Pa-
jutielle tontin eteläosassa. Pihalla vain vähän kasvullista pinta-alaa, muutamia lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

31 Pajutie 6  285-5-111-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti 
eteläsivulla. Ulkoportaat betonia. 

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkover-
houksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti 
alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Säilynyt hyvin alkupe-
räisessä asussaan. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Saarnitien ja Pajutien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisosassa lä-
hellä Saarnitietä kadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. 
Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana keskelle tonttia avautuen etelään. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys 
myös Pajutieltä, jossa metalliportit. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia ja polkuja. Tontti rajattu katualueista ma-
talilla pystyrima- ja lauta-aidoilla, naapuritonteista kasvillisuudella. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita 
mäntyjä ja lehtipuita.  

    



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

21 
 

32 Pajutie 8  285-5-111-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Asuinrakennusta 
laajennettu 2016 yksikerroksisella osalla eteläsivulta. Sisäänkäynnin avokuisti pohjoispäädyssä, mahdollisesti 
myöhemmin toteutettu. Eteläpäädyssä parveke toisessa kerroksessa. Kattolyhdyt pitkillä sivuilla. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, päätyihin kääntyvät räystäät - säily-
neet, syöksytorvet suppiloineen mahdollisesti alkuperäiset. Savupiippu. Itäsivulla yksi kattolyhty, länsisivuilla 
kolme kattolyhtyä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ik-
kunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet. Räystään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden 
puitejako aikakaudelle poikkeava. Itäsivun pienten kattolyhtyjen ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden 
vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta. Toinen talousrakennus valmistunut vuonna 1921, ja toiminut asuinrakennuksena ennen 
päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpet-
tikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Grillimaja vuodelta 2016. 

 Pihapiiri  Korttelin päädyssä sijaitseva kolmen kadun, Pajutien, Koivutien ja Saarnitien rajaama tontti. Asuinrakennus si-
jaitsee tontin länsireunassa Koivutien suuntaisesti. Talousrakennus on itäreunassa lähellä Pajutietä kiinni naa-
puritontin rajassa. Oleskelualueet sijoittuvat asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelle. Tontille ajo Pajutieltä. 
Kulkuväylät soraa, hiekkaa sekä avokalliota. Tontti rajattu katualueista matalalla metalliverkkoaidalla. Nurmik-
koinen, puutarhamainen piha, jolla pensaita sekä havu- ja lehtipuita, kuten vanhoja omenapuita. 

          
 

33 Saarnitie 1  285-5-110-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  - Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 - Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Pää-
dyissä sisäänkäyntikuistit. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Itäpäädyn toisessa kerroksessa parveke, metalli-
kaide, mahdollisesti alkuperäinen. Kadun puoleisella sivulla kattolyhty.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet 
suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous toteutettu 1967, rakennusajalle poik-
keava, mahdollisesti alun perin lautaverhoiltu. Maalattu betonisokkeli. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huo-
miota lähivuosina. Ikkunoiden puitejako rakennusajalle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut 1960. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Valkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Korttelin päädyssä sijaitseva Saarnitien ja Koivutien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa lä-
hellä Saarnitietä kadun suuntaisesti. Autotallirakennus on tontin pohjoisreunassa. Oleskelualueet asuinraken-
nuksen länsipuolella. Tontille ajo Saarnitieltä sekä Koivutieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti 
rajattu katualueista pensasaidalla, metalliverkkoportit. Naapurintontin rajalla verkko- ja pystyrima-aita. Tasainen, 
nurmikkoinen piha, jolla paikoin avokalliota. Kasvillisuutena mm. lehti- ja havupuita sekä syreenipensaita. 

          
 
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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34 Saarnitie 3  285-5-110-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1927 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä. Itä- ja länsisivuilla kattolyhdyt. Laajennettu vuonna 2006. Rakennuksessa on toimi-
nut useita eri kauppoja. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet pyöreine suppi-
loineen - säilytetty. Savupiippu. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Vuori-
lautoja koristeltu puuleikkauksin, viistein ja koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla päädystä yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, musta profiilipeltikate. Vaaleanpunainen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Saarnitien ja Koivutien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin itäreunaan Saarnitien 
suuntaisesti, talousrakennus on Koivutien varressa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjois- ja länsipuolella. 
Kulkuyhteys Koivutieltä, auton säilytyspaikka tontin reunassa. Kulkuyhteys myös Saarnitien puolelta. Kulkuväylät 
betonilaattaa. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla, etelärajalla osuus metalliverkkoaitaa. Vehreä, nurmikkoi-
nen piha, jolla runsaasti lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

35 Saarnitie 5  285-5-110-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1932 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä. Rakennuksessa on toiminut rakennusliike asumisen lisäksi. 

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet pyöreine sup-
piloineen - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulko-
verhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ilmeisesti alkuperäiset ikkunat. Aukotus luultavasti al-
kuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta vuosilta 1936 ja 1965. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla päädystä yhteen 
naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaaka-
lautaverhous.  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Saarnitien ja Koivutien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläosassa itä-
länsi -suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa kadun suuntaisesti, toinen lähem-
pänä Saarnitietä kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha pääosin rakennuksen itäpuolella. Ajoyhteys tontille Koi-
vutieltä. Kulkuväylät hiekka- ja sorapintaisia. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Vehreä puutarhamainen 
piha, jolla runsaasti lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä, omenapuita ja marjapensaita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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36 Saarnitie 18  285-5-109-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Poik-
kiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäsivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaide, mahdollisesti alkupe-
räinen. 

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, räystäs-
suppilot, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystään kohdalla 
vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pysty-
laudalla. Ruskea betonisokkeli. Ullakon päädyissä pyöreät ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. 
Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on 
tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijoittuu tontin länsireunaan Saarnitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. 
Tontille ajo lännestä Saarnitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti 
rajattu katualueesta pensasaidalla, naapuritonteista metalliverkkoaidalla ja kasvillisuudella. Nurmikkoinen avoin 
piha, jonka reunamilla muutamia lehtipuita ja  -pensaita. 

          
 

37 Saarnitie 22  285-5-109-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1929 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kuistit päädyissä. 

Harjakatto, vaaleanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - 
ovat säilyneet. Ulkoseinissä vihreä lautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista - alaosa vaakalautaverhous, 
yläosa pystylauta. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta ja vesilauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu 
värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä, profiili poik-
keava. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuori-
lautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1924 ja toiminut asuinrakennuksen ennen päärakennuksen valmistumista. 
Rakennettu rajalla yhteen naapurin kanssa. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Keltainen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kulmatontilla, Saarnitien kulmauksessa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin länsiosaan kadun suun-
taisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha on pääosin rakennusten rajaamana tontin itä-
osassa. Ajo tontille etelästä Saarnitieltä. Metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti rajattu katualu-
eesta matalalla metalliverkkoaidalla, jonka takana tiheä pensasaita. Itäpuolen rajalla metalliverkkoaita, pohjoi-
sessa pystyrima-aita. Tasainen, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipensaita, kuten syreeneitä, ja vanhoja ome-
napuita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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38 Koivutie 17  285-5-126-13  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Jorma Kallioinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan 
pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti rakennuksen päädyssä, länsisi-
vulla. Mahdollisesti osin tai kokonaan myöhempi laajennus vuodelta 1996. Ulkoportaat betonia. Parveke länsi-
päädyssä, kuistin yläpuolella. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Kattoikkuna ja aurinkopaneelit etelälappeella. Avoräystäs. Ulko-
seinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty 
- lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ruskea betonisokkeli. Kellarin ikkunat ja ovi mahdollisesti alkuperäiset. 
Julkisivun aukotus luultavasti alkuperäinen laajennusosaa lukuun ottamatta.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1991. Suunnittelija Erkki Mäkelä. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulko-
seinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Autokatos valmistunut vuonna 2004. Suunnittelija Jari Soininen. 

 Pihapiiri  Katujen, Saarnitie ja Koivutie, kulmassa, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa 
Koivutietä vasten, talousrakennus tontin luoteiskulmassa. Oleskelupiha on pääosin asuinrakennuksen länsipuo-
lella. Tontille ajo pohjoisesta Saarnitieltä. Talousrakennuksen ajoväylä asfalttia, muut kulkuväylät sora- ja hiek-
kapintaiset tai avokalliota. Tontti on rajattu metalliverkkoaidalla. Saarnitien puolella verkkoaitaan yhdistetty pen-
saskasvillisuutta. Metalliportti, mahdollisesti alkuperäinen. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa muu-
tama kookas mänty. 

        
 

39 Koivutie 15  285-5-126-12  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Reino Vehkasalo Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan 
pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. Vehkasalon itselleen suunnittelema talo. Sisäänkäyn-
tikuisti pihan puolella länsisivulla.  

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Ulkoseinissä ruskea strukturoitu rappaus. Maa-
lattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset 
ikkunat. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijoittuu tontin itäreunaan vasten Koivutietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. 
Tontille ajo Koivutieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu metalli-
verkko- ja pensasaidalla. Tasainen, nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa muutamia mäntyjä. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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40 Koivutie 13  285-5-126-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1952 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan 
pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti Koivutien puolella itäsivulla. Ulko-
portaat betonia, puukaide. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous. Alkuperäinen jul-
kisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, 
joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset 
ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Koristeaiheet aikakaudelle poikkeavia. Ikkunoiden puitejako 
aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti osin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1969. Harjakatto, tumma saumapeltikate. Ulkoseinissä siniharmaa vaa-
kalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijoittuu tontin itäosaan vasten Koivutietä. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille 
ajo Koivutieltä. Puu-/metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia sekä betonilaattaa. Tontti rajattu katualu-
eesta metalliverkko- ja pensasaidalla. Kadun puolella matala betonitukimuuri. Tasainen, osin kallioinen piha, 
jolla kasvaa muutamia kookkaita lehti- ja havupuita.  

          
 

41 Koivutie 11  285-5-126-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan 
pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläsivulla. 

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Avoräystäs. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. 
Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Rois-
kerapattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakau-
delle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1977. Harjakatto. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella 
tontin eteläreunassa. Oleskelupiha rakennusten rajaamana asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ja kellarin 
autotalliin ajo idästä Koivutieltä, metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tontti ra-
jattu pensasaidalla. Vehreä, osin kallioinen piha, jolla monipuolisesti istutuksia, pensaita ja puustoa.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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42 Koivutie 9  285-5-126-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Toivo Jäntti Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, joka on alueen ainoa jälleenrakennuskauden Puutalo Oy:n tehdas-
valmisteinen tyyppitalo. Sisäänkäyntikuisti Koivutien puoleisessa päädyssä. Ulkoportaat betonia, metallikaide, 
mahdollisesti alkuperäinen. Rakennusta laajennettu 2010, suunnittelija Jari Soininen. 

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä li-
säeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylau-
dalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako sekä vuorilautojen koristelu aikakau-
delle poikkeava. Aukotus muuttunut alkuperäisestä. 

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1951. Harjakatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalauta-
verhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on tontin lounaiskulmassa. Oles-
kelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta, aiem-
min pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti erotettu katualueesta matalalla betonitukimuurilla 
ja metalliverkkoaidalla. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Kallioinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita 
mäntyjä.  

          
 

43 Koivutie 7  285-5-126-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Rekula Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan 
pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsipäädyssä, to-
teutettu 1953, suunnittelija Pentti Rekula. Laajennus 2020, suunnittelija Tuomo Hovi. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä harmaanruskea strukturoitu rap-
paus. Betonisokkeli, strukturoitu rappaus. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden pui-
tejako aikakaudelle tyypillinen, mutta hahmo ja puiteprofiili poikkeavat alkuperäisestä. Aukotus poikkeaa alkupe-
räisestä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Oleskelualue asuinrakennuksen länsipuolella. Ton-
tille ajo idästä Koivutieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Kallioinen 
avoin piha, jonka länsiosassa kasvaa lehtipuustoa. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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44 Koivutie 5  285-5-126-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan 
pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti länsipäädyssä. Ulkoportaat beto-
nia. Metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä harmaanruskea rappaus. Rapattu 
betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako säilynyt aikakaudelle 
tyypillisenä. Kuusikulmainen ikkuna eteläsivulla.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 2005. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaalea pystylau-
taverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuo-
lella. Oleskelupiha sijoittuu pääosin rakennusten väliin ja eteläpuolelle. Tontille ajo idästä Koivutieltä. Ajoväylä 
asfaltoitu. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla ja metalliverkkoaidalla, naapuritonteista metalliverkkoai-
dalla. Tasainen ja avoin, pääosin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama mänty ja lehtipuita.  

          
 

45 Koivutie 3  285-5-126-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Rekula Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti länsipäädyssä.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. 
Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Maa-
lattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako säilynyt aikakau-
delle tyypillisenä. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. 
Tontille ajo idästä Koivutieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta sekä suoraan kellarin autotalliin. Kulkuväylät 
sora- ja hiekkapintaiset, kellarin ajoluiska soraa ja betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla, 
johon yhdistetty matala pystylauta-aita. Tonttien välisillä rajoilla metalliverkko- ja pensasaitaa. Tasainen vehreä, 
nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita. 

          
 
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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46 Koivutie 1  285-5-126-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1952 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.

     INV 82 Y17

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloark-
kitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyypin, piirteitä. 

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleansininen lautaver-
hous; alaosassa vaakalauta, yläosassa pystylauta. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeris-
tetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Kerrosten välissä vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippa-
lankku. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautojen 
koristelu aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti pääosin alkuperäinen. 

 
 
 

 Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus Talousrakennus valmistunut 1968, suunnittelija Erkki Ranta. Tyyliltään poikkeava alueen muusta rakennuskan-
nasta. 

 Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu keskeisesti tontille kaartuvan Koivutien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuk-
sen luoteispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelualue on tontin länsiosassa. Ajoväylä kaakosta Koivutieltä
tontin pohjoisreunaa myöten. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia ja betonilaattaa. Kadun puolella korkea betoni-
tukimuuri. Muurin päällä on matala metalliverkkoaita sekä pensasaita. Nurmikkoinen, paikoin kallioinen piha, jolla 
kasvaa kookkaita lehti- ja havupuita. Kadun puolella avokalliota. Tontilla kasvaa korkeita havu- ja lehtipuita. 

         
 

47 Pajutie 10  285-5-126-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Aulis Laine Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piir-
teitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Eteläpäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke. Laajennettu 
2002; kuisti ja parveke. 

