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KORJAUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET JA 

SISÄLTÖ 

Nummen korjaustapaohje liittyy alueen vireil-
lä olevaan kaavoitustyöhön. Laadittavan kaa-
vamuutoksen tavoitteena on tukea arvok-
kaan kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja 
erityispiirteiden säilymistä. Museovirasto on 
määritellyt Nummen valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi 
vuoden 2010 alusta lukien. Alueen merkittä-
vyyttä lisää sen sijainti vanhan Rauman maa-
ilmanperintöalueen suojavyöhykkeellä. 

Tässä korjaustapaohjeessa annetaan suunta-
viivoja kaavamuutosalueella sijaitsevien kiin-
teistöjen kunnostuksissa ja vähäisissä muu-
toksissa. Ohje täydentää ja täsmentää kaa-
vaan sisältyviä asemakaavamääräyksiä kau 
punkikuvan  kannalta keskeisissä kysymyksis-

sä. Se käsittelee pääasiassa asuin- ja talous-
rakennuksia, mutta sivuaa myös tonttien pi-
ha-alueiden hoitoa ja kunnostusta. 

Kaavamuutos tulee aikanaan osoittamaan 
alueelle sallittavan lisärakentamisen määrän 
ja nykyisen rakennuskannan mahdolliset suo-
jelumerkinnät.  

Ohjeen laatija on arkkitehti Jyrki Yrjölä. Sen 
työstämisessä  ovat olleet osallisina ja sitä 
ovat kommentoineet Nummen kaavamuu-
toksen laatijat ja Satakunnan Museo. 

Pääohjeet on luetteloitu lihavoituina kunkin 
aihealueen alussa. Suorasanaisessa tekstissä 
esitetään tarkennuksia pääohjeisiin ja perus-
teita sekä suosituksia  rakennusten korjaami-
seen. Lisäksi tekstiin liittyviä, ohjeen sisällön 
kannalta olennaisia seikkoja on korostettu.

 

 

 

 

 

Korjaustapaohjeen kohdealue 
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NUMMEN RAKENTAMISEN VAIHEITA 

Rauman Nummen kaupunginosa noudattelee 
1900-luvun alkuvuosikymmenien kaupunki-
rakentamisen ihanteita. Epäsäännölliset kort-
telit ja katuverkko ovat luoneet onnistuneet 
puitteet vaihtelevan  väljälle  omakotityyppi-
selle asumistavalle. Alueen kaupunkikuvalli-
nen arvo syntyy sen omaleimaisesta ilmeestä, 
jossa myös luonto on paikoitellen vahvasti 
läsnä. Rakennetun ympäristön yleisvaikutel-
ma on suurelta osin seurausta mittakaaval-
taan, materiaaleiltaan ja tonttisijoitukseltaan 
varsin yhdenmukaisesta rakennuskannasta.   

Suurin osa kaavamuutosalueen asuintaloista 
on valmistunut paikallisten suunnittelijoiden 
piirustusten pohjalta 1910-luvun lopulla tai 
1920-luvun aikana. Jo ennen sotia on raken-
nuksiin tehty runsaasti muutoksia ja laajen-
nuksia. Tällaiset toimenpiteet ovat lisänneet 
alueen moni-ilmeisyyttä ja tuoneet oman 
historiallisen lisänsä sen miljöökuvaan. Sotia 
seuranneella jälleenrakennuskaudella asuin-
rakennusten laajentaminen ja uudisrakenta-
minen jäi  suhteellisen vähäiseksi.  Sitä vas-
toin 1950- ja -60-luvuilla suuri osa alkuperäi-
sistä talousrakennuksista korvautui ajankoh-
dalle tyypillisillä matalammilla piharakennuk-
silla. Tänä päivänä nämä muodostavat luku-
määränsä ja säilyneisyytensä johdosta mer-
kittävän kerrostuman Nummen alueen ra-
kennuskannassa. 

Suuri osa Nummen asuintaloista on alkujaan valmistu-
nut M. Isakssonin laatimien tyyppipiirustusten pohjal-
ta. 

Viime vuosikymmeninä vilkas korjausraken-
taminen on ollut tyypillisin kaavamuutosalu-
een miljöökuvaa muokkaava piirre. Useiden 
peruskorjausten yhteydessä talojen julkisivut 
on uusittu tarpeettomankin kovalla kädellä 
huomioimatta niiden historiallista arvoa. Jul-
kisivujen vanhojen rakennusosien häviämi-
nen, joko kokonaan tai ainakin osittain, on 
valitettavan yleinen piirre suurimmalle osalle 
alueen taloista. Lähellä 1900-luvun alkupuo-
len asua säilyneet rakennukset alkavat nykyi-
sin olla harvinaisia poikkeustapauksia. Vaa-
rana on, että tehokkaan korjaamisen ja siinä 
käytettyjen teollisesti tuotettujen rakennus-
osien myötä rakennusten historialliset piirteet 
vähenevät edelleen. Tällainen yksipuolistava 
kehitys merkitsee väistämättä uhkaa raken-
nuskannan moninaisuudelle ja todistusvoi-
maisuudelle sekä samalla koko  alueen kult-
tuurihistorialliselle arvolle.  

VANHA RAKENNUS KORJAUSKOHTEENA 

Nummen kaltaisessa valtakunnallisesti mer-
kittävässä kulttuuriympäristössä on kaikissa 
kiinteistöjen korjaus- ja muutostöissä huomi-
oitava alueen erityisluonne. Toimenpiteiden 
tulee kunnioittaa alueen omaleimaisuutta 
sekä tukea ja vahvistaa sen historiallisia omi-
naispiirteitä. Tämä periaate  koskee yhtä lailla 
rakennuksiin liittyviä muutoksia kuin piha- ja 
katualueiden kunnostamista.  

Yleisohjeena korjauksissa on tärkeää  muis-
taa, että mitä enemmän vanhassa rakennuk-
sessa on säilynyt piirteitä perinteisestä ra-
kennustyylistä ja rakentamistavasta, sitä 
huonommin se kestää muutoksia. Myöhem-
min, esimerkiksi jälleenrakennuskaudella, 
tehdyt muutokset eivät välttämättä vähennä 
talon historiallista arvoa. Tällöin ne on tehty 
alkuperäistä ilmettä kunnioittaen ja ne ilmen-
tävät onnistuneesti muutosajankohdan ra-
kennus- ja kulttuurihistoriaa. Vuosikymmeni-
en kuluessa rakennuksiin tehdyt muutokset 
(ajallinen kerroksisuus) ovatkin nykyisin olen-
nainen osa Nummen identiteettiä ja alueen 
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omaleimaisuuden ja viihtyisyyden kannalta 
korvaamaton miljöötekijä. 