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäi-
nen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - ilmeisesti jatketut räystäät, ikkunat ja sokkeli syvennyk-
sessä. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunamalli aikakaudelle 
poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1968. Harjakatto, tumma profiilipeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalau-
taverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijoittuu melko keskeisesti tontille naapurirakennusten suuntaisesti hieman vinoon Pajutiehen 
nähden. Talousrakennus on asuinrakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa rajan suuntaisesti. 
Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapin-
taisia. Tontti on rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on paikoin yhdistetty pensasaitaa. Vehreä piha, jolla 
kasvaa mäntyjä sekä lehtipuita ja -pensaita. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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48 Pajutie 12  285-5-126-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Kuistin yläpuolelle to-
teutettu parveke vuonna 1984, suunnittelija Heikki Salmenhaara.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 
Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - ly-
hyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautojen koristelu, puite-
jako ja malli aikakaudelle poikkeavat. Ikkunat luultavasti säilyneet pääosin alkuperäisillä paikoillaan, aukkojen 
koko mahdollisesti osittain muuttunut.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijoittuu tontin eteläosaan hieman vinoon katuun nähden. Oleskelupiha on asuinrakennuksen 
länsipuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä, ajo kadulta suoraan kellariin. Kulkuväylät betonikiveä. Tontti rajattu 
matalalla pystylauta-aidalla, johon on kadun puolella yhdistetty betonitukimuuri. Puutarhamainen ja vehreä piha, 
jolla perenna- ja pensasistutuksia sekä kookkaita havu- ja lehtipuita.  

          
 

49 Pajutie 14, rak. 1  285-5-126-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 T. Lehto Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piir-
teitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella rakennuksen pohjoissivulla. Oleskelupiha rakennuksen pohjoispuolella. 
Länsipäädyssä toisessa kerroksessa ulokeparveke.  

Harjakatto, punainen profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulko-
verhouksen alareunassa tippalankku. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Kulmissa pilasteriaiheet, joita 
korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja vuo-
rilautojen koristeaiheet aikakaudelle poikkeavat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjois-
puolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä. Ajo kadulta suoraan kellariin. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, 
johon on kadun puolella yhdistetty betonitukimuuri. Avoin ja tasainen, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia 
kookkaita mäntyjä sekä lehtipensaita. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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50 Pajutie 14, rak. 2  285-5-126-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 

 2007 Rakennustaiteellinen   RKY 09   
 Jari Juutilainen Kulttuurihistoriallinen   MK 08   
 Puu Kaupunkikuvallinen   KYM 92   
  Säilyneisyys -  OYK 96   
     INV 82   

 Yksikerroksinen yhden asunnon talo 2000-luvulta. Eteläpäädyssä katettu ja lasitettu sisäänkäynti. 

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa valkoiset 
pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys   -  

 Talousrakennus   - 

 Pihapiiri   kts. rakennus 1 

          
 

51 Pajutie 16  285-5-126-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti rakennuksen länsisivulla toteutettu 
vuonna 1981, suunnittelija Jorma Kallioinen. Ulokeparveke ensimmäisessä kerroksessa eteläpäädyssä.  

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Alkupe-
räinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat 
syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuo-
rilautoja koristettu viistein. Ikkunoiden puitejako ja vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeavat. Aukotus ilmei-
sesti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee kadun päätteenä tontin itäreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinraken-
nuksen länsipuolella. Ei tontille ajoa. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla ja kasvillisuudella. Loiva rinne-
tontti. Nurmikkoinen ja osin kallioinen piha, jonka eteläosassa kasvaa lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä ja 
omenapuita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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52 Pajutie 17  285-5-112-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Sisäänkäynti-
katos itäpäädyssä. Sisäänkäynnin yläpuolella toisessa kerroksessa parveke. Kuisti ja parveke toteutettu 2006. 

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä keltainen vaakalautavuoraus. Ulkoseiniä lisä-
eristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Au-
kotus ilmeisesti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuo-
lelle. Ei tontille ajoa. Tonttia rajaa matala pystylauta-aidalla sekä pensaskasvillisuus. Etelään laskeva rinnetontti. 
Melko avoin kallioinen piha, jolla kasvaa mäntyjä ja lehtipensaita.  

          
 

53 Pajutie 15  285-5-112-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1958 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Olavi Karttaavi Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Ka-
tettu sisäänkäynti itäpäädyssä, ulokekatos. Ulkoportaat betonia, metallikaide.  

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Ulkoseinissä harmaanruskea rappaus. Sivu-ulla-
koiden päädyissä alkuperäiset keraamiset ilmanvaihtoventtiilit. Rapattu betonisokkeli. Ilmeisesti alkuperäiset ik-
kunat. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuo-
lelle. Tontille ajo Pajutieltä rakennuksen itäpuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tont-
tia rajaa matala pystylauta-aita. Loiva, etelään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kas-
vaa monipuolisesti puita ja pensaita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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54 Pajutie 13  285-5-112-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Rekula Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Ka-
tettu sisäänkäynti itäpäädyssä. Eteläsivulla ensimmäisessä kerroksessa parveke. Rakennusta on laajennettu 
vuosina 1997 ja 2015. 

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Pohjoissivulla kattolyhty, ilmeisesti myöhempi toteu-
tus. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä li-
säeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylau-
dalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus 
ilmeisesti muuttunut alkuperäisestä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. 
Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1966. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Keltainen vaakalautaverhous, 
päädyn yläosassa pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuo-
lelle. Tontille ajo Pajutieltä asuinrakennuksen länsipuolelta, ajoväylä asfaltoitu. Tontin reunassa rakennuksen 
itäpuolella Pajutien varressa on pysäköintialue, betonikiveys. Tonttia rajaa kadusta matala betonikivimuuri. Muu-
alta tonttia rajaa matala pystylauta- ja -rima-aita. Loiva etelään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, puutarhamai-
nen ja vehreä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita sekä muutama mänty. 

          
 

55 Pajutie 11  285-5-112-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Rekula Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Ka-
tettu sisäänkäynti pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Rakennusta laajennettu 2013 eteläsivun poik-
kiharjaisella osalla. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaver-
hous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puite-
jako mukailee aikakaudelle tyypillistä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.  

 Talousrakennus  Autokatos valmistunut 2009. Suunnittelija Osmo Rissanen. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Autokatos rakennettu kiinni asuinraken-
nuksen päätyyn. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä, kulkuväylillä betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-
aita ja pensaskasvillisuus. Puutarhamainen, vehreä piha, jolla kasvaa erilaisia lehtipuita ja -pensaita. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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56 Pajutie 9  285-5-112-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsivulla. Puiset ulkoportaat.  

Harjakatto, musta profiilikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä tummanpunainen vaakalau-
taverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poik-
keava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1923. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pul-
pettikatto, musta huopakate. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa vasten Pajutietä. Talousrakennus sijaitsee melko keskeisesti 
tontin itäreunassa rajassa kiinni. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana niiden etelä- ja länsipuolelle. Tont-
tia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Avoin, melko kallioinen piha, jonka reunoilla kasvaa 
lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

57 Pajutie 7  285-5-112-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 202913 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä. Puiset ulkoportaat. Kuistien yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Kuistit ja ete-
läpuolen terassit laajennuksia 2000-luvulta.  

Harjakatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä 
vaalea vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa 
pilasteriaiheet, joita on korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Osa ikkunoista ilmeisesti alkupe-
räiset. Osa ikkunoiden vuorilaudoista koristeltu puuleikkauksin. Koristeelliset puukaiteet. Sivu-ullakoiden pää-
dyissä vinoneliöikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta. Vanhempi talousrakennus on valmistunut 1923. Rakennettu rajalla kiinni naapurin ta-
lousrakennukseen. Pulpettikatto. Musta kolmiorimahuopakate. Uudempi talousrakennus valmistunut 2019. Har-
jakatto. Musta huopakate. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Talousrakennukset sijoittuvat pääraken-
nuksen eteläpuolelle tontin reunoille. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana niiden keskelle avautuen etelään. 
Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä, kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset, betonilaattaa ja liuskekiveystä. Tonttia 
rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Puutarhamainen, paikoin kallioinen piha, jolla perenna- ja 
pensasistutuksia, lehtipuita ja -pensaita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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58 Pajutie 5  285-5-112-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Rakennusta 
laajennettu poikkiharjalla eteläsivulta vuonna 1962. Suunnittelija Jussi Miettinen. Sisäänkäyntikatos itäpäädyssä. 
Ulkoportaat betonia. Metallikaide. 

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat säilyneet - jalkaränni, 
syöksyputket suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät. Oliivinvihreä vaakalautaverhous. Räystään alapuolella 
vaakalista. Julkisivua jaettu pystylistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa valkoiset pilasteri-
aiheet. Ikkunoiden puitejako ja aukotus aikakaudelle poikkeavat, ikkunoiden sijainti mahdollisesti alkuperäinen. 
Ullakolla vinoneliöikkunat. Maalattu betonisokkeli.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha eteläpuolella. Tontille ajo 
pohjoisesta Pajutieltä rakennuksen itäpuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa matala metal-
lipinnakaide. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reunamilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

59 Pajutie 3  285-5-112-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Eteläsivun kuisti toteutettu 1957. Suunnittelija Yrjö E. Rantala. Eteläsivun parveke sekä länsi- ja eteläsivun te-
rassi ja kulkusilta toteutettu 2020.  

Taitekatto, vihreä saumapelti. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit -säilyneet. Ulko-
seinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. 
Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poik-
keava. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut 1951. Rakennettu kiinni naapuritontin rajaan. Pulpettikatto. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen ete-
läpuolella tontin länsirajassa kiinni. Oleskelupiha avautuu etelään rakennusten reunustamana. Tontille ajo poh-
joisesta Pajutieltä. Tontin reunassa kadun puolella on betonikivetty auton säilytyspaikka. Kulkuväylät ovat sora- 
ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Nurmikkoinen vehreä piha, jonka 
eteläosassa kasvaa lehtipuustoa ja -pensaita. 
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60 Pajutie 1  285-5-112-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1953 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Rekula Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Alueen 
muusta vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Korotettu kaksikerroksiseksi 1953, suunnittelija Pentti Rekula. 
Sisäänkäynti pohjoissivulla sekä länsipäädyssä. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Länsipäädyssä toisen kerrok-
sen ulokeparveke, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Rakennuksessa on toiminut ruoka- ja sekatavara-
kauppa asumisen lisäksi.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Tiilirunko. Ulkoseinissä sinapinkeltainen roiske-
rappaus. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen. 

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha rakennuksen eteläpuolella 
avautuu etelään. Ajo tontille pohjoisesta Pajutieltä ja idästä Leppätieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. 
Tonttia rajaa metalliverkko-, pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Pääosin sora- ja nurmipintainen vehreä 
piha, jolla kasvaa erilaisia lehtipuita ja -pensaita. 
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61 Leppätie 2  285-5-113-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen funktionalismin piirteitä. Sisään-
käyntikuisti itäsivulla.  

Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Räystäätön. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä harmaanvalkoinen roiskerap-
paus. Julkisivun ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilaudat 
funktionalismille poikkeavat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1939. Harjakatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaver-
hous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen 
pohjoispuolella lähes tontinrajassa kiinni. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja eteläpuolella. Tontille ajo 
lännestä Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, betonilaatta sekä betonikiveys. Tonttia rajaa 
vapaamuotoisesti puu- ja pensaskasvillisuus. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa kookasta puustoa. Pihan 
reunoilla kasvaa rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta.  

          
 

62 Leppätie 4  285-5-113-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun klassismista. Sisäänkäyntikuisti pihan puo-
lella itäsivulla, puiset ulkoportaat. Kuisti toteutettu 1953, suunnittelija Sulo G. Jukanen. Eteläpäädyssä toisen 
kerroksen ulokeparveke, puukaide. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Räys-
tään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Harmaa betonisokkeli. Räystään alla ma-
talat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunoissa irtoristikot. Ikku-
noiden vuorilaitoja koristeltu viistein ja koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteel-
lisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus, autokatos, on valmistunut vuonna 1985, suunnittelija Matti Pitkänen. Rakennettu kiinni kadun-
puoleiseen rajaan. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen 
eteläpuolella kiinni kadun puoleisessa rajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itä-ja pohjoispuolella. Tontille 
ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora- ja hiekka sekä 
noppakivi. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Puutarhamainen vehreä piha, jossa moni-
puolisesti istutuksia, puu- ja pensaskasvillisuutta. 

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

39 
 

63 Leppätie 6  285-5-113-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuistit päädyissä, puiset ulkoportaat. Ulkokuistit toteutettu 1950 sekä 1952? (muutos/laajennus) 
Eteläpäädyssä kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Pihan puolella itäsivulla lasitettu terassi sekä ylä-
puolinen parveke.  

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. 
Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Rouhepinnoitettu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja -profiili aika-
kaudelle tyypilliset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Vanha talousrakennus purettu. Uusi autokatos valmistunut vuonna 2000. Rakennettu kiinni kadun puoleiseen 
rajaan. Taitekatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Autokatos on asuinra-
kennuksen eteläpuolella kiinni kadun puoleisessa rajassa. Myöhemmin rakennettu autokatos on katunäkymässä 
hallitseva. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä, ajo- ja kulkuväylien pääl-
lyste sora ja hiekka, asfaltti, betonikiveys ja puu. Tonttia rajaa pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Melko jyrkkä 
rinnetontti. Puutarhamainen vehreä piha, jossa monipuolisia istutuksia, kookas mänty ja lehtipensaita. 

          
 

64 Leppätie 8  285-5-113-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Si-
säänkäyntikuistit länsipäädyssä ja eteläsivulla. Puiset sekä betoniset ulkoportaat.  

Aumattu taitekatto, tummanruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton alkuperäiset yk-
sityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti 
lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilaste-
riaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen. 
Päädyissä ullakon lunetti-ikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Kulmatontti Leppätien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Haapatien suuntai-
sesti. Pieni oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Ei tontille ajoa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste beto-
nilaattaa ja puuta. Tonttia rajaa pensasaita ja vapaamuotoinen kasvillisuus. Metalliportti Leppätien puolella. Re-
hevä piha, jonka reunoilla lehtipuita- ja pensaita. 
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65 Katajatie 5  285-5-113-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1988 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Kalevi Ilonen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82   

 Kaksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1990-luvun arkkitehtuurin piirteitä. 
Katettu sisäänkäynti Katajatien puolella itäsivulla. Toisen kerroksen parveke itäsivulla. Erkkeri eteläpäädyssä. 
Monimuotoinen rakennus erottuu ympäröivästä rakennuskannasta, sopeutuu kuitenkin mittakaavaltaan ympä-
röivään rakennuskantaan. 