Vanhojen talojen historiallinen arvo perustuu 
tyyliseikkojen ohella myös vanhoihin raken-
nusosiin  ja rakennusmateriaaleihin. Tästä 
syystä korjauksissa on pyrittävä säilyttämään 
alkuperäinen tai vanha materiaali ja korjaa-
maan paikaten vain se, mikä todella vaatii 
korjausta (säilyttävä korjaus). Purkaminen ja 
uusiminen tulee kyseeseen vain, mikäli kor-
jaaminen ei enää ole mahdollista. Korjauskel-
vottomiksi vaurioituneita vanhoja rakennus-
osia uusittaessa tulee käyttää alkuperäisen 
kaltaisia, perinteisiä materiaaleja. Myöskin 
korjauksen uusimismahdollisuus  on tärkeää 
huomioida; ei ole tarkoituksenmukaista käyt-
tää ratkaisuja, jotka on myöhemmin mahdo-
ton poistaa ilman, että alkuperäiselle raken-
teelle aiheutuu vaurioita.  

Taloissa tehtävien laajempien korjausten esi-
selvityksiksi on syytä hankkia riittävät tiedot 
rakennuksen historiasta ja sen rakenteiden 
kunnosta. Nummella on tehty rakennushisto-
riallinen inventointi vuosina 2010-11. Työstä 
vastasivat Rauman kaupungin kaavoitus ja 
Satakunnan Museo osana EU-rahoitteista 
Pisara-hanketta. Inventoinnin suoritti arkki-
tehti Jyrki Yrjölä, joka on myös tämän ohjeen 
laatija. Inventointiin liittyvässä selonteossa 
esitellään  kattavammin alueen kaavoitus- ja 
rakennushistoriaa. Oman kiinteistönsä inven-
tointitietoja voi tiedustella Satakunnan Mu-
seolta.  

 

Hyvässä korjaussuunnitelmassa muutokset on  toteu-
tettu vanhan rakennuksen omilla ehdoilla. 

Perinteisen rakentamistavan ja vanhan ra-
kennuksen ominaispiirteiden säilyttämisen 
hallitseva suunnittelija on hyvä lähtökohta 
sellaiselle korjaushankkeelle, joka koskee 
julkisivumuutoksia tai suurempia tilamuutok-
sia. Pätevän suunnittelijan käyttäminen takaa 
onnistuneen lopputuloksen ja helpottaa kor-
jausprosessia. 

Lohkokivisokkeli kertoo rakennuksen todellisesta iästä 
vaikka rakennuksen julkisivut olisikin muilta osin 
uusittu. 

 

SOKKELIT JA PERUSTUKSET 

Useimmat Nummen talot ovat kellarittomia. 
Ne on alkujaan perustettu umpinaisille loh-
kokivi/betonisokkeleille tai vastaaville pila-
reille, joiden välit on myöhemmin muurattu 
tai valettu umpeen. Nummella perustuksia ei 
yleensä ole salaojitettu, ja jälkikäteenkin sa-
laojitukseen kannattaa ryhtyä vain erittäin 
perustelluista syistä. Voimakkaat muutokset 
ympäröivässä maaperässä saattavat aiheut-
taa rakenteiden painumista. Pahasti painu-
neet sokkelin kohdat  korjataan paikallisesti.  

Maanpinnan viettäminen rakennuksesta 
poispäin on tärkeää varmistaa. Myöskin sok-
keleiden tuuletusaukkojen riittävyys ja niiden 
avaaminen kesäksi on syytä huomioida.  
Nummella sokkelit kertovat usein rakennuk-
sen iästä ja perinteisestä rakentamistavasta. 
Niiden verhoilu kivirouhepinnoitteilla ja eri-
laisilla sokkelilevyillä antaa tarpeettoman 
viimeistellyn vaikutelman eikä kuulu vanhan 
talon yleisilmeeseen.  
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ULKOSEINÄT  

 Alkuperäiset ja ennen 1970-lukua to-
teutetut ulkovuoraukset tulee säilyt-
tää. Näiden vaurioituneet osat korja-
taan alkuperäisten mallisilla höylä-
laudoilla tai -listoilla. Puulistoja ei 
saa peittää suojapelleillä. 

 Mahdollinen lisäeristys toteutetaan 
rungon sisäpuolelle.  

 Puuta tai rappausta jäljitteleviä tai 
korvaavia materiaaleja ei tule käyt-
tää rakennusten ulkoseinissä. 

 Rapatut julkisivut tulee säilyttää ja 
tarvittaessa kunnostaa. 
 

Perinteinen ja yleisin ulkoverhoustyyppi 
Nummen asuintaloissa  on  vaaka-
pystysuuntainen ponttilaudoitus.  Pystyrima-
vuorauksesta on muutamia esimerkkejä, lä-
hinnä 1930-luvulta. Joissakin taloissa ulko-
verhous on 1950-70-luvuilla   uusittu käyttä-
mällä ajalle tyypillistä yhtenäistä veitsipontti-
laudoitusta (vaakasuuntainen viistopintainen 
puolipontti). 1970-80-luvuilta lähtien jul-
kisivuja on jälleen uusittu vaaka-
pystysuuntaisina. Rapatut julkisivut ovat alu-
eella harvinaisia,  mutta säilyttämisen arvoi-
sia poikkeuksia.   

Jos rakennuksessa on säilynyt alkuperäinen 
ulkovuorilaudoitus, korjaustoimenpiteiden 
tulee olla säilyttäviä. Tämä tarkoittaa, että 
vanhaa vuorausta ei saa lähteä kauttaaltaan 
uusimaan, vaan tarvittavat korjaukset on 
tehtävä paikkaamalla.  Myös  säilyneet veit-
siponttilaudoitukset edustavat ajalleen omi-
naista rakennustyyliä ja ne on syytä säilyttää. 
Julkisivulistoitusta uusittaessa on käytettävä  
alkuperäisten höylälistojen kopioita.  

Hirsitaloissa seinien lisäeristämisellä saatava 
energiansäästö on  niin pieni, ettei toimenpi-
de yleensä ole taloudellisesti kannattava. 
Ulkoseinien energiatehokkuutta tulee paran-
taa ensisijaisesti huolehtimalla rakenteiden 
hyvästä ilmatiiveydestä. Toimivan ulkoseinä-
rakenteen tulee harveta sisältä ulospäin.  

Alkuperäisen ulkovuorauksen säilyminen nostaa  
olennaisesti vanhan talon rakennushistoriallista arvoa.  

Rakenteiden fysikaalisesta toimivuudesta 
tulee varmistua korjauksia tehdessä. Höyry-
tiiviitä rakennekerroksia, kuten muoveja, ei 
vanhan talon ulkoseiniin ole syytä  lisätä. 
Energiatehokkuuden kannalta yläpohjan riit-
tävällä lämmöneristävyydellä on selvästi sei-
niä suurempi merkitys.  

Mikäli ulkoseinien lisäeristämiseen päädy-
tään, toimenpide on toteutettava rungon 
sisäpuolelle käyttäen esim. puupohjaisia eris-
tysmateriaaleja. On kuitenkin varottava kas-
vattamasta seinän sisäpuolista eristyskerros-
ta liiaksi rakenteen kondenssivaaran vuoksi. 
Huokoinen kuitulevy yhtenä tai kahtena ker-
roksena on usein riittävä ratkaisu. Sisäpuoli-
sen eristyksen tekeminen edellyttää aina asi-
antuntevaa suunnittelua ja toteutusta. Ylä- ja 
alapohjan riittävällä eristyksellä on usein sei-
nien lisäeristystä suurempi merkitys. 

1950-60-luvuilla käytetyt yhtenäiset vaakasuuntaiset 
ulkovuoraukset edustavat aikakauden tyypillistä 
rakentamistapaa ja on syytä säilyttää. 
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VESIKATEMATERIAALIT JA KATTOTAR-

VIKKEET 

 Mikäli joudutaan uusimaan van-
hoja jalkaränneillä varustettuja 
saumapeltikatteita, ne on uusit-
tava vanhan mallin mukaisina.  

 Muun tyyppisiä peltikatteita voi-
daan uusia käyttämällä joko aitoa 
saumapeltiä tai kattohuopaa. Bi-
tumikattolaattojen (paanu-
huopakate)  käyttö ei kuitenkaan 
ole sallittua. 

 Vesikatteina ei tule käyttää  me-
tallisia tiilijäljitelmä- ja poimule-
vykatteita. 

 Olemassa olevat tiilikatteet voi-
daan uusia  entisen mallisina tiili-
katteina. Suositeltavin kattotiili-
en väri on savitiilen punainen. 
Perinteestä poikkeavia tummia 
kattotiiliä eikä  päätyreunatiiliä 
tule Nummen taloissa käyttää. 

 Avoräystäitä ei tule koteloida ei-
kä räystäiden muotoa tai pituutta 
tule muuttaa. Jouduttaessa uu-
simaan räystäslautoja käytetään 
aina höylättyä puuta. 

Lähes kaikissa Nummen asuintaloissa vesikat-
teen materiaalina on nykyisin pelti. Alueella 
on säilynyt melko paljon 1920- ja 30-lukujen 
vanhoja peltikatteita, jotka antavat tärkeän 
historiallisen lisänsä katukuvaan. Vanhojen 
saumapeltikatteiden, vesikourujen ja syöksy-
torvien kuntoa onkin syytä vaalia. Katteen 
säännöllinen huolto pidentää sen käyttöikää 
merkittävästi. Myös katon tuuletuksen toimi-
vuudesta on huolehdittava.  

Jos asuinrakennuksen  peltikate joudutaan 
uusimaan,  on  parasta käyttää aitoa sinkittyä 
saumapeltiä. Erityisesti ennen toista maail-
mansotaa valmistuneet saumapeltikatteet 
tulee  uusia entisenlaisina jalkarännejä ja 
syöksytorvia myöten. Myös uusittaessa jo 
aiemmin uusittuja peltikatteita (esim. muoto-
levykatteita) on perinteinen  jalkarännillinen 
saumapeltikate useimmiten suositeltavin 

vaihtoehto. Jos talon julkisivuissa on säilynyt 
1950-70-luvuilla käytetty veitsiponttilaudoi-
tus, on vesikatetta uusittaessa kuitenkin  so-
pivampaa käyttää räystäskouruja jalkaränni-
en sijasta. Näissäkin peltikatteissa on suota-
vaa käyttää perinteistä maalattavaa sinkki-
peltiä muovipinnoitetun tai valmiiksi poltto-
maalatun sijasta. Kattohuopa sopii luontevas-
ti varsinkin alkuperäisten puisten talousra-
kennusten katemateriaaliksi.  

Nummen taloissa on säilynyt melko paljon vanhoja 
palapellistä saumattuja peltikatteita. Nämä antavat 
merkittävän lisänsä alueen kaupunkikuvaan. Vesikat-
teiden  kunto on syytä tarkastaa säännöllisesti. 

Jalkarännit ja näihin liittyvät pyöreäputkiset syöksytor-
vet kuuluvat perinteiseen saumapeltikatteeseen. Syök-
sytorvien liitokset on saumattu kulmikkaiksi.  

Viime vuosina ovat yleistyneet aitoa sauma-
peltiä mukailevat  sileät teräsohutlevykat-
teet. Näiden teollinen leima sopii paremmin 
uudisrakentamiseen eikä niitä suositella 
Nummella käytettäviksi.  

Nykyaikaiset lumiesteet katoilla eivät kuulu  
Nummen  katukuvaan. Uudet teräskattosillat 
on pyrittävä sijoittamaan katukuvassa mah-
dollisimman huomaamattomasti. Kestopuus-
ta rakennetut kattosillat sopivat teräksisiä 
luontevammin vanhoille kattopinnoille. 
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KATTOLYHDYT JA KATTOIKKUNAT 

 Asuinrakennusten  katonlappeille voi 
tarvittaessa lisätä pieniä, muodol-
taan perinteisiä  kattolyhtyjä. 

 Räystäslinjan katkaisevan poikkipää-
dyn lisääminen (rakennuksen pi-
hasivulle) on mahdollista vain joissa-
kin poikkeustapauksissa. Kadun puo-
lelle poikkipäätyjä ei sallita. 

 Mahdolliset uudet kattolyhdyt ja 
poikkipäädyt edellyttävät huolellista 
ja asiantuntevaa suunnittelua. Niiden 
sijoittelussa on noudatettava sym-
metriaperiaatetta. 