Yhdistelmä harja- ja pulpettikattoa. Harmaa saumapeltikate. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaaka-
lautaverhous. Betonirunko. Maalattu betonisokkeli. Uloke- ja kiilaikkunoita, toisessa kerroksessa pyöreä ikkuna 
itäsivulla.  

 
 
 

 Säilyneisyys   -  

 Talousrakennus   - 

 Pihapiiri  Kulmatontti Katajatien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Katajatien 
suuntaisesti. Tontille ajo Katajatieltä, autojen säilytyspaikat rakennuksen edessä kadun varressa. Ajo- ja kulku-
väylien päällyste betonikiveys. Tontti rajattu kasvillisuudella. Vehreä piha, jolla monimuotoisesti istutuksia.  

          
 

66 Katajatie 3  285-5-113-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuistit päädyissä.  

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet, 
syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. 
Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs.  Ulkoverhouksen alareunassa vesilauta. Maalattu betonisok-
keli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.  Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunat mahdolli-
sesti alkuperäiset, kuistin ikkunoiden puitejako alueelle tyypillinen. 

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinra-
kennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, betonilaatta. 
Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla, johon yhdistetty kasvillisuutta, metalliportit. Vehreä puutarhamai-
nen piha, jossa monipuolisesti istutuksia sekä lehtipuita ja -pensaita. 
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67 Katajatie 1  285-5-113-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäynti-
kuisti länsipäädyssä. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä sinapinkeltainen vaa-
kalautaverhous. Ulkoseinää ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Luonnonkivisokkeli. 
Ikkunoiden puitejako ja -profiili aikakaudelle poikkeavat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteel-
lisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1923. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen pääraken-
nuksen valmistumista. Harjakatto, musta aaltopelti. Ulkoseinissä sinapinkeltainen peiterimavuoraus. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Katajatietä vasten. Talousrakennus on tontin eteläkulmassa. 
Oleskelupiha jää rakennusten keskelle avautuen kaakkoon ja etelään. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja 
kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka, betonilaatta. Tonttia rajaa lännessä kallioleikkaus sekä muualla vapaa-
muotoinen kasvillisuus. Pääosin sorapintainen piha, jota reunustaa vehreä kasvillisuus, kuten perennat ja lehti-
pensaat sekä -puut. 

          
 

68 Katajatie 2  285-5-114-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1920-luku Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Tiili/Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Katettu sisäänkäynti pohjoispäädyssä. Eteläpäädyssä 
sisäänvedetty parveke. Rakennusta on laajennettu sekä tehty muutoksia. Poikkeaa ulkonäöltään alueen muusta 
rakennuskannasta, mutta sopeutuu mittakaavaltaan ympäröivään vanhaan rakennuskantaan. Rakennusta on 
laajennettu vuosina 1966 ja 1977. Rakennus sai vuonna 1977 kahitiiliverhouksen, joka sittemmin rapattiin 
vuonna 2006. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Keltainen sileä rappaus. Yläkerroksessa keltainen 
vaakalautavuoraus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikku-
noiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen 
alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta valmistuneet vuosina 1950 ja 2009. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla yhteen 
naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalauta-
verhous. Uudempi talousrakennus on autotalli, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. Harjakatto, musta saumapelti-
kate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Vanha talousrakennus on tontin koillisnur-
kassa, autotalli lounaiskulmassa kadun varressa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Au-
tojen säilytyspaikka tontin länsireunassa kiinni kadussa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys ja -laatta. 
Istutusalueita rajattu graniittikivillä - istutusten muotokieli ja tyyli aikakaudelle ja alueelle poikkeava. Puutarha-
mainen rehevä piha.  
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69 Katajatie 4  285-5-114-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 R&O Koskinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden perheen talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Lyhyt poikkiharja itäsivulla. Katettu sisäänkäynti itäsivulla poikkiharjan päädyssä.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla, 
luultavasti myöhempi toteutus. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaaka-
lista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle 
tyypillistä. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut 1924. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpetti-
katto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kulmatontti Katajatien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee tontin luoteiskulmassa katujen suun-
taisesti. Talousrakennus on tontin kaakkoisnurkassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille 
ajo pohjoisesta Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet hiekka ja sora. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita 
ja pensaat. Pääosin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutama vanha omenapuu.   

          
 

70 Haapatie 1  285-5-114-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1939 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen asuinkerrostalo edustaa alueelle harvinaista 1930-luvun funktionalismia. Katoksettomat si-
säänkäynnit luoteissivulta. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Sisäänkäyntikatos toteutettu vuonna 2020, suun-
nittelija Selja-Maaria Flink. 

Loiva aumakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaaka-
lautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoissa sirot vuorilaudat. Mah-
dollisesti alkuperäiset ikkunat ja ovet.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Talousrakennus vuodelta 1954, suunnittelija Pentti Rekula. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousraken-
nusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate. 

 Pihapiiri  Kulmatontti Haapatien mutkassa. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa vasten Haapatietä. Talous-
rakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää osin rakennusten väliin sekä tontin pohjois-
osaan. Tontille ajo Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita, johon 
yhdistetty kadun puolella betonitukimuuri. Tasainen nurmikkoinen piha, jota reunustaa pensaskasvillisuus. 
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71 Katajatie 23  285-5-108-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1923 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Katetut sisäänkäynnit päädyissä. Rakennuksessa on 
toiminut mm. kalakauppa, peltisepänliike ja korjaamo asumisen lisäksi.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin kääntyvät räystäät. Länsisivulla kaksi 
kattolyhtyä. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetoniverhous, alkuperäinen ollut vaakalautaverhous. Musta murskeki-
vipintainen levytetty betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti al-
kuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta, rakennusvuodet 1924 ja 2010. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla yhteen naa-
purin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaver-
hous. Uudemmassa talousrakennuksessa harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen 
vaakalautavuoraus. Siniharmaa betonisokkeli. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin länsireu-
nassa kiinni rajassa. Uudempi talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen län-
sipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonikiveys. Tonttia rajaa 
pensasaita ja pystylauta-auta. Vehreä, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipuita, kuten omenapuita ja koivuja, 
sekä lehtipensaita. 

          
 

72 Katajatie 21  285-5-108-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1961 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus/tiili Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Arkkitehtuuriltaan alueen vanhasta rakennuskannasta poik-
keava. Sisäänkäyntikatos pihan puolella länsisivulla. Koko sivun pituinen kattoterassi toisessa kerroksessa itä-
sivulla. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut parturikampaamo asumisen lisäksi. 

Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Räystäätön. Ulkoseinissä päädyissä valkoinen tiiliverhous, 
sivuilla valkoinen roiskerappaus sekä julkisivulevy. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle 
tyypillinen. 

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1970 vanhan talousrakennuksen tilalle, suunnittelija Pentti Arponen. Ra-
kennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Katajatien suuntaisesti.  Talousrakennus on tontin lounaisnur-
kassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä asuinrakennuksen poh-
joispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontin kadunpuoleisella rajalla matala betonitukimuuri. 
Melko avointa pihaa reunustaa pensaskasvillisuus. Pihalla kasvaa muutama kookas lehtipuu. 

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

45 
 

73 Katajatie 19  285-5-108-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Kuistit päädyissä. Kuistien yläpuolella parvekkeet molemmissa päädyissä. Toinen kuisti ja parveke toteutettu 
vuonna 1953, toinen parveke vuonna 1993. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Kaksi kattolyhtyä län-
sisivulla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkosei-
niä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyet räystäät, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista luul-
tavasti alkuperäiset. Kuistin ikkunoissa alueelle ominainen ruutujako, alkuperäinen. Aukotus ilmeisesti pääosin 
alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 2010. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. 
Vanha rakennus ilmeisesti purettu paikalta. Uudessa rakennuksessa on ilmeisesti hyödynnetty vanhan raken-
nuksen osia. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunaan Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin länsirajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kataja-
tieltä rakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Kadun puolella matala 
pystyrima-aita. Itään laskeva rinnetontti. Kallioinen piha, jolla istutuksia sekä lehtipuu ja -pensaskasvillisuutta. 

          
 

74 Katajatie 17  285-5-108-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1923 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Fredrik Lindqvist Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Kuistit päädyissä, osin ulokkeena. Pohjoispäädyssä kuistin päällä toisen kerroksen avoparveke. Pohjoiskuistia 
mahdollisesti laajennettu vuonna 2002. Rakennuksessa on aiemmin harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Päätyihin taittuvat räystäät. Umpiräystäs. Ulkoseinissä keltainen 
vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Räystään alapuolella vaakalista. Kulmissa pilas-
teriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee 
aikakaudelle tyypillistä. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. 
Osaa ikkunoiden vuorilaudoista koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. 
Pulpettikatto, punainen profiilipeltikate. Ulkoseinissä keltainen peiterimaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen takana 
tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Auto-
paikoitus Katajatien puolella tontin reunassa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Kadun 
puolella matala betonitukimuuri ja pystyrima-aidalla. Itään laskeva rinnetontti. Rinnettä porrastettu betonituki-
muurein. Kallioinen piha, jolla kasvaa muutama havu- ja lehtipuu. 
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75 Katajatie 15  285-5-108-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1923 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Katetut sisäänkäynnit päädyissä. 

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Kattolyhty 
länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat 
syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ai-
kakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauk-
sin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1923. Harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen peiterimaverhous. 

 Pihapiiri  Katujen kulmassa, Katajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreu-
nassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella tontin luoteisnurkassa. Oles-
kelupiha jää rakennusten väliin avautuen länteen ja etelään. Tontille ajo idästä Katajatieltä ja etelästä Vaahtera-
tieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensasaita, 
Katajatien puolella on matala betonitukimuuri. Loiva rinnetontti, jota porrastettu matalalla tukimuurilla. Puutarha-
mainen, osin kallioinen piha, jolla erilaisia istutuksia ja pensaskasvillisuutta.  

          
 

76 Katajatie 13  285-5-115-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Katetut sisäänkäynnit päädyissä, tiilipilarit ja metallikaiteet, mahdollisesti myöhempiä laajennuksia. Sisäänkäyn-
tikatos myös länsisivulla. Ulkoportaat betonia. Toisen kerroksen parveke länsisivulla toteutettu 2006. Rakennuk-
sessa on toiminut maalaamo ja kauppa asumisen lisäksi.  

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Pitkillä sivuilla kattolyhdyt. Ullakon pää-
dyissä lunetti-ikkunat. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Vesikaton 
ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkover-
houksen alareunassa tippalankku ja vesilauta. Kulmissa ja pitkillä sivuilla pilasteriaiheet, joita korostettu värilli-
sellä pystylaudalla. Rapattu betonisokkeli. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ikkunoiden puitejako ai-
kakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja ko-
ristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1924. Talousrakennus on rakennettu yhteen naapurin kanssa. Harja-
katto. Sininen ulkoverhous. 

 Pihapiiri  Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Katajatie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreu-
nassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella tontin etelänurkassa. Oleske-
lupiha jää rakennusten väliin avautuen lounaaseen ja länteen. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja idästä 
Katajatieltä, jolta ajo suoraan kellarin autotalliin. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka, asfaltti. Tonttia 
rajaa matala pystylauta-aita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla istutuksia,  pensaskasvillisuutta ja ome-
napuita. 
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77 Katajatie 11  285-5-115-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1930 -luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä. Veranta länsisivulla on laajennus vuodelta 1990. Toisen kerroksen parveke 
länsisivulla verannan yläpuolella. Ranskalainen parveke eteläpäädyssä. 

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Pitkillä sivuilla kattolyhdyt. Päädyissä ullakon 
lunetti-ikkunat. Katon ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalau-
taverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa ja pitkällä sivulla pilasteriaiheet, joita korostettu 
värillisillä pystyrimoilla. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja 
koristeltu puuleikkauksin ja koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. 
Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsi-
reunassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin. Tontille ajo idästä Katajatieltä rakennuksen etelä-
puolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä betonikivi. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Kadun puolella matala 
betonitukimuuri. Rehevöitynyt heinikkoinen piha, jolla istutuksia ja pensaskasvillisuutta. 

          
 

78 Katajatie 9  285-5-115-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikatokset pihan puolella länsisivulla. Rakennusta laa-
jennettu 1938, suunnittelija Armas Laitinen.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä 
valkoinen vaakalautaverhous, yläosassa pystylautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Kulmissa yksivä-
riset pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, punainen profiilipeltikate. Ulkoseinissä lautaverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin luoteiskulmassa 
rajassa kiinni. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana niiden lounaispuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä 
asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja avokallio. Tonttia 
rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen, osin kallioinen tontti, jonka reunoilla pensaskasvillisuutta. 
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79 Leppätie 10  285-5-115-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1927 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikatos länsipäädyssä. Kuisti itäpäädyssä. 
Kuisti toteutettu vuonna 1973, suunnittelija Pentti Arponen. Avokuisti toteutettu vuonna 1977, suunnittelija Pentti 
Arponen. 

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkosei-
nissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouk-
sen alareunassa tippalauta. Räystään alapuolella vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aika-
kaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti osin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1924. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vihreä peiterima-
verhous. Alkuperäiset ovet. 

 Pihapiiri  Korttelin päässä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Haapatien suuntaisesti. Talous-
rakennus on päärakennuksen itäpuolella melko keskellä tonttia Katajatien suuntaisesti kiinni pohjoisrajassa. 
Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Tonttia rajaa 
metalliverkko-, pystylauta- ja pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen vehreä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -
pensaita.  

          
 

80 Leppätie 12  285-5-115-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1923 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Toisen kerroksen parveke itäsivulla. 

Harjakatto, musta suoraprofiilipeltikate. Savupiippu. Aurinkopaneelit. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä 
vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoi-
den puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus mahdollisesti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1985. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Musta profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa Leppätietä vasten. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuo-
lella tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha pääosin asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä 
asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. 
Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, muutamia lehtipuita ja -pensaita.   
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81 Leppätie 14  285-5-115-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo 1950-luvulta. Sisäänkäyntikuisti ja toisen kerroksen par-
veke eteläpäädyssä. Sisäänkäyntikuisti on toteutettu vuonna 1996, laajennettu vuonna 2019, tyylillisesti poik-
keava. Sisäänkäyntikatos itäsivulla. Rakennuksessa on toiminut puuseppä ja verhoiluliike asumisen lisäksi. Ra-
kennuksen kellari on paikalla sijainneen, 1920-luvulla rakentuneen asuinrakennuksen kellari, joka säilyi pommi-
tuksesta johtuneesta tulipalosta. 