 Katteen suuntaisia moderneja la-
peikkunoita voidaan lisätä rakennus-
ten pihan puolen katonlappeille, mi-
käli katto on suhteellisen loiva (<1:2).  
 

Asuinrakennusten katoille on Nummella var-
sinkin 1920- ja 30-luvuilla lisätty paljon poik-
kipäätyjä ja kattolyhtyjä. Tällaiset historialli-
set elementit kuuluvat olennaisena osana 
alueen kaupunkikuvaan ja ne tulee säilyttää. 

 

Perinteinen lunettikattolyhty  sijoittuu katonlappeen 
alaosaan. 

Kulmikas kattolyhtymalli on eräs käyttökelpoinen vari-
aatio perinteisemmistä malleista. Mahdollisten uusien 
kattolyhtyjen mittasuhteisiin ja rakenteiden sirouteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 
Periaatteellinen poikkileikkauspiirros katonlappeelle 
sijoittuvasta matalasta kattolyhtymallista. Vaihtoeh-
toisesti voidaan harkita sisemmän, lämpöäeristävän 
ikkunanpuitteen sijoittamista sisäkaton suuntaisesti. 

Uuden kattolyhdyn lisääminen katonlappeel-
le voi tulla ajankohtaiseksi, jos olemassa ole-
va peltikate joudutaan uusimaan ja/tai ullak-
kokerrokseen halutaan lisää luonnonvaloa. 
Tällöin kyseeseen tulevat ennen kaikkea pe-
rinteiset, yksinkertaiset kattolyhtymallit (ku-
vat 1, 2 ja 3 alla).  Näiden  mittasuhteet ja 
yksityiskohdat tulee harkita tarkoin, jotta 
vältettäisiin kömpelön tai liian hallitsevan 
vaikutelman syntyminen.  Ikkunan lasipinta ei 
saa jäädä syvennykseen, vaan sen tulee olla 
mahdollisimman lähellä kattolyhdyn jul-
kisivupintaa. Satulakattoiset, sivuseinillä va-
rustetut kattolyhdyt (kuva 4) nousevat katto-
pinnasta helposti esiin turhan irrallisina ele-
mentteinä, eikä niiden rakentaminen, varsin-
kaan räystäällisinä, ole toivottavaa.  
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IKKUNAT JA OVET 

 Aukkomuutokset julkisivuissa  edel-
lyttävät tarkkaa tapauskohtaista har-
kintaa.  Niiden sopivuutta arvioitaes-
sa on olennaista huomioida  raken-
nuksen säilyneisyysaste ja tyyli. 

 Alkuperäiset ikkunat säilytetään ja 
tarvittaessa kunnostetaan. Mikäli nii-
tä joudutaan uusimaan, on käytettä-
vä alkuperäisten kopioita.  

 Uusittavien ikkunoiden tulee olla 
kauttaaltaan puurakenteisia ja peit-
tomaalattuja. Metalliverhoiltuja ik-
kunoita, samoin kuin ikkunoiden 
päälle asennettavia irtoristikoita, ei 
hyväksytä. Lasit tulee kiinnittää ik-
kunoihin kitillä, ei puu-, muovi- tai 
metallilistoilla. 

 Ikkunat on pyrittävä sijoittamaan 
mahdollisimman lähelle julkisivupin-
taa. 

 1960-lukua vanhemmat ulko-ovet 
säilytetään ja tarvittaessa kunnoste-
taan. Mikäli niitä joudutaan uusi-
maan, on käytettävä uusittavien ko-
pioita. 

 

Ikkunoilla ja ovilla on huomattava merkitys 
vanhan rakennuksen kokonaisilmeeseen. 
Varsin monessa Nummen talossa on säilynyt 
alkuperäisiä ikkunoita. Näiden vaaliminen on 
olennaista alueen historiallisen yleisilmeen 
kannalta.  Vanhojen ikkunoiden huoltaminen 
(maalipinnat, kittaukset) ja tiiveyden tarkas-
taminen kannattaa tehdä säännöllisesti. 
Huonokuntoiset puuosat (esim. puitteiden 
alasarjat tai tippanokat) voidaan tarvittaessa 
uusia.   

Alkuperäisiä ikkunoita on 1950-luvulta 1970-
luvulle saakka korvattu jaotukseltaan moder-
neilla, mutta rakenteeltaan edelleen kaksin-
kertaisilla ikkunoilla. Myös näihin ikkunoihin 
tulisi suhtautua pieteetillä, esimerkkeinä ai-
kansa rakennustavasta, eikä palauttaminen 
alkuperäisen mallisiksi, pystysuuntaisiksi ik-
kunoiksi ole suotavaa. Tämän tyyppisissä pa-

lautustoimenpiteissä jouduttaisiin lisäksi väis-
tämättä kajoamaan ympäröiviin vanhoihin 
seinäpintoihin. 

Energiansäästösyistä ei vanhojen kaksinker-
taisten ikkunoiden uusiminen ole perustel-
tua. Mikäli asumismukavuutta halutaan pa-
rantaa, voidaan esimerkiksi harkita sisäpuit-
teeseen asennettavaa lisälasia. Sisäpuitteiden 
uusimista on syytä harkita vasta, kun kaikki 
muut vaihtoehdot on tutkittu.  

  
Alkuperäiset sisään-ulos aukeavat ikkunat ovat arvo-
kas historiallinen ominaispiirre vanhassa talossa.  

Asuin- ja piharakennuksissa on jossain määrin 
säilynyt 1960-lukua vanhempia paneloituja ja 
peiliulko-ovia.  Niiden kunnosta tulee huoleh-
tia, ja niitä tulisi korvata vain alkuperäisten 
kopioilla. Myöskin uudempia paneeliulko-
ovia voi ja kannattaa kunnostaa. Modernit 
vakiovalmisteiset, HDF-verhoillut lämpöovet 
synnyttävät useimmiten liian teollisen vaiku-
telman ja niiden sijasta suositellaan peitto-
maalattuja puupintaisia ulko-ovia. Vanhoissa 
piharakennuksissa autotallinoviksi soveltuvat 
parhaiten peittomaalatut paneloidut puu-
ovet. Metalliverhoillut kippiovet eivät sopeu-
du vanhan puukaupunginosan luonteeseen. 

Pienasuntojen yhdistämisen eräs seuraus on 
ollut, että rakennuksissa tarvittavien sisään-
käyntien määrä on vähentynyt ja oviaukkoja 
on vuorattu umpeen. Samalla kuitenkin jul-
kisivujen historiallinen kertovuus on kärsinyt. 
Tämän vuoksi muutostöiden yhteydessä on 
syytä säilyttää vanhat ulko-ovet julkisivuissa 
vaikka ne eivät enää toimisikaan kulkureittei-
nä. 
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Kaikki aukkomuutokset vanhojen rakennus-
ten ulkoseinissä edellyttävät tapauskohtaista 
harkintaa. Helposti hyväksyttävissä ja toteu-
tettavissa oleva muutos saattaa esimerkiksi 
koskea  asuinrakennuksen aiemmin umpeen 
vuoratun päätyikkunan uudelleen käyttöön 
ottamista. Talousrakennuksissa aukkomuu-
toksiin voidaan yleisesti ottaen suhtautua  
jossain määrin sallivammin kuin vastaaviin 
muutoksiin asuinrakennuksissa.  

1940-luvun lopun sisäänkäynti on säilynyt vailla muu-
toksia. Kehysoven yläosa on varustettu peilein ja ala-
osa verhoiltu koristepaneelilla. 

Alkuperäinen, kauniisti paneloitu autotallinovi on 
erottamaton osa vanhempaa piharakennusta. 

KUISTIT 

 Kuistin ulkoasu  tulee säilyttää ennal-
laan, mikäli siihen ei ole tehty olen-
naisia muutoksia 1960-luvun jälkeen. 

 Korjattaessa satula- tai aumakattoi-
sia kuisteja tulee niiden kattomuoto 
säilyttää.  

 Kuistin lisääminen kuistittomana säi-
lyneeseen rakennukseen  on mahdol-
lista vain poikkeustapauksissa.   

 Kuistin tai kuistiosan jatkeeksi ei saa 
liittää toista uloketta.  

 

Perinteinen kylmä kuisti on toiminut välittä-
vänä vyöhykkeenä ulko- ja sisätilojen välillä. 
Alkujaan kuistit ovat Nummella olleet tyypil-
tään yksinkertaisen vaatimattomia umpi- tai 
avokuisteja ja ne ovat liittyneet rakennuksiin 
itsenäisinä satula- tai aumakattoisina raken-
nusmassoina.  

Erityyppisiä kuistimuutoksia on Nummen 
taloissa tehty vuosien varrella runsaasti. Kuis-
tien ulkoasuun kajoavat muutostyöt edellyt-
tävät  harkintaa ja huolellista suunnittelua. 
Kuistin laajentaminen ei vanhassa puutalossa 
yleensä johda tasapainoiseen lopputulok-
seen. Kaikissa muutostoimenpiteissä on py-
rittävä siihen, ettei kuisti hahmottuisi kool-
taan tai yksityiskohdiltaan liian silmiinpistä-
vänä rakennuksen päämassaan nähden.  

Osa Nummen asuintaloista on alkujaan suun-
niteltu kuistittomiksi. Useimmat nykypäivään 
saakka kuistittomina säilyneet rakennukset 
valottavat tältä osin alueen alkuperäistä ra-
kennustyyliä ja ne tuleekin säilyttää kuistit-
tomina. Kuistin lisääminen kuistittomaan 
rakennukseen on mahdollista vain erityista-
pauksissa.  

Viime vuosikymmenien aikana kuisteja on 
usein muutettu lämpimiksi tiloiksi. Moniin 
kuisteihin on sisällytetty esim. sauna- tai pe-
sutiloja, jolloin niiden ulkoasut ovat helposti 
muuttuneet tarpeettoman  umpinaisiksi. 
Saunatilojen sijoittamista kuistin yhteyteen 



10 
 

tulisikin harkita vasta, mikäli niitä ei perustel-
luista syistä voi sijoittaa tontin talousraken-
nukseen.  

1910-30-luvuilla rakennetuissa taloissa kuis-
tien tulisi yleensä hahmottua selkeästi erilli-
sinä rakennuksen osina. Melko tyypillinen 
kuistimuutos Nummella on ollut se, että ra-
kennuksen pihasivun katonlapetta on jatket-
tu yhtenäisenä myös kuistin ylle. Tällä tavoin 
uusitut kuistit eivät tee oikeutta alueen pe-
rinteiselle rakentamistavalle eivätkä tämän-
tyyppiset kuistimuutokset enää ole mahdolli-
sia (kuva 1 alla). 

Joidenkin talojen kuisteja on usein jo varhai-
sessa vaiheessa korotettu ullakkoportaan 
rakentamiseksi. Tällaisen korkean kuistiosan 
jatkeeksi ei enää tule lisätä erillistä mata-
lampaa kuistia tai muuta uloketta (kuva 2). 
Kevyt ovikatos on riittävä suojaamaan ulko-
ovea säärasitukselta.  

 
 

Lähellä alkuperäistä asuaan säilynyt kuisti on poikke-
uksellisen arvokas piirre Nummen taloissa. 

ULKO-OLESKELU, PARVEKKEET 

 Ulko-oleskelutilat on sijoitettava 
maantasoon. 

 Rakennusten julkisivuihin liittyviä 
oleskelukatoksia, lasitettuja terasseja 
tms. ei hyväksytä.  

 mahdollisten pihamajojen, leikki-
mökkien, kasvihuoneiden tai vastaa-
vien kevyiden rakennelmien tulee ol-
la mitoiltaan ja muotoilultaan vaati-
mattomia ja tonteille yksilöllisesti 
suunniteltuja. 

 Ullakkokerrokseen sijoitettavat, run-
gosta erkanevat tuuletusparvekkeet 
ovat mahdollisia  vain 1950-60- luku-
jen asuun muutettujen (veitsipontti-
laudoitus) asuintalojen  päädyissä. 
Tällöin ne on suunniteltava riittävän 
pieninä ja tyylinmukaisesti teräsra-
kenteisina. 
 

 

Korotetut puiset oleskeluterassit rakennusten 
pihasivuilla ja ulko-ovien yhteydessä eivät 
kuulu Nummen alueen perinteiseen miljöö-
kuvaan. Ulko-oleskelu onkin sijoitettava 
maantasoon ja mahdollisesti hieman etääm-
mälle asuinrakennuksen pihasivusta. Uusia 
terasseja suunniteltaessa on huomioitava, 
ettei niistä tule tarpeettoman laajoja. Koro-
tettujen oleskeluterassien palauttaminen 
maantasoon on suositeltavaa  muutostöiden 
yhteydessä. 