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni - säilyneet. Ul-
koseinissä sinapinkeltainen vaakalautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakau-
delle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Oleskelupihat ovat rakennuksen itäpuo-
lella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä rakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet so-
raa ja hiekkaa. Tonttia rajaa matala pystylauta ja -rima-aidat. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama 
lehtipuu ja pensaskasvillisuutta. 

          
 

82 Leppätie 16  285-5-115-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Länsipäädyn kuisti osin ulokkeena.  Ulkoportaat betonia. Laajennettu ulkoeteisellä 
vuonna 1937, suunnittelija Iivari Penttilä. Rakennuksessa harjoitettu erilaista liiketoimintaa asumisen lisäksi.  

Harjakatto, tummanruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Kattolyhdyt eteläsivulla. Päätyihin taittuvat räystäät. Ul-
koseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa leveät pilasteriaiheet. 
Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vihreä peiterimaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin länsireunassa Vaahteratien suuntaisesti.  Talousrakennus on 
päärakennuksen eteläpuolella tontin kaakkoisnurkassa. Oleskelupiha pääosin rakennuksen itäpuolella. Tontille 
ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontti 
rajattu matalalla pystyrima-aidalla ja pensailla. Melko avoin, puuton nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa 
muutamia pensaita. 
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83 Leppätie 18  285-5-108-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäynti-
katos pohjoispäädyssä. Kuisti eteläpäädyssä.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Itäsivulla kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä sininen 
vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti 
alkuperäinen. 

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Rakennettu päädystä ja harjasta kiinni naapureiden talousrakennuk-
siin. Pulpettikatto, ruskea profiilipeltikate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Katujen kulmassa, Vaahteratien ja Leppätien, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa. 
Talousrakennus on tontin pohjoisnurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella avautuen 
etelään. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pys-
tyrima-aita ja pensasaita. Vaahteratien puolella betonitukimuuri. Avoin, tasainen, osin kallioinen piha, jolla kas-
vaa mm. omenapuita ja kookas hevoskastanja.  

          
 

84 Leppätie 20  285-5-108-12  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 K & O Koskinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä klassismista ja varhaisesta funktionalismista. 
Alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava rakennus. Sisäänkäynti pihan puolella itäsivulla.  

Aumakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkosei-
nissä harmaa levyverhous. Luonnonkivisokkeli. Luultavasti alkuperäinen verhousmateriaali ollut puu. Ikkunat ja 
aukotus luultavasti alkuperäiset.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1952, suunnittelija Aarno Vakkari. Rakennettu naapurin talousrakennuksen 
kanssa kiinni toisiinsa. Pulpettikatto, harmaa suoraprofiilipeltikate. Vihreä peiterimaverhous.   

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin 
itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha asuinrakennuksen koillis- ja pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Lep-
pätieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet soraa ja hiekkaa. Tonttia rajaa matala 
pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Tasainen nurmi- ja sorapintainen piha, jolla muutamia perennaistutuksia 
ja pensaita.  
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85 Leppätie 22  285-5-108-13  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1923 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Oskari Savolainen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa jugendin, klassismin ja varhaisen funktionalismin piirteitä. Alueen 
vanhasta rakennuskannasta poikkeava rakennus. Sisäänkäynti kadun puolella länsisivulla, lyhyt ulokekatos. 

Aumakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Syöksytorvet suppiloineen säi-
lyneet. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa 
tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden malli vaihteleva, 
mutta aikakaudelle tyypillisiä. Aukotus epäsymmetrinen, ilmeisesti kuitenkin alkuperäinen. Pääosa ikkunoista 
ilmeisesti alkuperäisiä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuo-
lella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa lähinnä puu- ja pensas-
kasvillisuutta.  

          
 

86 Leppätie 24  285-5-108-14  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1929 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyn-
tikuistit itäsivulla. Ulkoportaat betonia. Kuistit muutostyö vuodelta 1991. Toisen kerroksen parveke itäsivulla to-
teutettu vuonna 2001.  

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kolme savupiippua. Kattolyhdyt kaakkois- ja luoteissivuilla. Umpiräystäs. 
Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilytetty muutos-
töissä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous, julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Räystään koh-
dalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pys-
tylaudalla. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuo-
rilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet pääosin säily-
neet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen 
valmistumista. 

 Pihapiiri  Kadun kulmassa, Leppätien ja Urheilijankadun, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
kadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Leppätieltä ja pohjoi-
sesta Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. 
Loiva itään laskeva rinnetontti. Nurmi- ja sorapintainen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa lähinnä puita ja pen-
saita.  
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87 Urheilijankatu 2b  285-5-84-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1976 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Keijo Laine Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Betonielementti Kaupunkikuvallinen   KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32. 200462 
     INV 82 Y17  

 Neljäkerroksinen asuinkerrostalo 1970-luvulta. Rakennus poikkeaa arkkitehtuuriltaan ympäröivästä rakennus-
kannasta. Sisäänkäynti länsisivulta. Parvekkeet länsisivulla, pohjoispäädyssä itäsivulla.  

Tasakatto, musta huopakate. Räystäätön. Ulkoseinissä ruskea betonielementti. Harmaa betonisokkeli. Ikkunoi-
den alapuolet vaaleankeltaiset, ikkunoiden välit valkoiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Punaiset 
ikkunankarmit. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys   - 

 Talousrakennus  Ulkovarasto valmistunut 1998, suunnittelija Veijo Kuusisto. Muutostyö ja jätekatoksen laajennus vuonna 2017, 
suunnittelija Tuukka Karjalainen.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla pohjois-eteläsuuntaisesti. Talousrakennus, jätekatos, on tontin ete-
läreunassa. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Pysäköintialue on rakennuksen itäpuolella ra-
kennuksen ja kadun välissä. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia 
rajaa kadun puolella korkea betonitukimuuri ja pensaskasvillisuus. Metsäinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa 
tiheää puustoa. 

          
 

88 Katajatie 28  285-5-107-14  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1957 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen betonirakenteinen pienkerrostalo. Sisäänkäynti Katajatien puolella länsisivulla. Si-
säänkäynnin yläpuolella porraskäytävän tuuletusparveke, peltikaide. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Räystäätön/lyhyt räystäs. Kolme savupiippua. Betonirunko. Ulkoseinissä 
kermanvalkoinen roiskerappaus. Vaalea betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus 
luultavasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Kadun kulmassa, Katajatie ja Urheilijankatu, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla kaakko-
koillinen -suuntaisesti. Ei varsinaista oleskelupihaa. Auton säilytyspaikat tontin länsireunassa. Tontille ajo län-
nestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Osin rehevöitynyt 
piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta. 
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89 Katajatie 26  285-5-107-13  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäsivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. 

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Umpiräystäs. Vesikaton 
yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ullakon päädyissä 
lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku.  Kul-
missa pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Ikkunoiden pui-
tejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus vuodelta 2020.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni 
rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Autojen säilytyspaikka on tontin reunassa Katajatien 
puolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikivi, puu sekä sora ja hiekka. 
Puutarhamainen rehevä piha, jolla monipuolisesti perenna- ja pensasistutuksia ja puita.  

          
 

90 Katajatie 24  285-5-107-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Rakennusta on laajennettu vuonna 1951, jolloin rakennusta on ko-
rotettu ja ullakosta tehty asuintilaa. Sisäänkäyntikuisti länsisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. 
Toinen kuisti eteläpäädyssä, toteutettu vuonna 2014. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaa-
leansininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisok-
keli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä, irtoristikot. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. 
Aukotus muuttunut alkuperäisestä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennuksen rakennusvuosi 1980. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa.  Pul-
pettikatto. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni 
rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Autojen säilytyspaikat 
tontin länsireunassa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikivi sekä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Pää-
osin nurmikkoinen, puutarhamainen piha, jonka reunamilla lehtipuita.  

          
 



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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91 Katajatie 22  285-5-107-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1923 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä, sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä vaalean-
vihreä vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu 
betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, kuistin ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. 
Ikkunoissa leveät vuorilaudat, joita koristeltu koristepaloin. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteel-
lisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut 1922. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpetti-
katto. Ulkoseinissä kermanvalkoinen peiterimaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni 
tontin etelärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä asuinraken-
nuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Puu-
tarhamainen piha, jolla istutuksia sekä puu- ja pensaskasvillisuutta.  

          
 

92 Vaahteratie 14  285-5-107-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1989 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Jyrki Kalke Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82   

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Uudisrakennus rakennettu vanhan rakennuksen tilalle, 
osa alkuperäistä kellaria säilynyt. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Kuistien yläpuolella toisen kerroksen parvek-
keet. Alkuperäinen rakennus vuodelta 1923, suunnittelija Armas Laitinen. Alkuperäisessä rakennuksessa on toi-
minut leipomo asumisen lisäksi. 

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. 
Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoissa irtoristikot. 

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta vuosilta 1989 ja 1999. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla harjasta yhteen naa-
purin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta aaltopeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalauta-
verhous. Uudempi talousrakennus autotalli ja -katos. Harjakatto, ruskea profiilikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä 
kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Katujen kulmassa, Katajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kata-
jatien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin pohjoiskulmassa kiinni pohjoisrajassa. Uudempi talous-
rakennus on itäkulmassa vasten Vaahteratietä. Oleskelupihat asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. 
Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet asfaltti ja betonikiveys. 
Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystylauta-aita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla muutamia perenna- ja pen-
sasistutuksia ja omenapuu.  
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93 Katajatie 16-18  285-5-116-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Fredrik Lindqvist Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-
kuistit itäsivulla. Ulkoportaat betonia.  

Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Ulko-
seinien alaosassa vihreä vaakalautaverhous, yläosassa keltainen peiterimaverhous. Räystään alapuolella vaa-
kalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa ja sivuilla pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ik-
kunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilaudat leveät. Aukotus luultavasti alkupe-
räinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta valmistuneet 1973 ja 1982. Vanhempi talousrakennus erottuu tyyliltään päärakennuk-
sesta ja ympäristön rakennuskannasta. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Tasa-
katto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä pystylautaverhous.  Uudempi talousrakennus autotalli. Harjakatto, 
musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Katajatie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kata-
jatien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin itäreunassa kiinni rajassa, uudempi talousrakennus ton-
tin lounaiskulmassa vasten Katajatietä. Oleskelupiha on rakennusten välissä päärakennuksen itäpuolella. Ton-
tille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betoni. 
Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensasaita. Pääosin sora- ja nurmipintainen piha, jolla oleskelualueita 
sekä muutamia lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

94 Pihlajatie 11  285-5-116-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuisti länsisivulla, ulkoportaat betonia. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.  

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, 
syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalauta-
verhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle 
tyypillinen. Kuistin ikkunoiden puitejako alueelle tyypillinen. Ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luulta-
vasti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1929 ja 1985. Vanhempi talousrakennus on toiminut 
asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuk-
sen kanssa. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Punainen peiterimaverhous. Uudempi talousrakennus 
toimii autotallina. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Katajatien ja Pihlajatien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin keskellä Pihlaja-
tien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat tontin länsiosassa; vanhempi tontin lounaiskulmassa kiinni rajassa ja 
uudempi koillisessa, lähes kiinni pohjoisrajassa. Oleskelupihat sijaitsevat asuinrakennuksen molemmin puolin. 
Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-
aita. Itäosastaan jyrkästi itään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa korkeita män-
tyjä ja rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta.  
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95 Pihlajatie 9  285-5-116-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924  Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä, toteutettu alun perin katoksena vuonna 1998, muutettu lämpimäksi kuistiksi 
vuonna 2006. Katettu terassi pohjoispäädyssä, myöhempi laajennus. 

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla, toteutettu 2002. Ulkosei-
nissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous, julkisivujen yläosassa kapeampi pystylautaverhous. Räystään ala-
puolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa kolme pystylautaa. Maalattu betonisok-
keli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Kattolyhdyissä ir-
toristikot. Ikkunoiden vuorilaudat leveät. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1924 ja 2015. Vanhempi talousrakennus on rakennettu 
rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Ulkoseinissä pu-
nainen peiterimaverhous. Uudempi talousrakennus on autokatos. Punainen tiilikate. Ulkoseinissä kermanvalkoi-
nen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Pihlajatien ja Katajatien välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia. Van-
hempi talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin koillisosassa kiinni pohjoisrajassa, uudempi ta-
lousrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin kaakkoiskulmassa vasten Pihlajatietä. Oleskelupiha jää pää-
osin asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä ja lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien 
päällyste betonikiveys ja puu. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Itään laskeva rinnetontti, jonka koillisosa on 
avokalliota. Puutarhamainen, kaunis piha, jolla monipuolisesti perenna- ja pensasistutuksia sekä kookkaista 
mäntyjä.  

          
 

96 Pihlajatie 7  285-5-116-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. 
Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Avokuisti länsisivulla toteutettu vuonna 1986. Rakennuksessa on harjoitettu 
liiketoimintaa asumisen lisäksi. 

Aumattu taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytor-
vet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 
Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Nurkissa kolme pystylautaa. Maa-
lattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypil-
listä. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.   

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Pihlajatie ja Katajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee melko keskellä tonttia 
Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupihaa on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja 
idästä Pihlajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet betonikiveys, sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-
aita sekä pensasaita. Itään laskeva rinnetontti. Puutarhamainen, osin kallioinen piha. Länsipuolella avointa nur-
mikkoa, jolla kasvaa muutamia kookkaita lehtipuita ja mäntyjä, omenapuita ja lehtipensaita.   
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97 Katajatie 6-8  285-5-116-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1975 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Matti Silvennoinen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Tiili Kaupunkikuvallinen   KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Yksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Rakennus poikkeaa tyyliltään alueen muusta rakennuskan-
nasta. Eteläpäädyssä sisäänvedetty parveke. Tontilla alun perin sijainnut rivitalo on purettu. Rivitalo oli nk. Vuo-
rimaan talo, jossa toimi Kymen mainos ja muita liiketoimintoja. 

Aumakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Puurunko. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous. Maalattu betonisokkeli. 
Korkeat ikkunat itäsivulla. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Korttelin päädyssä, Pihlajatien, Haapatien ja Katajatien välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin 
länsireunassa Katajatien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Kataja-
tieltä ja etelästä Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa tiilimuuri ja istutukset. Haapatien 
ja Pihlajatien puolella on matala luonnonkivitukimuuri. Loiva, osin kallioinen rinnetontti. Melko avoin nurmikkoi-
nen piha, jolla havupuuistutuksia, lehtipensaita sekä kookkaita puita, kuten mäntyjä.  

          
 

98 Pihlajatie 6  285-5-117-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Osa Meren-
puolen korttelikokonaisuutta. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Vesikaton 
yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä kel-
tainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. pitkällä sivulla pystylista. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet. Betonisokkeli. Ikkunamalli ja puitejako aikakaudelle poikkeava, ikku-
namuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. 

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut 1925. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, 
punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin kaakkoisreu-
nassa tontinrajassa kiinni. Oleskelupiha on pääosin asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Pihlaja-
tieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka sekä betonilaatta. 
Tonttia rajaa pensasaita, metalliportti. Avoin, pääosin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutama kookas lehtipuu 
ja -pensaita. 
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99 Pihlajatie 8  285-5-117-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Laajennus ja 
sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä, 2001. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä toteutettu vuonna 2012. Osa Me-
renpuolen korttelikokonaisuutta. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Vesikaton 
yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vihreä 
vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Räystään alapuolella vaakalista sekä pitkällä si-
vulla pystylista. Kulmissa pilasteriaiheet. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Ikku-
noiden vuorilaudat pelkistetyt.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus   -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella 
avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulku-
väylien päällyste sora ja hiekka sekä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita sekä pystylauta-aita, metalliportti. 
Eteläpuolella lauta-aitaan yhdistetty betonikivestä tehty tukimuuri. Vehreä nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, 
lehtipuita ja -pensaita.  

          
 

100 Pihlajatie 13  285-5-116-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti pohjoispäädyssä, sisäänkäyntikatos eteläpäädyssä. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimin-
taa asumisen lisäksi. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Osa vesikaton alkuperäisistä yksityiskoh-
dista - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaa-
kalautaverhous, päätyjen yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Päädyissä 
räystään kohdalla vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu puuleikkauksin ja koris-
tepaloin. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on vuodelta 1966, suunnittelija Pentti Arponen. Poikkeaa tyyliltään alueen muusta rakennus-
kannasta. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa taittuen Pihlajatien kaarteen suuntaisesti. Talousrakennus on asuin-
rakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle avau-
tuen länteen ja etelään. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien 
päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita sekä pystylauta-aita. Rehevä nurmikkoinen piha, jonka reu-
namilla pensaskasvillisuutta.    

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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101 Vaahteratie 7  285-5-116-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä ja länsisivulla. Pihan puolella 
kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta on laajennettu vuosina 1945 ja 2011. Rakennuksessa 
on toiminut seppä ja Kyminlaakson osuusliike asumisen lisäksi.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, 
syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Kattolyhty länsisivulla. Ulkoseinissä kerman-
valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Pitkällä sivulla pystylistat. Luonnonki-
visokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta, jotka valmistuneet vuosina 1936 ja 1964. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla 
yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea huopakate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen 
pystylautaverhous. Alkuperäiset ovet. Uudempi talousrakennus on autotalli. Pulpetti- ja harjakatto, ruskea profii-
lipelti. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Katujen kulmassa, Pihlajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Pihlaja-
tien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin länsirajassa. Oleskelupiha 
jää rakennusten väliin päärakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja idästä Pihlaja-
tieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja pystylauta-aita, metalliportit. 
Vehreä, pääosin nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia, omenapuita ja matalia lehtipuita.  

          
 

102 Pihlajatie 17  285-5-107-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Georg Jägeroos Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Yksikerroksinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen funktionalismin piirteitä. Rakennusta on laajen-
nettu poikkiharjaisella varastolla vuonna 1945. Eteläsivulla pitkä, itäpäätyyn taittuva ikkunaerkkeri. Rakennus on 
ollut alun perin liikerakennus, muutettu asuinrakennukseksi vuonna 1977, suunnittelija Jorma Kallioinen. Raken-
nuksessa on toiminut Kyminlaakson osuusliike asumisen lisäksi.  

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Poikkisiivessä harjakatto, punai-
nen aaltopelti. Ulkoseinissä sininen peiterimavuoraus. Savupiippu. Umpiräystäs. Betonisokkeli. Aukotus mah-
dollisesti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Katujen, Vaahteratie ja Pihlajatie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa 
Vaahteratien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo etelästä Vaah-
teratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Pihlajatien puolella 
betonitukimuuri. Puustoinen piha.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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103 Pihlajatie 19  285-5-107-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1938 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä.  Katetut 
sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla.  

Loiva aumakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaa-
kalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poik-
keava. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Varastorakennus valmistunut vuonna 1942, suunnittelija Armas Laitinen. Talousrakennus valmistunut vuonna 
1948, suunnittelija Helge Rajala. Autotalli valmistunut vuonna 1965, suunnittelija Jorma Kallioinen. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat tontin 
etelä- ja pohjoisreunoissa kiinni rajoissa. Oleskelupiha sijaitsee rakennusten välissä avautuen lounaaseen.  Ton-
tille ajo viereisen tontin kautta etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia 
rajaa pensasaita. Pihlajatien puolella korkea betonitukimuuri. Rehevä piha, jolla lehtipensaita ja muutamia kook-
kaita lehtipuita.   

          
 

104 Pihlajatie 21  285-5-107-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Alun 
perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 2006. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsi-
sivulla. Pohjoispäädyssä ranskalainen parveke, myöhempi muutostyö. Rakennuksessa on toiminut kampaaja 
asumisen lisäksi. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Maa-
lattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kellarin ikkunat ilmeisesti alkuperäiset. Ullakon 
päädyissä vinoneliöikkunat. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuk-
sen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste be-
tonikiveys. Pihlajatien puolella betonitukimuuri. Tonttia rajaa pensasaita. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla pen-
saita ja kookasta puustoa.   

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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105 Pihlajatie 23  285-5-107-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut puuseppä asumisen lisäksi. 

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Vesikaton 
yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä ker-
manvalkoinen vaakavinyyliverhous, päätyjen yläosassa pystyvinyyliverhous. Päädyissä räystään kohdalla vaa-
kalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ullakon 
päädyissä lunetti-ikkuna.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat asuinrakennuksen 
länsipuolella kiinni tontin etelä- ja pohjoisrajoissa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen lounaaseen. 
Tontille ajo Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa pensaskasvillisuus. Rehevöitynyt piha, jolla tiheää lehtipuustoa ja -pensaita.  

          
 

106 Pihlajatie 25  285-5-107-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Muutettu yhden perheen taloksi vuonna 2013. Poikkihar-
jainen sisäänkäyntikuisti länsisivulla. Katettu terassilaajennus eteläpäädyssä 2010-luvulta.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä vaalean-
harmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Korkea maalattu betoni-
sokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla ja ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. 
Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1927. Vanhempi talousrakennus on rakennettu kiinni naa-
purin kanssa. Talousrakennuksissa pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaver-
hous.  

 Pihapiiri  Korttelin päädyssä sijaitseva, katujen, Pihlajatie ja Urheilijankatu, rajaama tontti. Oleskelupiha rakennuksen 
etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä ja pohjoisesta Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien pääl-
lyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Rinnetontti. Nurmikkoinen 
piha, jolla puu- ja pensasistutuksia. Pihaa reunustaa lehtipuu- ja -pensaskasvillisuus. 
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107 Mäntykatu 22  285-5-117-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Elias Paalasen tyyppitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassis-
min piirteitä. Katokselliset sisäänkäynnit pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Osa Merenpuolen 
korttelikokonaisuutta. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kolme savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, 
syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kaksi, eteläsivulla kolme katto-
lyhtyä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouk-
sen alareunassa tippalankku. Rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuu-
tos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkupe-
räisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Katujen, Mäntykatu ja Haapatie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mänty-
kadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuin-
rakennuksen itäpuolelta. Pysäköinti talon itäpäädyssä. Päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pen-
sasaita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla niukasti kasvillisuutta. 

          
 

108 Mäntykatu 18  285-5-117-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Elias Paalasen tyyppitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassis-
min piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kolme savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, 
syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kaksi, eteläsivulla kolme katto-
lyhtyä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalankku. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnitte-
lija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen 
pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä 
Mäntykadulta asuinrakennuksen länsi- ja itäpuolelta. Pysäköinti talon päädyissä. Päällysteet sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla muutamia matalia lehtipuita ja -pensaita. 

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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109 Mäntykatu 14  285-5-117-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Elias Paalasen tyyppitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassis-
min piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, 
syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kolme, eteläsivulla neljä katto-
lyhtyä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja 
vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poik-
keava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säily-
nyt pääosin alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Harjakatto, punainen profiilipeltikate. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen 
pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo ete-
lästä Mäntykadulta asuinrakennuksen länsi- ja itäpuolelta. Pysäköinti rakennuksen päädyissä ja pohjoispuolella. 
Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmi- ja sorapintainen tontti, jolla muutamia matalia lehtipuita ja -pensaita.   

          
 

110 Mäntykatu 8  285-5-117-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  2015 Rakennustaiteellinen   RKY 09  100033 
 Tuukka Karjalainen Kulttuurihistoriallinen   MK 08  200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen   KYM 92  204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96   
     INV 82   

 Kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Rakennettu paikalla sijainneen 1920-30 -luvulla rakentuneen puolitoistaker-
roksisen yhden asunnon talon tilalle. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Parvekkeet eteläsivulla; kulmissa osin 
sisäänvedetyt, keskellä uloke. Ritiläkaiteet. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen rappaus. Betonirunko. Betonisokkeli. Ikku-
noissa koristeena punaiset vaakapuut.   

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut 2017, autokatos. Pulpettikatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankel-
tainen rappaus. Maalattu betonisokkeli. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus, autokatos, on kiinni tontin 
pohjoisrajassa. Ei varsinaista oleskelupihaa. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen pohjoispuo-
lelta. Päällysteet asfalttia. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kook-
kaita mäntyjä.  
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111 Tammikatu 3  285-5-117-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1941 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Väinö Pälli Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen, tyyppitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkki-
tehtuurin piirteitä. Sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut mm. leipomoita, tilaus-
sauna, yleissauna, pesula, parturi-kampaamo sekä lipeäkivipakkaamo. 

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä valkoinen betonikuitulevyverhous. 
Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Au-
kotus alkuperäinen. 

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsi-
puolella. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Pysäköinti tontin pohjois-
päädyssä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Avoin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia lehti-
puita.   

          
 

112 Tammikatu 9  285-5-117-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen, Elias Paalasen tyyppitaloon perustuva asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähä-
eleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut mm. ajuriliike 
asumisen lisäksi. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, 
syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Länsisivulla kaksi, itäsivulla neljä kattolyhtyä. 
Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja 
vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ai-
kakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus luul-
tavasti säilynyt pääosin alkuperäisenä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsi-
puolella. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Pysäköintiä viereisellä puistoalu-
eella. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportit. Avoin 
nurmikkoinen piha, jolla matalia lehtipuita ja -pensaita.  
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113 Tammikatu 2  285-5-120-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1971 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Veijo Kuusisto Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Tiili Kaupunkikuvallinen   KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kolmikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1970-luvun kerrostalorakentamisen piirteitä. Nauhaparvek-
keet länsisivulla, betonikaiteet. Maanpäällinen kellarikerros. 

Tasakatto, vihreä saumapeltikate. Betonirunko. Ulkoseinissä punainen tiiliverhous. Kellarikerroksessa pystylau-
taverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Katujen, Tammikatu ja Kuusitie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun 
suuntaisesti. Oleskelualue on asuinrakennuksen länsipuolella tontin eteläreunassa. Pysäköintialue asuinraken-
nuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmikkoinen piha, 
jolla niukasti istutuksia tai kasvillisuutta.   

          
 

114 Tammikatu 4  285-5-120-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1940 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Väinö Pälli Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen, tyyppitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkki-
tehtuurin piirteitä. Laaja sisäänkäyntiterassi ja katetut sisäänkäynnit länsisivulla Tammikadun puolella. Terassi 
uusittu rakentamisaikakaudelle poikkeavasti. 

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous. 
Alkuperäinen julkisivumateriaali puuverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Päädyissä ja 
räystään alla ullakon matalat ikkunat. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuo-
lella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen pohjoispuolelta. Pysäköinti rakennuksen pohjoispää-
dyssä. Aitaamaton tontti. Tasainen, avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.  
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115 Tammikatu 10  285-5-120-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1940 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Väinö Pälli Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen, tyyppitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkki-
tehtuurin piirteitä. Laaja sisäänkäyntiterassi ja sisäänvedetyt sisäänkäynnit länsisivulla Tammikadun puolella. 
Terassi uusittu rakentamisaikakaudelle poikkeavasti vuonna 2014. Porrashuoneen sisäänvedetyt tuuletuspar-
vekkeet länsisivulla. 

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä keltainen kuitubetonilevyverhous. 
Alkuperäinen julkisivumateriaali puuverhous. Korkea roiskerapattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Aukotus 
alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuo-
lella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen eteläpuolelta. Pysäköinti rakennuksen eteläpäädyssä. Ai-
taamaton tontti. Tasainen, avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.  

          
 

116 Vaahteratie 3  285-5-119-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 

 1953  Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksisen asuinkerrostalon ja yksikerroksisen myymälärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus 
sekä kioski. Kioski on valmistunut vuonna 1960. Rakennuksen matalampi osa on laajennus vuodelta 1961, suun-
nittelija Jorma Kallioinen. Myymälärakennuksessa Tammikadun puolella katos, jossa valoaukko. Rakennuk-
sessa on toiminut Reippaan talo, piparkakkuleipomo, leipomo, autovuokraamo ja kauppa. Nykyään rakennuk-
sessa toimii englanninkielinen päiväkoti. Lippakioski avattiin vuonna 1960. Reippaan talo ja sen lippakioski muo-
dostivat aikanaan kaupunginosan keskuksen.  

Asuinkerrostalossa harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Betonirunko. Ulkoseinissä vaa-
leanharmaa rappaus. Rapattu betonisokkeli. Myymälärakennuksessa pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ul-
koseinissä vaaleanharmaa rappaus ja kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Kioskira-
kennuksessa pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä alun perin vihreä, nykyisin turkoosi vaakalautaver-
hous. Katoksen pilarit ja katon reunat alun perin punaiset pylväät, nykyisin vaaleanpunaiset. Betonisokkeli. 