Ulko-oleskelupaikkaa ei ole tarpeen korostaa 
kiinteillä katoksilla tai pergoloilla. Vakioval-
misteiset  grilli- tai puutarhamajat eivät tyy-
linsä ja usein kokonsakaan puolesta sovellu 
kulttuurihistorialliseen miljööseen.  
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PIHARAKENNUKSET 

 Kaikissa korjauksissa ja muutoksissa 
on huomioitava piharakennusten 
vaatimattoman ominaisluonteen  säi-
lyminen. Yleisilmeeltään piharaken-
nuksen tulee säilyä päärakennusta  
yksinkertaisempana ja tälle alisteise-
na. 

 Mikäli piharakennus on säilynyt 
1960-luvun tai tätä varhaisemmassa 
asussa, tulee korjaukset ja muutok-
set tehdä rakennuksen alkuperäisil-
mettä kunnioittavalla tavalla.  

 

Erityyppiset ja eri-ikäiset piharakennukset 
ovat oleellinen ja luonteenomainen piirre 
Nummen rakennuskannassa. Alkuperäisiä  
korkeahkoja, piirurunkoisia talousrakennuk-
sia on alueella säilynyt vielä muutamia. Lä-
hinnä 1930-luvulta on peräisin  joukko (se-
mentti)tiilisiä, useimmiten pulpettikattoisia 
talousrakennuksia, jotka on sijoitettu kiinni 
tontin taka- tai sivurajaan. Muutoksia ko-
keneinakin molemmat mainitut rakennustyy-
pit ovat useimmissa tapauksissa arvokkaita 
todisteita alueen historiasta. Niiden kunnon 
sekä vanhojen rakennusosien säilymiseen 
onkin syytä kiinnittää huomiota. Korjaustöi-
den yhteydessä mahdollisesti tehtävien jul-
kisivumuutosten tulee olla hyvin perusteltuja 
ja rakennusten yksilölliseen ilmeeseen sopi-
via. 

Myöhemmät aukkomuutokset eivät ratkaisevasti vä-
hennä alkuperäisen talousrakennuksen historiallista 
arvoa.  

1930- ja 40-luvun sementtitiilestä muuratut talousra-
kennukset edustavat erityisen tyyppistä kerrostumaa 
Nummen rakennuskannassa. 

1950-luvulta lähtien vanhoja talousrakennuk-
sia on  korvattu usein matalahkoilla, satula- 
tai pulpettikattoisilla talousrakennuksilla. Osa 
on sijoitettu tontin rajalle seläkkäin naapuri-
tontin vastaavan rakennuksen kanssa.  Mo-
nesti 1950- ja 60-lukujen talousrakennukset 
ovat jo alkujaan sisältäneet saunan ja/tai au-
totallin ja ovat useissa tapauksissa säilyneet 
jokseenkin alkuperäisasuissaan. Kunnostuk-
sissa ja korjauksissa tulee  pitää huolta myös 
näiden uudempien talousrakennusten  omi-
naispiirteiden säilymisestä.  

1950- ja 60-lukujen talousrakennukset ovat huomatta-
van leimallisia alueen rakennuskannassa. 

Saunojen säilyminen piharakennuksissa on  
toivottavaa. Mikäli sauna sijaitsee asuinra-
kennuksessa, voidaan saunaremontin vaihto-
ehtona  harkita  saunan siirtämistä  pihara-
kennukseen.  Tällaisen toimenpiteen  seura-
uksena myös päärakennuksen  tilajakoa on 
usein mahdollista  selkiyttää. Saunatilojen 
sijoittaminen piharakennukseen on kosteus-
teknisesti perusteltu ratkaisu. Saunan lisäksi 
piharakennukselle voi löytyä luonteva käyt-
tömahdollisuus esimerkiksi työ- ja askartelu-
tilana. 

 

1930- ja 40-luvun sementtitiilestä 
muuratut talousrakennukset 
edustavat poikkeuksellisen tyyp-
pistä aikakerrostumaa Nummen 
rakennuskannassa. Niihin tehtä-
viin muutoksiin tulisi suhtautua 
varoen 
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PIHAT JA ISTUTUKSET 

 Pihojen kunnostuksessa tulee suosia 
yksinkertaista, perinteisen vaatima-
tonta linjaa ja sitä tukevia materiaa-
livalintoja ja kasvilajeja. 

 Pihojen pinnoitteina luonnonsora ja 
kestävä pihanurmi ovat sopivia valin-
toja. 

 Rajoitetuilla alueilla voidaan käyttää 
luonnonkivipinnoitteita tai yksinker-
taista, värjäämätöntä betonilaatoi-
tusta. 
 

Nummen alueella pihoilla on olennainen 
merkitys kaupunkikuvan muodostumisessa. 
Perinteisesti  alueen pihat ovat olleet hiekka-, 
sora- ja nurmipintaisia hyötypihoja. Autois-
tumisen edellyttämä tilantarve, elämäntavan 
yksityistyminen ja uudet pinnoitemateriaalit 
ovat muovanneet niiden yleisilmettä viimeis-
ten vuosikymmenien aikana. 

 

Sora, pihanurmi ja luonnonkivet sopivat luontevasti 
vanhan omakotipihan pinnoitteiksi. Pihan ulko-
oleskelupaikkaa ei tarvitse korostaa ympäröivillä  kiin-
teillä rakenteilla. 

Lähelle tonttien katurajoja sijoittuva puusto ja pensaat 
muovaavat monilla katuosuuksilla Nummen alueen 
miljöökuvaa. 

Historiallisesti arvokkaalla pientaloalueella 
pihasuunnittelun malliksi  ei tulisi ottaa nyky-
aikaista, viimeisteltyä omakotipihaa. Käytet-
tävien kasvi- ja pinnoitemateriaalien tulisi 
ilmentää alueen ominaispiirteitä ja kulttuuri-
historiaa. Pihakasveina kannattaa suosia pe-
rinteisiä puutarha- ja kulttuurikasvilajeja ul-
komaisten tuontikoristekasvien sijaan. Pihoil-
le on  alkujaan istutettu paljon hedelmäpuita 
ja marjapensaita. Ne ovat edelleen olennai-
nen osa alueen kasvillisuutta ja miljöökuvaa 
ja niiden säilyminen alueella onkin toivotta-
vaa. Täysikasvuinen puusto antaa pihapiiriin 
ajallista kerroksisuutta ja varjostusta. Terveet 
puut, erityisesti maisemallisesti arvokkaat 
puuyksilöt tulisi säilyttää. Asuinrakennuksen 
ja katurajan välille istutetut pensaat on syytä 
pitää niin matalina, etteivät ne peitä merkit-
tävässä määrin rakennuksen katujulkisivua. 

Pihojen pinnoittamisessa tulisi pitäytyä vaa-
timattomiin, perinteisiin materiaaleihin.  Ny-
kyaikaisia monimuotoisia ja -värisiä betoniki-
viä tai -laattoja ei suositella käytettäviksi pi-
han pinnoitteina tai rajauksissa. Myös asfaltti 
on sopimaton vanhan omakotipihan päällys-
teeksi. Perinteiset materiaalit nurmi, sora ja 
hiekka ovat edelleen luontevimmat pihan 
pinnoitteet. Rajatuilla oleskeluterasseilla voi 
käyttää liuskekiveystä, yksinkertaista, vär-
jäämätöntä betonilaatoitusta tai lautapintaa. 
Rajauksia voidaan tehdä kenttä- tai noppaki-
veyksellä, graniittireunakivillä tai puulla. 
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AIDAT JA PORTIT 

 Sopiva aitatyyppi Nummella on ka-
pearimainen, peittomaalattu, lä-
pinäkyvä pystyrima-aita. Myös hyvin 
hoidettu pensasaita soveltuu alueel-
le. 

 Katurajoilla pensasaidat tulee pitää 
leikattuina korkeintaan katujulkisi-
vun ikkunoiden alareunan korkeu-
teen saakka. 
 

Tontit on perinteisesti Nummella aidattu ka-
tua vasten pystysuuntaisilla puusäleaidoilla. 
Monin paikoin näitä on myöhemmin korvattu 
pensas-, lähinnä orapihlaja-aidoilla. Kaupun-
kikuvan kannalta molemmat aitatyypit ovat 
edelleen suositeltavia. 

Säleaidan tulee olla muotoilultaan yksinker-
tainen ja riittävän läpinäkyvä.   Sopiva sälei-
den leveys on 40-60 mm ja väli 50-80 mm. 
Säleiden yläpäät on syytä viistää, jotta sade-
vesi valuu niistä pois. Aidan luonteva korkeus 
maanpinnasta on 80–100 cm. Eteläkatua ja 
Nummenkatua vasten olevat puuaidat voivat 
kuitenkin olla luonteeltaan edellistä umpinai-
sempia ja korkeampia (korkeus <180 cm).  

 

Tonttien välirajoilla voi käyttää joko pensasai-
taa tai edellä kuvatun kaltaista säleaitaa (kor-
keus <120 cm). Joissakin erikoistapauksissa, 
lyhyillä aitaosuuksilla, kyseeseen voi tulla 
myös edellistä hieman korkeampi ja umpinai-
sempi puuaitatyyppi. Kaltevissa maastokoh-
dissa puuaidan tulee seurata tasaisesti maas-
tomuotoa; portaittain nouseva aita luo ym-
päristöönsä levottoman vaikutelman. 

Alueella on säilynyt puu- ja rautaportteja se-
kä kivisiä ja valettuja portinpylväitä eri aika-
kausilta.   Tämäntapaiset historialliset ele-
mentit on syytä säilyttää. Mahdollisten uusi-
en puu- ja metalliporttien tulee sopia tyylil-
tään alueen miljööseen. Aidoissa ja porteissa 
tulee välttää liiallista koristeellisuutta. 

 

TEKNISET LAITTEET JULKISIVUISSA 

 Modernia talotekniikkaa, kuten ilma-
lämpöpumppuja ja lautasantenneja 
ei tule sijoittaa rakennuksen katujul-
kisivulle tai sellaiseen julkisivuun, 
josta ne näkyvät häiritsevästi kadulle 
 

Taloteknisten laitteiden ja asennusten sijoit-
taminen rakennusten julkisivuihin edellyttää 
tarkkaa harkintaa Nummen kaltaisessa kult-
tuuriympäristössä. Suuria kaupunkikuvassa 
näkyviä teknisiä laitteita (ilmalämpöpumput, 
lautasantennit, aurinkopaneelit yms.) ei saa 
sijoittaa rakennuksen katujulkisivuun eikä 
kadunpuoleiselle katonlappeelle. Mikäli lau-
tasantenneja tai aurinkopaneeleja sijoitetaan 
pihanpuolen katonlappeille, on ne asennet-
tava ympäristökuvan kannalta mahdollisim-
man huomaamattomasti. Lautasantenneista, 
joiden halkaisija ei ylitä 1,8 metriä, riittää 
toimenpideilmoitus rakennusvalvontaan. 
Suuremmille lautasantenneille haetaan toi-
menpidelupa. 

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö tulisi mielui-
ten sijoittaa rakennuksen pihajulkisivun ala-
osaan omalle, seinästä irti olevalle jalustal-
leen. Lisäksi se voidaan verhoilla puulla ra-
kennuksen ulkonäköön paremmin sopiviksi. 
Laitteista lähtevät suojamuoviputket voidaan 
verhoilla julkisivun väriin maalatulla laudalla. 
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VÄRIT JA PINTAKÄSITTELYT 

 Rakennusten julkisivut ja tonttien ra-
ja-aidat tulee peittomaalata.  

 Asuinrakennuksen ulkoseinien pää-
värinä on käytettävä koko puujulkisi-
vun korkeudelta samaa väriä. Tämä 
periaate koskee myös ulkorakennuk-
sia.  

 Asuinrakennusten julkisivujen vä-
risävyjen tulee olla valööriltaan riit-
tävän vaaleita ja taitettuja. Valkoista 
päävärinä tulee kuitenkin välttää. 

 Julkisivujen päävärien tulee vaihtua 
tonteittain. Rakennusten yksilölli-
syyttä kannattaa korostaa eri värein 
myös pihapiirissä. 

 Peltikattojen väreinä käytetään mie-
luiten katemateriaalin luontaisia ja 
perinteisiä värejä; mustaa, harmaata, 
raudanpunaista tai vihreää. Vaaleat 
tai ruskeat vesikatteet eivät sovi alu-
eelle. 

 Listoituksen, vuorilautojen ja ikku-
noiden värinä käytetään  taitettua 
valkoista. Ovien värinä valkoinen ei 
ole suotava. 
 