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinkerrostalo ja myymälärakennus sijaitsevat tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Kioski on tontin 
länsinurkassa. Päiväkodin piha-alue on asuin- ja myymälärakennuksen itäpuolella, pihaa on laajennettu vierei-
selle puistoalueelle. Pysäköintialue on asuin- ja myymälärakennuksen länsipuolella Tammikadun varressa. Pääl-
lysteet asfalttia sekä soraa ja hiekkaa. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Tontti aitaamaton. Päiväkodin piha 
aidattu matalalla pystylauta-aidalla. Avoin asfaltti- ja sorapintainen piha. Viereinen puistoalue kallioisessa rin-
teessä, jolla kasvaa korkeita lehtipuita ja mäntyjä. 
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117 Pihlajatie 12  285-5-106-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Ka-
tokselliset sisäänkäynnit pihan puolella itäsivulla. Puiset portaat. Rakennusta laajennettu 1942. Rakennuksessa 
on toiminut peltiseppä asumisen lisäksi.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. 
Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriai-
heet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Osa ikkunoista uu-
sittu, osa mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Alkuperäiset ovet. 

 Pihapiiri  Korttelin päässä sijaitseva, Tammikadun, Vaahteratien ja Pihlajatien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee ton-
tin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjois-
rajassa. Oleskelupiha ja puutarha jäävät päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä päära-
kennuksen pohjoispuolelta sekä etelästä Vaahteratieltä rakennuksen itäpuolelta. Päällysteet sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Puutarhamainen tasainen piha, jolla kasvaa vanhoja marjapensaita ja ome-
napuita.  

          
 

118 Pihlajatie 14  285-5-106-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kuis-
tit päädyissä, sisäänkäynti eteläpäädyssä. Ulkokuistit toteutettu 1936, suunnittelija Armas Laitinen. Ulkoportaat 
betonia. Rakennuksessa on toiminut saunottaja, ompelija ja puuseppä asumisen lisäksi. 

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaaka-
lautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Räystään alla lunetti-ikkunat.  Ikkunoiden puitejako noudattaa 
aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Pihlajatie ja Tammikatu, välissä oleva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihla-
jatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää 
rakennusten pohjoispuolelle. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä päärakennuksen molemmin puolin. Päällysteet 
sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia ma-
talia havu- ja lehtipuita ja isoja koivuja.   
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119 Pihlajatie 16  285-5-106-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit pihan puolella itäsivulla. Rakennuksessa on toiminut suutarimestari asumisen lisäksi. 

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytor-
vet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Räystään ala-
puolella jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betoni-
sokkeli. Ullakon päädyissä pyöreä ikkuna. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Osaa ikkunoi-
den vuorilaudoista koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1952. Mahdollisesti toiminut aiemmin yhden asunnon talona. Rakennettu 
rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto. Vaalea vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleske-
lupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen poh-
joispuolelta. Päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensaskasvillisuus ja matala pystylauta-aita. Tasainen nur-
mikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja kookas koivu.   

          
 

120 Pihlajatie 18  285-5-106-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 

 1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
  - Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuisti pihan puolella itäsivulla. Rakennusta laajennettu vuonna 1935, suunnittelija Armas Laitinen. 

Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Länsisivulla 
kattolyhty. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous, päädyissä julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Pää-
dyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Maa-
lattu betonisokkeli. Ikkunat alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Ra-
kennuksen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1950. Mahdollisesti toiminut aiemmin yhden asunnon talona. Rakennettu 
rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha 
jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuo-
lelta. Päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Rehevöitynyt heinikkoinen 
piha, jota reunustaa lehtipuu- ja pensaskasvillisuus. 
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121 Pihlajatie 20  285-5-106-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1920-30 -luku Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 -  Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-30 -lukujen vähäeleisen klassismista piirteitä. 
Katetut sisäänkäynnit pihan puolella itäsivulla. Komeat ulkoportaat, betonia, puukaiteet. Rakennusta on laajen-
nettu 1935, suunnittelija Armas Laitinen. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Kaksi katto-
lyhtyä länsisivulla, yksi itäsivulla. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippa-
lauta. Pitkällä sivulla leveä pystylista. Kulmissa leveät nurkkalaudat. Korkea maalattu betonisokkeli. Räystään 
alla lunetti-ikkunat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1980. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaa-
kalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin pohjoisrajassa. Oles-
kelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päällysteet asfaltti ja 
betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Puutarhamainen rehevä nurmikkoinen piha, 
jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja kookkaita lehtipuita. 

          
 

122 Pihlajatie 22  285-5-106-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Erkkerit itä- ja länsisivuilla, rakennusta laajennettu vuo-
sina 1990-1991. Päädyissä kellarin katetut sisäänkäynnit.  

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, 
syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä 
vaaleansininen vaakalautaverhous. Päädyissä räystään kohdalla jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippa-
lankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. 
Aukotus muuttunut alkuperäisestä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein. 

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Ra-
kennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1992. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen 
vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleske-
lupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päällysteenä betoniki-
veys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa van-
hoja omenapuita. Pihaa reunustaa suuret lehtipuut.   
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123 Pihlajatie 24  285-5-106-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1987 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Tuomo Hovi Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82   

 Kaksikerroksinen kellarillinen, melko tyypillinen 1990-luvun asuinkerrostalo. Alueelle poikkeava rakennustyyppi. 
Katokselliset sisäänkäynnit itä- ja länsisivuilla. Koillis- ja kaakkoiskulmissa sisäänvedetyt parvekkeet. Länsisi-
vulla sisäänkäynnin yläpuolella toisen kerroksen sisäänvedetty parveke. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä sileä keltainen rappaus. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikku-
noissa irtoristikot.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1990. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleske-
lupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päällyste asfalttia. Tont-
tia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Nurmi- ja asfalttipintainen piha, jolla pensasistuksia.  

          
 

124 Pihlajatie 26  285-5-106-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut 
sisäänkäynnit itäsivulla. Rakennuksessa on toiminut vaatturiliike asumisen lisäksi. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä sininen 
vaakalautaverhous. Toisen kerroksen ikkunoiden alapuolella vaakalista. Ensimmäisessä kerroksessa pystylistat 
päädyissä ja sivujen keskellä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkupe-
räiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ullakon 
päädyissä lunetti-ikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi luettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Sininen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Korttelin päädyssä sijaitseva, Tammikadun, Kuusitien ja Pihlajatien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin 
länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäosassa kiinni tontin etelärajassa. Oleske-
lupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo pohjoisesta Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien 
päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystyrima-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla 
kasvaa lehtipensaita ja omenapuita. 
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125 Pihlajatie 28  285-5-101-12  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32. 200471 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsivulla. Kuisti toteutettu vuonna 
1951. Rakennuksessa on toiminut Puistolan talouskauppa sekä parturi asumisen lisäksi.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaver-
hous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee ai-
kakaudelle tyypillisenä, kuitenkin irtopuitteet. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1958, autotalli, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennettu rajalla harjasta 
yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä keltainen vaakalauta-
verhous.  

 Pihapiiri  Korttelin päädyssä sijaitseva, Tammikadun, Kuusitien ja Pihlajatien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin 
länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisra-
jassa. Oleskelupiha rakennusten reunustamana tontin itäosassa. Tontille ajo Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien 
päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja 
omenapuita ja lehtipensaita. 

          
 

126 Pihlajatie 30  285-5-101-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuistit päädyissä. Eteläpäädyssä toisessa kerroksessa parveke, myöhempi laajennus. 

Harjakatto, punainen tiilikate, sisäänkäyntikuistilla huopakate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räys-
täät. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu beto-
nisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Aukotus 
pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni 
tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlaja-
tieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora, hiekka ja betonilaatta. Autojen säilytys-
paikka Pihlajatien puolella tontin reunassa. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportit. Tasainen nurmikkoinen piha, 
jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja pensaita. 
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127 Pihlajatie 32  285-5-101-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1976 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Tarmo R. Paju Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Tiili Kaupunkikuvallinen   KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32. 200469 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen asuinkerrostalo. Tyyliltään alueen rakennuskannasta poikkeava. Sisäänkäynnit itä- ja län-
sisivuilla. Tontilla on ollut liiketoimintaa asumisen lisäksi. 

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous sekä tummanruskea 
vaakalautaverhous. Päätyjen yläosassa tummanruskea pystylautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikku-
noiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1977. Tasakatto. Ulkoseinissä ruskea pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus päärakennuksen itäpuolella. Asunto-
kohtaiset oleskelupihat rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja idästä Tammika-
dulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa korkea vaakalauta-aita sekä pensasaita. 
Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa suuria lehtipuita. Oleskelupihoilla perenna- ja pensasistutuksia.  

          
 

128 Pihlajatie 34  285-5-101-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1949 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Otto Kalliosaari Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32. 200470 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon tyyppitalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuu-
rin piirteitä, myöhemmin lisätty klassismin koristeaiheita. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä, laajennettu itäsi-
vulle 2009. Kuistin yläpuolella päädyssä toisen kerroksen parveke.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyräystäässä ristikkokoriste. Ulkoseinissä vaa-
leanvihreä vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen 
alareunassa vesilista. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. 
Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystään alla matalat suorakaiteen muo-
toiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1969, autotalli. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaalean-
vihreä pystylautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni 
tontin etelärajassa. Oleskelupiha on rakennusten reunustamana tontin itäosassa. Tontille ajo idästä Tammika-
dulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensasaita. 
Puutarhamainen kaunis ja rehevä piha, jolla monipuolisia perenna- ja pensasistutuksia ja muutama suuri lehti-
puu.  
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129 Pihlajatie 36  285-5-101-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1949 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Kanerva Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Rappaus Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32. 200468 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon tyyppitalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuu-
rin piirteitä. Katettu sisäänkäynti eteläpäädyssä.  

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Ulkoseinissä valkoinen rappaus, mahdollisesti myö-
hemmin maalattu. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Räys-
tään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja 
idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa metallipinna-aita ja pensasaita. 
Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia omenapuita ja suuria lehtipuita.  

          
 

130 Pihlajatie 38  285-5-101-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1984 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Pentti Arponen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen   KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32. 200467 
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkeaa alueen vanhemmasta rakennuskannasta. Ra-
kennuksessa on toiminut kukkakauppa. Kasvihuone purettu 2019. Pohjoispäädyssä koko päädyn levyinen par-
veke. Rakennusta laajennettu 2005 - parveke, terassi ja autokatos, suunnittelija Jyrki Lekander. Muutettu kahden 
asunnon taloksi 2019. Paikalla on alun perin sijainnut 1920-luvulla rakentunut asuinkerrostalo, suunnittelija Ar-
mas Laitinen. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä beige vaakalautaverhous, 
päädyssä julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakau-
delle tyypillinen. Ullakon päädyssä pyöreä ikkuna. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Pihlajatie ja Tammikatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa 
Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuo-
lella. Tontille ajo pohjoisesta Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa vaakalauta-aita ja pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla muutamia lehtipuita ja hopeakuusi. 
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131 Lehmustie 6  285-5-102-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1972 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Aatos Issakainen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Korotettu ullakkokerroksella vuonna 2013, suunnittelija 
Jari Harju. Sisäänvedetty parveke länsisivulla.  

Harjakatto, punainen tiilikate. Kattomuoto muutettu harjakatoksi 1988, suunnittelija Veijo Kuusisto. Ulkoseinissä 
keltainen vaakalautaverhous. Alun perin tiiliverhous, verhoiltu vasta myöhemmin puulla. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli.  Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Rakennus sovitettu jyrkkään rinteeseen. 
Oleskelupiha rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Autokatos Lehmustien varressa. Ajo- 
ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala vaakalauta-aita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, 
jonka reunamilla muutamia suuria puita.  

          
 

132 Lehmustie 8  285-5-102-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1975 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Veijo Kuusisto Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Tiili Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen rivitalo. Arkkitehtuuriltaan alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Eteläpäädyssä lyhyt 
poikkiharja. Sisäänvedetyt sisäänkäynnit itäsivulla. Terassoidut parvekkeet länsisivulla. Koristeelliset betonikai-
teet.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Kattomuoto muutettu harjakatoksi 2006, suunnittelija Tuomo Hovi. Kaksi kat-
toikkunaa. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous, sisäänkäyntien kohdalla ruskea pystylautaverhous. Maalattu be-
tonisokkeli.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1985, autotalli. Tasakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä valkoinen rap-
paus. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskellä tontti Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnur-
kassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupihat ja parvekkeet aukeavat länteen. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Ajo- 
ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Tonttia rajaa pensasaita. Hoidettu nurmikkoinen piha, jolla pensasistutuksia, 
lehtipuita ja -pensaita. 
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133 Tammikatu 32  285-5-102-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen erillispientalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaksi sisäänkäyntikuistia 
itäsivulla.  

Harjakatto, musta profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Kaksi kattolyhtyä itäsi-
vulla. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja 
sokkeli syvennyksessä. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pi-
lasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla ma-
talat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. 

 Pihapiiri  Korttelin päässä sijaitseva, Lehmustien, Kuusitien ja Tammikadun rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin 
eteläreunassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa kiinni rajassa. Oleskelupiha 
jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo etelästä Kuusitieltä ja idästä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien 
päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla van-
hoja omenapuita, perennaistutuksia ja pensaita.  

          
 

134 Tammikatu 30  285-5-105-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä.  Sisään-
käyntikuisti itäsivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Rakennuksessa on toiminut erilaisia kauppoja asumi-
sen lisäksi.  

Taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Vesikaton 
yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloinen, päätyihin taittuvat räystäät - pääosin säilyneet. Ulkosei-
nissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous, ullakon päädyissä pystylautaverhous. Kulmissa pilasteriaiheet. Ul-
koverhouksen alareunassa tippalankku. Roiskerapattu betonisokkeli. Sokkelin nurkissa pilasteriaiheet. Sivu-ul-
lakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunat ja ovet alkuperäiset. Ikkunoiden 
vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1927. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaa-
kalautaverhous. Alkuperäiset ovet. 

 Pihapiiri  Korttelin päässä sijaitseva, Lehmustien, Kuusitien ja Tammikadun rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin 
pohjoisreunassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelä-
rajassa. Oleskelupiha päärakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Kuusitieltä. Ajo- ja kulku-
väylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Rehevöitynyt piha, jossa van-
hoja omenapuita.  
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135 Kuusitie 19  285-5-105-18  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisään-
käynti pohjoispäädyssä. Laajennukset etelä- ja länsisivuille 2011, suunnittelija Tuomo Hovi.  

 Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytor-
vet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä mintunvihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippa-
lankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. 
Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäisiä. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. 
Tontille ajo idästä Kuusitieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia 
rajaa pystyrima-aita. Puutarhamainen, vehreä nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.   

          
 

136 Kuusitie 17  285-5-105-17  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit pihan puolella länsisivulla. Katettu 
sisäänkäynti lisätty koilliskulmaan 2016. Rakennuksessa on toiminut Kymenlaakson Osuusliike asumisen lisäksi. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kel-
tainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. 
Kerrosten välissä vaakalista. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypil-
listä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen länsipuolelle. 
Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Sora- ja nurmipintainen piha, jota reunustaa lehtipuu- ja pensaskasvillisuus. 
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137 Kuusitie 15  285-5-105-16  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1984 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Olli Jauhiainen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Massoittelultaan ympäröivästä vanhasta rakennuskannasta poik-
keava. Katettu sisäänkäynti itäsivulla. Kuisti länsisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Paikalla 
on ilmeisesti aiemmin sijainnut 1920-30 -luvulla rakentunut asuinrakennus, jonka laajennuksen on suunnitellut 
Armas Laitinen 1935.  

Harjakatto, musta profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. 
Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. 
Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. 
Tonttia rajaa pystylauta-aita. Lehtipuuston reunustama nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia.  

          
 

138 Kuusitie 13  285-5-105-15  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1929 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä.  

Harjakatto, punaruskea aaltopeltikate. Savupiippu. Avoräystäs. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaver-
hous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita 
korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Räystään alla lunetti-
ikkunat. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1934. Pulpettikatto, punaruskea aaltopeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoi-
nen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo 
idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa 
matala pystylauta-aita. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita.  
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139 Kuusitie 11  285-5-105-14  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Katoksellinen sisäänkäynti pohjoispäädyssä.  

Harjakatto, harmaa suoraprofiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Avoräystäs. Kattolyhty itäsivulla. Ulkoseinissä vaa-
leanruskea vaakalautaverhous. Kerrosten välissä jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa 
pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista ilmeisesti alkupe-
räiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystään alla lunetti-ikkunat. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut 1925, nykyisin autotalli. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousraken-
nuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Vaaleanruskea peiterimaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo 
idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa 
matala pystylauta-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla erilaisia lehtipuita ja -pensaita.  

          
 

140 Vaahteratie 6  285-5-105-13  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut eristysliike Haavisto ja K:ni asumisen ohella. 

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Vesikaton yk-
sityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vaa-
leanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita ko-
rostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako ai-
kakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilistoja koristeltu alueelle tyypillisin puu-
leikkauksin ja viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kahden kadun, Kuusitie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäkulmassa 
Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleske-
lupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen poh-
joispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita, jonka takana 
paikoin syreenipensaita. Nurmi- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla kasvaa puu- ja pensaskasvillisuutta. 
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141 Tammikatu 18  285-5-105-12  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1930 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti ja -katos itäsivulla. Kuistin yläpuolella 
toisen kerroksen parveke.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Kattolyhdyt itä- 
ja länsisivuilla, toteutettu 1955, suunnittelija Pentti Niemelä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. 
Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita koros-
tettu valkoisella pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Au-
kotus osin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Vaahteratie ja Tammikatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin 
eteläreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Vaah-
teratieltä asuinrakennuksen länsipuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita 
ja pystyrima-aita, osin aitaamaton. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta, kuten 
vanhoja omenapuita.  

          
 

142 Tammikatu 20  285-5-105-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Kuistin muutos/laajennus ja par-
veke toteutettu 2004.  

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaaka-
lautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareu-
nassa tippalauta. Komea korkea luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen 
vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuo-
lella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tam-
mikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. 
Metalliportti. Loiva rinnetontti. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia ja vanhoja 
omenapuita. 

    



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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143 Tammikatu 22  285-5-105-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1938 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu si-
säänkäynti eteläpäädyssä. Toisen kerroksen parveke itäsivulla. Rakennuksessa on toiminut posti asumisen li-
säksi. 

Harjakatto, musta huopakate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanhar-
maa vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypil-
linen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat säilyneet. Rakennuk-
sessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsi-
puolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala 
pystylauta-aita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla lehtipuu- ja pensaskasvillisuutta.  

          
 

144 Tammikatu 24  285-5-105-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Ka-
tettu sisäänkäynti itäsivulla.  Kuisti purettu ja tilalle toteutettu katos vuonna 2005, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. 

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. 
Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Korkea maalattu betonisok-
keli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja ko-
risteltu viistein.   

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen pohjoispuo-
lella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja 
hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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145 Tammikatu 26  285-5-105-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuisti itäsivulla.  

Aumattu taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesi-
katon yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevy-
verhous. Alkuperäinen ollut puuverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisok-
keli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kellarin ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. 

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja län-
sipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet 
sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia sekä puu- ja pen-
saskasvillisuutta.  

          
 

146 Tammikatu 28  285-5-105-19  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti itäsivulla. Katettu sisäänkäynti länsisivulla, toteutettu 1997. Peruskorjaus, kuisti ja julkisivumuu-
tokset 1997, suunnittelija Tuomo Hovi.  

Taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Aurinkopaneelit. Vesikaton yksityiskohdat - 
jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalau-
taverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea roiskerapattu sokkeli. Kellarin kulmissa pilasteriai-
heet. Kulmissa pilasteriaiheet. Ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. 
Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja 
länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo-ja kulkuväylien päällysteet 
sora, hiekka sekä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen piha, jossa istutuksia, havu- ja lehti-
puita ja -pensaita.  
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147 Vaahteratie 4  285-5-104-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1929 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäpäädyssä. Rakennusta laajennus pohjoissii-
vellä vuonna 1996, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.  

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhdyt kaakkoissivulla sekä laa-
jennusosan lounaissivulla. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkover-
houksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonki-
visokkeli. Ikkunaristikko mukailee aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puiteja-
koina. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäkulmassa Vaahteratien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen reunusta-
mana tontin länsiosaan. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä rakennuksen itäpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien pääl-
lyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Kallioinen tontti. Puutarhamainen 
rehevä piha, jolla monimuotoisia istutuksia ja pensaita.  

          
 

148 Kuusitie 14  285-5-104-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 V. Liljander Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Rakennusta laajennettu pohjoissiivellä vuonna 1979, 
suunnittelija Helge Rajala. Eteläpäädyssä sisäänkäyntikuisti. Itäsivulla toisen kerroksen parveke. Rakennuk-
sessa on toiminut useita eri liikkeitä asumisen ohella.  

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet 
suppiloineen - säilyneet. Kattolyhty itäsivulla. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkosei-
nissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyk-
sessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylau-
dalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Harjakatto, harmaa peltikate. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itä-
puolella kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä ra-
kennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa metalliverk-
koaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella matala betonitukimuuri. Kallioinen, loiva rinnetontti. Rehevä piha, 
jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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149 Kuusitie 16  285-5-104-11  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä.  Kaksi ka-
toksellista sisäänkäyntiä pohjoispäädyssä. Eteläpäädystä purettu katoksellinen sisäänkäynti. 

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkosei-
nissä vaalea vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa vesilista. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu 
värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon 
pohjoispäädyssä lunetti-ikkuna, eteläpäädyn lunetti-ikkuna ja sivu-ullakoiden päätyikkunat karsiutuneet muutos-
ten myötä. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1937. Harjakatto, punainen huopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaver-
hous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin perällä kiinni ton-
tin itärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä 
asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa metalliverkkoaita 
ja pensaskasvillisuus. Loiva kallioinen rinnetontti. Melko avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa pensaskasvil-
lisuus.  

          
 

150 Kuusitie 18  285-5-104-12  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen rivitalo edustaa, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katoksel-
liset sisäänkäynnit päädyissä ja itäsivulla. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet. Ranskalainen parveke eteläpää-
tyyn toteutettu 2016. Rakennusta laajennettu kuistilla 2020, suunnittelija Ilkka Aarnio. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Päätyihin taittuvat räystäät. Itä- ja länsisi-
vulla kattolyhty. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaver-
hous. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. 
Korkea maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Osassa ikkunoita aikakaudelle poik-
keava puitejako.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle. 
Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora 
ja hiekka. Tonttia rajaa matala metalliverkkoaita. Osin kallioinen tontti. Melko avoin nurmikkoinen piha, jolla istu-
tuksia ja pensaita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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151 Kuusitie 20  285-5-103-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928  Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Fredrik Lindqvist Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Rakennukseen tehty laajoja muutoksia ja laajennuksia 2000-lu-
vulla; sisäänkäyntikuisti ja katetut terassit eteläpäädyssä, erkkeri länsisivulla, erkkerin yläpuolella toisen kerrok-
sen parveke. 

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaalean-
harmaa vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista 
mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunaristikot mukailevat aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole 
toteutettu puitejakoina.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. 
Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa peltikate. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen val-
mistumiseen asti. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin pohjoisreunaan Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on raken-
nuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien 
päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä istutukset. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla 
istutuksia ja vanhoja omenapuita.  

          
 

152 Kuusitie 22a  285-5-103-10  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Anton Ristola Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Poik-
kiharjainen sisäänkäyntikuisti itäsivulla.  

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Kattolyhty länsisivulla. Päätyihin taittuvat räystäät. Ulkoseinissä 
vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. 
Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden pui-
tejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1938, laajennettu autokatoksella 2002. Rakennettu rajalla harjasta yhteen 
naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaaka-
lautaverhous. Kulmissa ja päädyissä pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. 

 Pihapiiri  Kirvesvarsitontti. Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. 
Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin rajoissa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avau-
tuen etelään. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Puutarhamainen 
piha, jolla istutuksia ja lehtipuita ja -pensaita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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153 Kuusitie 22  285-5-103-9  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 

 1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti itäsivulla toteutettu peruskorjauksen yhteydessä 1987. Rakennusta on peruskorjattu vuonna 
1987, suunnittelija Kyösti Wiving.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhty itäsivulla. Vesikaton yksityiskohdat - 
jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet, osa syöksytorvista alkuperäiset. Ulkoseinissä keltainen vaa-
kalautaverhous.  Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osa ikkunoista alkuperäisiä. Korkea 
maalattu betonisokkeli.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Oleskelupiha 
jää rakennuksen itäpuolelle avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- kulkuväylien päällyste sora 
ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Rehevä 
piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.  

          
 

154 Kuusitie 24, rak.1  285-5-103-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1934 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsivulla. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1935, suunnittelija Armas Laitinen. Rakennusta laajennettu 1990-luvulla - sisäänkäyntikuisti, erkkeri li-
sätty länsisivulle 1996.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityis-
kohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. 
Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. 
Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden 
puitejako aikakaudelle poikkeava. Pohjoispäädyn ulokeikkunat aikakaudelle poikkeavat. Ikkunoiden vuorilautoja 
koristeltu puuleikkauksin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 1990, suunnittelija Tuomo Hovi. Harjakatto, harmaa saumapelti-
kate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Kuusitien näkymäpäätteenä oleva asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia linjassa Kuusitien muiden asuinraken-
nusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen takana tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää pääosin 
rakennusten reunustamana päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen 
pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensas-
kasvillisuus. Kadun puolella maalattu betonitukimuuri. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja 
vanhoja omenapuita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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155 Kuusitie 24, rak. 2  285-5-103-8       

 

 

 1926 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Rakennusta laajennettu merkittävästi 1960-luvulla. Poikkiharjainen 
siipi länsisivulla.  

Harjakatto, vihreä tiiliprofiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Kattolyhty itäsivulla. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaa-
kalautaverhous. Ikkunat uusittu. Ikkunoiden vuorilaudat pelkistetyt. Betonisokkeli.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. 
Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 1996. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen 
vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus 
on päärakennuksen länsipuolella tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana päära-
kennuksen länsipuolelle. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Avoin 
nurmikkoinen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.  

          
 

156 Lehmustie 19  285-5-103-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti itäsivulla, laajennettu alkuperäisestä.  

Taitekatto, musta palahuopakate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Länsisivulla kolme kattolyhtyä, itäsivulla yksi. 
Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.  Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen ala-
reunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu beto-
nisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu koristepaloin. Ullakon 
päädyissä lunetti-ikkunat. Aukotus pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla päädystä kiinni naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Maalattu betonisok-
keli. Toiminut kauppavarastona. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia samansuuntaisesti Kuusitien asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus 
on tontin perällä kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä 
Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa ma-
tala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, 
jolla istutuksia, pieniä lehtipuita ja pensaita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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157 Lehmustie 17  285-5-103-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1927 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsivulla. 

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaver-
hous. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu beto-
nisokkeli. Yläkerran ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Alakerran ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. 
Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Ra-
kennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1927. Rakennettu rajalla päädystä yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harjakatto, punainen aaltopeltikate ja musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa samansuuntaisesti Kuusikadun asuinrakennusten kanssa. Talous-
rakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille 
ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia 
rajaa matala metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Osin kallioinen tontti. Veh-
reä puutarhamainen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta, kuten vanhoja omenapuita.  

          
 

158 Lehmustie 15  285-5-104-13  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1937 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Iivari Penttilä Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä ja länsisivulla. Parveke eteläpäätyyn 1981, suunnittelija Mikko Enegren. Rakennusta 
laajennettu kuistilla 1983, suunnittelija Mikko Enegren.  

Harjakatto poikkiaumoilla, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ul-
koseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu be-
tonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteel-
lisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta, jotka valmistuneet vuosina 1937 ja 1984. Vanhempi talousrakennus mahdollisesti toi-
minut yhden asunnon talona. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaver-
hous. Betonisokkeli. Uudempi talousrakennus autotalli. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaa-
leanpunainen vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin etelä-
reunassa lähes kiinni tontin rajassa. Autotalli on asuinrakennuksen pohjoispuolella vasten Lehmustietä. Oleske-
lupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Autojen säilytyspaikka tontin reunassa autotallin edessä. Tontille ajo 
idästä Lehmustieltä. Tontti aitaamaton. Jyrkkä rinnetontti.  Rehevä piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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159 Lehmustie 13  285-5-104-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet.  

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähi-
vuosina. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu 
betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kuistien ikkunoissa alueelle tyypillinen pui-
tejako. Aukotus pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1938. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo 
idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. 
Tonttia rajaa matala pystylauta-aita, metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella korkea kallioleik-
kaus. Jyrkkä rinnetontti. Rehevöitynyt piha, jossa vanhoja omenapuita. 