 

Peittävät, värikylläiset maalipinnat soveltuvat 1920-
luvun taloihin.  

Nykyisin Nummella ei ole tunnistettavissa 
selvää yhtenäistä ulkovärityslinjaa, vaan ra-
kennetussa ympäristössä näkyy yleisesti puu-
taloissa käytettävä värikirjo. Alueen väriskaa-
laa voidaan yhtenäistää suosimalla perintei-
siin maaväreihin (puna- ja keltamulta sekä 

vihertävän ruskeat maavärit) pohjautuvia 
värikylläisiä sävyjä.  

Puuverhouksen maalityypiksi suositellaan 
ensisijaisesti perinteistä pellava- tai petroo-
liöljymaalia. Maalityypin valinnassa tulee 
huomioida seinän nykyinen maalityyppi. Vä-
risävyissä kannattaa hyödyntää perinnevärei-
hin pohjautuvia värikarttoja (esim. Tikkurila 
tai Uulatuote).  

 

MUUTOKSET SISÄTILOISSA 

Seuraavassa on  annettu joitakin yleisiä suun-
taviivoja, joita olisi hyvä huomioida, kun sisä-
tiloja kunnostetaan ja muokataan. Muutos-
ten lähtökohtana ovat aina rakennuksen tilo-
jen omat edellytykset muokkautua uusia tar-
peita vastaaviksi. Tämä vaatii rakennuttajalta 
usein joustavuutta hyväksyä totutusta poik-
keavia ratkaisuja esimerkiksi tilaryhmittelys-
sä. 

Kaikki Nummen puutalot ovat jossain määrin 
läpikäyneet  tilajakoon liittyviä muutoksia 
vuosien varrella. Erittäin tyypillinen sisätila-
muutos on ollut ullakkokerroksen ottaminen 
asuinkäyttöön, joko kokonaan tai ainakin 
osittain. Toimenpide edellyttää ullakkotilalta 
riittävää korkeutta ja luonnonvalon saantia. 
Määräysten mukaiset asuintila- ja paloturval-
lisuusvaatimukset saa selvitettyä rakennus-
valvonnasta. 

Asuintilojen yhteyteen viime vuosikymmeni-
nä rakennetut sauna- ja pesutilat ovat usein 
muokanneet perinteistä huonejakoa voimak-
kaasti. Usein myöhemmin lisätyt märkätilat 
eivät  nivoudu  luontevasti rakennuksen van-
haan, selkeään tilajärjestykseen. Nykyisin 
vanhaan rakennukseen ei suositella saunan 
rakentamista. Jos harkinnassa on uuden sau-
nan rakentaminen tai saunaremontti, suosi-
teltavin paikka saunalle on tontin ulkoraken-
nus.  
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Alkuperäisiä tai iäkkäitä pintamateriaaleja ja 
kiinteää sisustusta on syytä vaalia. Vanhat 
kaakeliuunit tulee säilyttää jo antiikkiarvonsa 
tähden. Sisätiloissa voi olla esimerkiksi van-
hoja peiliovia, portaita, listoituksia, lautalat-
tioita, paneelikattoja tai pinkopahvitettuja 
seinä- tai kattopintoja. Tällaiset piirteet ja 
yksityiskohdat lisäävät talon historiallista ar-
voa ja ne tulisi aina säilyttää jälkipolville.  

 

Uudet sähkö- ja vesijohdot suositellaan teh-
täviksi pinta-asennuksina. Märkätilojen am-
mattitaitoinen suunnittelu ja toteutus on 
olennaisen tärkeää kosteusvaurioiden vält-
tämiseksi. Näiden tilojen riittävästä ilman-
vaihdosta tulee erityisesti huolehtia. Huo-
neiston poistoilmanvaihtoa voidaan tarvitta-
essa tehostaa esimerkiksi märkätilan hormiin 
liitettävällä kanavapuhaltimella. Täysin ko-
neellisen tulo-poistoilmanvaihdon toteutta-
minen vanhassa omakotitalossa on useimmi-
ten työläs ja kallis toimenpide.  

Kannattaa muistaa, että vanhan talon sisäti-
lamuutoksissa ammattitaitoisen suunnitteli-
jan käyttäminen on olennaista onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamisen kannalta. 
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LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 

Rakennuksen korjaaminen on useissa tapauk-
sissa luvanvarainen toimenpide. Luvan tyypin 
määrittelee viranomainen.  

Lupa tarvitaan  

 Sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön 
joka on verrattavissa uudisrakentami-
seen 

 Rakennuksen kerrosalaan laskettavan 
tilan lisääntymiseen, kuten kylmän ul-
lakon rakentaminen lämmitettäväksi 
asuintilaksi  

 Rakennuksen tai sen osan käyttötar-
koituksen olennaiseen muuttamiseen 

 Sellaiseen korjaus tai muutostyöhön, 
jolla voi olla vaikutusta käyttäjien tur-
vallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 
Tällaisia voivat olla rakennuksen kan-
taviin rakenteisiin, rakennusfysikaali-
siin ominaisuuksiin, paloturvallisuu-
teen, poistumisteihin tai lvi- laitteisiin 
kohdistuvat muutokset. 

 Julkisivumuutoksiin ja  rakennuksen 
värityksen olennaisiin muutoksiin. 

 Asuinhuoneistojen yhdistämiseen tai 
jakamiseen. 
 

Lupaa ei tarvita 

 Rakennuksen kunnossapitoon, kuten 
ulkovuorauksen paikkaamiseen, kuis-
tin tai ikkunoiden korjaamiseen 

 Ulkoseinien tai peltikatteen maalaa-
miseen, jos niiden väri ei olennaisesti 
muutu 

 Vesikatteen uusimiseen entisen kal-
taiseksi 
 

Rakennusten korjauksissa ja muutoksissa 
voidaan tarvittaessa poiketa uudisrakentami-
selle asetettavista rakentamismääräyksistä 
(MRL 13 &). Tyypillisesti tämä koskee Suo-
men rakentamismääräyskokoelman ilman-
vaihto-, lämmön- ja ääneneristysvaatimuksia. 
Tietoa lupamenettelystä saa Rauman kau-
pungin rakennusvalvonnasta. Vanhan Rau-

man korjausrakentamiskeskus Tammelasta ja 
Satakunnan Museosta saa lisäksi neuvoja 
vanhan talon korjausasioissa.  
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