          
 

160 Lehmustie 11  285-5-104-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 5/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisään-
käyntikuistit päädyissä ja länsisivulla. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet.  

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton 
yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaver-
hous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Alku-
peräiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1936. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Vaalea vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo 
idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa 
matala pystyrima-aita. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jonka reunamilla lehtipuita ja -pensaita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 
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161 Lehmustie 9  285-5-104-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Rakennusta laajennettu alkuperäisestä eteläpäädyn kuistilla vuonna 
1980 ja myöhemmin autotallilla vuonna 2007. 

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Aurinkopaneelit itä- ja länsisivuilla. Kattolyhty 
laajennuksen länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Kerrosten välissä vaakalista. Ul-
koverhouksen alareunassa tippalauta. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ik-
kunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen 
alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1946. Harjakatto. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin lounaiskulmassa. 
Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuk-
sen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Rinnetontti. 
Rehevä nurmikkoinen piha, jolla lehtipuita ja -pensaita.   

          
 

162 Lehmustie 7  285-5-104-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1951 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Jorma Kallioinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. 
Sisäänkäyntikuistit eteläpäädyssä ja länsisivulla. Rakennusta laajennettu 1965, suunnittelija Pentti Arponen.  

Harjakatto, ruskea suoraprofiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhty itäsivulla. Betonirunko. Ulkosei-
nissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikku-
noiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Sivu-ullakoiden päädyissä neliöikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koris-
teltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteel-
lisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1981. Harjakatto. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustaman tontin länsiosaan. Tontille 
ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja 
betonilaatta. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Nurmi- ja sorapintainen piha, jota reu-
nustaa puu- ja pensaskasvillisuus.  
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163 Lehmustie 5  285-5-104-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1936 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit 
päädyissä. Ulkoportaat betonia.  

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulko-
verhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunaristikot mukailevat aikakaudelle tyypillistä 
puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina. Kuistin ikkunoiden alueelle tyypillinen puitejako. Sivu-
ullakoiden päädyissä salmiakki-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, musta profiilipelti. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Talousrakennus on toiminut 
asuinrakennuksena päärakennuksen valmistumiseen saakka. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo 
idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja 
asfaltti. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystylauta-aita. Puutarhamainen rehevä piha, jolla kasvaa lehtipuita 
ja -pensaita.   

          
 

164 Lehmustie 3  285-5-104-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1939 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Si-
säänkäyntikuisti eteläsivulla.  

Loiva aumakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalauta-
verhous. Räystään alapuolella vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. 
Ikkunoissa irtoristikot. Aukotus alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1938. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, musta profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Talousrakennus on 
mahdollisesti aiemmin toiminut yhden asunnon talona. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinraken-
nuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. 
Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. 
Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita.  
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165 Lehmustie 1   285-5-104-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

 

 

 2020 Rakennustaiteellinen   RKY 09   
 Tuukka Karjalainen Kulttuurihistoriallinen   MK 08   
 Betoni Kaupunkikuvallinen   KYM 92   
  Säilyneisyys -  OYK 96   
     INV 82   

 Kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Rakenteilla. 

Paikalla on alun perin sijainnut vuonna 1936 rakentunut puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 
1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Suunnittelija Armas Laitinen. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Taite-
katto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouk-
sen alareunassa tippalankku. Ikkunat alkuperäiset. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aika-
kaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Maalattu betonisokkeli. Rakennus oli säily-
nyt alkuperäisessä asussaan ja oli edustava tai tyypillinen. Rakennus purettiin 2020. 

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1934. Ollut alun perin kahden asunnon talona ennen päärakennuksen val-
mistumista. Purettu 2020. 

 Pihapiiri  Katujen, Lehmustie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei kuvaa. 
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166 Kuusitie 1  285-5-120-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1924 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 K. A. Myntti Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-
kuistit päädyissä. Uusi kuisti toteutettu 1980, suunnittelija Helge Rajala. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kuisteilla musta huopakate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä harmaa 
vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puite-
jako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilistoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus on valmistunut 1982, autotalli, suunnittelija Veijo Kuusisto. Musta huopakate. Ulkoseinissä har-
maa vaakalautaverhous.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusi-
tieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa me-
talliverkkoaita ja pensasaita. Puutarhamainen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.  

    

 

167 Kuusitie 3  285-5-120-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1925 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Rakennuksessa tehty 
laajennus- ja muutostöitä 2000-luvulla. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhty itäsivulla toteutettu 2000, kaksi katto-
lyhtyä länsisivulla. Ulkoseinissä mintunvihreä vaakalautaverhous. Ulkoseiniä luultavasti lisäeristetty - lyhyt räys-
täs, ikkunat syvennyksessä. Julkisivu jaettu pystylistalla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu be-
tonisokkeli, pellitetty. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. 
Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuo-
lelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora 
ja hiekka. Tonttia rajaa pystylauta-aita ja metalliverkkoaita. Rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jossa lehtipuustoa.  
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168 Kuusitie 5  285-5-120-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

   -  Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
  -  Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Kuitubetonilevy Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 4/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-30 -lukujen vähäeleisen klassismin piirteitä. 
Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä ja länsisivulla. 

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syök-
sytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous. Al-
kuperäinen puuverhous todennäköisesti vaihdettu myöhemmin kuitubetonilevyyn. Ulkoverhouksen alareunassa 
tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. 
Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.  

 
 
 

 Säilyneisyys  4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-
kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.  

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Harmaa saumapeltikate. Vesikaton yksityiskohdat -jalkaränni - säilyneet. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsi-
puolella kiinni tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana asuinrakennuksen länsipuo-
lelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka, 
betoni ja avokallio. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pystyrima-aita. Rinnetontti. Nurmikkoinen, paikoinn kallioi-
nen piha, jossa lehtipuita ja -pensaita. 

          
 

169 Kuusitie 7  285-5-120-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1930 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Katettu sisäänkäynti itäsivulla. Kuisti eteläpäädyssä. Toi-
sen kerroksen parveke kuistin yläpuolella. Erkkeri länsisivulla. Autotallilaajennus pohjoispäätyyn toteutettu 1998, 
suunnittelija Hannu Laitila. Rakennuksessa on toiminut kauppa asumisen lisäksi.  

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kattolyhty itäsivulla. Vesikaton yksityiskohdat - 
jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet tai mukailtu alkuperäisiä yksityis-
kohtia. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat sy-
vennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ullakon päädyissä lunetti-
ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuo-
lelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. 
Tonttia rajaa istutukset ja pystyrima-aita. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja lehtipuita ja -
pensaita.  
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170 Kuusitie 2  285-5-121-5  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin sisäänkäyntikuisti länsisivulla, laajennettu 
asuintiloiksi 2014. Laajennuksen yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta laajennettu kuistilla 1964, 
suunnittelija Max Jacksen. Uusi kuisti toteutettu vanhan tilalle 2009, suunnittelija Tero Jacksen. 

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous, yläosa pysty-
lautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Hiekkapuhallettu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakau-
delle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksena alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Alkuperäinen talousrakennus purettu. Talousrakennus valmistunut vuonna 2006. Rakennettu kiinni rajaan. Har-
jakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous, yläosa pystylautaverhous. Maalattu betoni-
sokkeli. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni 
tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä talous-
rakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa kivikorimuuri ja puu- ja 
pensaskasvillisuus. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla lehtipuita ja -pensaita.  

          
 

171 Kuusitie 4  285-5-121-4  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1926 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Poikkiharja länsisivulla. Sisäänvedetty avokuisti poikkiharjan länsi-
päädyssä. Rakennusta laajennettu 2003, suunnittelija Toni Turkia. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Harmaa 
betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. 
Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta, joista uudempi valmistunut vuonna 2015, vanhemman talousrakennuksen valmistumis-
vuosi ei tiedossa. Vanha talousrakennus on rakennettu harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. 
Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. Piharakennusta on laajennettu 
2010. Vuonna 2015 valmistunut talousrakennus on rakennettu kiinni naapurin talousrakennukseen. Osittain rin-
teeseen kaivettu betoniseinäinen autotalli, jonka päällä on oleskelualue. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus on tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Vuonna 0000 valmistunut talousrakennus on tontin 
länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Vuonna 2015 valmistunut talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni 
tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin keskelle avautuen lounaaseen. Tontille 
ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Pysäköintipaikka autotallin edessä Kuusitien var-
ressa, asfaltoitu.  Tonttia rajaa matala pystylauta-aita, metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Metalliportti. Ta-
sainen nurmikkoinen piha, jonka reunamilla puu- ja pensaskasvillisuutta.  
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172 Kuusitie 6  285-5-121-3  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1935 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkiharja länsisivulla. Kuisti ja parveke eteläpäätyyn 
toteutettu vuonna 2015. Katetut sisäänkäynnit länsisivulla. Rakennuksessa on ollut halkokauppa asumisen li-
säksi. 

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Ulkoseinissä punainen vaakalautaver-
hous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuori-
lautoja koristeltu viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Ra-
kennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Kaksi talousrakennusta. Vanhempi talousrakennus valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla harjasta yhteen 
naapurin talousrakennuksen kanssa. Harmaa suoraprofiilipeltikate. Keltainen pystylautaverhous. Uusi talousra-
kennus on toteutettu vanhan autotallin tilalle vuonna 2010.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Vuonna 1935 valmistunut talousrakennus on 
tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Vuonna 2013 valmistunut talousrakennus on tontin länsireunassa 
kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- 
ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja avokallio. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen, osin kallioinen 
piha,jolla istutuksia ja puu- ja pensaskasvillisuutta.  

          
 

173 Kuusitie 8  285-5-121-2  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1928 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-
kuistit päädyissä. Rakennukseen lisätty toinen kuisti vuonna 1999, suunnittelija Tuomo Hovi. Rakennuksessa on 
toiminut yleissauna asumisen lisäksi.  

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Vesikaton yksityis-
kohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleankel-
tainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden 
puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Luonnonki-
visokkeli. Alkuperäiset ikkunat.  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus tontin länsiosassa kiinni ton-
tin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä 
talousrakennuksen eteläpuolelta. Autojen säilytyspaikka tontin reunassa Kuusitien varressa. Ajoväylän päällyste 
asfaltti. Polkumaiset kulkuväylät. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reu-
namilla puu- ja pensaskasvillisuutta. 
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174 Vaahteratie 1  285-5-121-1  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1920 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Armas Laitinen Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 1/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Laajennettu poikkiharjaisella vuonna 2001, suunnittelija Tuomo Hovi. 

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Kivirouhe-
pintainen betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.  

 
 
 

 Säilyneisyys  1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen 
alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet. 

 Talousrakennus  Talousrakennus valmistunut vuonna 1920. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen 
kanssa. Pulpettikatto, musta tiilikate. Harmaa sileä rappaus. 

 Pihapiiri  Katujen, Kuusitie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisnurkassa Vaah-
teratien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin etelänurkassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää tontin 
etelä- ja kaakkoisosaan. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä asuinrakennuksen länsipuolelta. Ajo- ja kulku-
väylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jolla muutama 
vanha omenapuu ja muita lehtipuita.  

          
 

175 Vaahteratie 1a  285-5-121-6  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1947 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 3/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin piirteitä.  Si-
säänkäyntikuisti eteläsivulla toteutettu 1987.  

Harjakatto, ruskea profiilipelti, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalau-
taverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu be-
tonisokkeli.  

 
 
 

 Säilyneisyys  3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-
vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin 
säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia. 

 Talousrakennus  Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 2001, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. Rakennettu vuonna 1977 
valmistuneen autotallin tilalle. Harjakatto, ruskea profiilipelti, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaaka-
lautaverhous.  

 Pihapiiri  Kahden kadun, Vaahteratie ja Lehmustie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsikul-
massa Vaahteratien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen kaakkoispuolella Lehmustien suuntai-
sesti. Oleskelupiha on rakennusten reunustamana tontin eteläkulmassa. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä 
asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-
aita. Tasainen tontti. Puutarhamainen piha, jolla vanhoja omenapuita ja marjapensaita.  

          



Katariinan pientaloalue, rakennusinventointi 

103 
 

176 Lehmustie 1b  285-5-121-7  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1948 Rakennustaiteellinen   RKY 09 x 100033 
 Helge Rajala Kulttuurihistoriallinen x  MK 08 49.0 200014 
 Puu Kaupunkikuvallinen x  KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys 2/5  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti pohjoissivulla toteutettu 1979, suun-
nittelija Raimo Alastalo. Rakennusta laajennettu poikkiharjalla 2015.  

Harjakatto, punainen profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystäs. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaver-
hous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu 
viistein.  

 
 
 

 Säilyneisyys  2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnis-
tettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut. 

 Talousrakennus  Talousrakennus, autotalli/varasto, valmistunut vuonna 1983, suunnittelija Niilo Tarkiainen. Harjakatto, punainen 
suoraprofiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. 

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaisreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäosassa 
vasten Lehmustietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen kaakkoispuolella. Tontille ajo pohjoisesta Lehmustieltä. 
Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja betonitukimuuri, osin aitaama-
ton. Tasainen tontti. Avoin, nurmikkoinen piha, jonka pohjoisreunassa istutuksia.  

          
 

177 Lehmustie 1c  285-5-121-8  Arvo  Aiemmat inventoinnit Pakki nro 

  1960 Rakennustaiteellinen x  RKY 09 x 100033 
 Lauri Heinänen Kulttuurihistoriallinen   MK 08 49.0 200014 
 Puu, betoni Kaupunkikuvallinen   KYM 92 49. 204124 
  Säilyneisyys -  OYK 96 32.  
     INV 82 Y17  

 Yksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa modernin arkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti 
pohjoissivulla. Rakennustaiteellisesti monimuotoinen rakennus alueella poikkeaa huomattavasti ympäröivästä 
rakennuskannasta. 

Harjakatto, musta huopakate. Kaksi savupiippua. Umpiräystäs. Julkisivumateriaaleina ruskea pystylautaver-
hous, keltainen rappaus sekä tiili. Maalattu betonisokkeli.   

 
 
 

 Säilyneisyys  -  

 Talousrakennus  -  

 Pihapiiri  Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustietä vasten. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja län-
sipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa matala pys-
tyrima-aita ja pensasaita. Rinnetontti. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reunoilla puu- ja pensaskasvillisuutta. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


