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INVENTOINNIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

Rauman III kaupunginosan kortteleiden 302-305 ja 309-314 rakennusinventointi toteutettiin osana 

alueen asemakaavan uusimistyötä. Inventoitavissa kortteleissa asemakaava on vanhentunut ja 

kaavan muutoksen pohjaksi tarvitaan ajantasaiset tiedot alueen rakennuskannan arvoista. 

Inventoijana toimi arkkitehti Jyrki Yrjölä aikavälillä 3.6. - 31.8.2013. Selvitystyö tehtiin Satakunnan 

Museon ohjauksessa.  

Inventoidut kohteet on kulttuurihistoriallisesti arvotettu rakennustasolla. Arvoluokitus perustuu 

Museoviraston rakennushistorian osaston suosituksiin. Periaatteet rakennusten 

kulttuurihistoriallisen merkityksen määrittelemiseksi on esitetty vuonna 2010 voimaan astuneessa 

Laissa rakennusperinnön suojelemisesta. 

Inventoinnin menetelmät perustuvat Satakunnan Museon  käyttämään inventointimalliin ja 

Museoviraston laatimaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin ohjeistukseen. Inventointi 

koskee alueen ennen vuotta 1980 valmistuneita rakennuksia. Myös tätä nuoremmat rakennukset  on 

sisällytetty inventointiin valokuvaamalla ja kirjaamalla ne mukaan kohteisiin. 

Selvitystyöhön kuuluivat kohteen havainnoinnin ohella valokuvaus sekä rakennushistorian 

kirjaaminen. Kolmea tonttia lukuun ottamatta kaikkien rakennusten omistajat (tai heidän 

edustajansa) tavoitettiin, joko paikan päällä tai puhelimitse. Työssä hyödynnettiin myös 

arkistoaineistoa, kuten rakennuspiirustuksia, vanhoja valokuvia ja karttoja. 

 

ALUEEN OMINAISPIIRTEET  

Inventointialue sijaitsee Rauman III kaupunginosassa (Otanlahti), välittömästi Rauman satamaan 

johtavien liikenneväylien (Hakunintie ja rautatie) pohjoispuolella. Suorakaiteen muotoinen (n. 200 x 

500 m) kaupunkialue jakautuu kymmeneen eri tavoin ja eri aikoina rakentuneeseen kortteliin (302-

305 ja 309-314). Rakennettuja tontteja on 49 kpl ja rakentamattomia 1 kpl. Lisäksi yksi 1900-luvun 

alun vanha puutalotontti on 1970-luvulla, rakennusten purkamisen jälkeen, kaavoitettu 

puistoalueeksi. Syväraumankatu, inventointialueen luoteis-kaakkoissuunnassa diagonaalisesti 

halkaiseva pääliikenneväylä, jakaa ruutukaavaan pohjautuvan korttelirakenteen kahteen puoliskoon 

siten, että kadun molemmin puolin sijoittuu kolmiomaisia kortteleita. Inventointialueen länsipuolisko 

rajautuu, em. liikennealueiden lisäksi, jälleenrakennuskauden yhtenäisiin paritalo- ja 

pienkerrostalokortteleihin. Itäpuolisko puolestaan liittyy 1920-luvun puutalokortteleihin, 

luonnontilaiseen puistovyöhykkeeseen ja Männistönkadun varrella oleviin liikekortteleihin.  

 

Inventoitava alue muodostaa III kaupunginosan varhaisimman, suurelta osin jo ennen toista 

maailmansotaa rakentuneen osan. Vaikka alue pitääkin sisällään useita hyvin säilyneitä 

osakokonaisuuksia, kaupunkikuvalle on yleisesti ottaen leimallista epäyhtenäisyys ja ajallinen 

kerroksisuus. Tämä on seurausta monen ikäisestä, mittakaavallisesti ja tyylillisesti vaihtelevasta, 

fragmentaarisesti uusiutuneesta ja eri aikakausien kaavoitusihanteita noudattavasta 

rakennuskannasta. Syväraumankatu muodostaa muita selvästi kaupunkimaisemman katutilan. Kadun 

eteläpään yhtenäisyys kärsii kuitenkin siitä, että 1970-luvun kerrostalot kortteleissa 303 ja 312 eivät 

noudata perinteistä, katulinjaan sitoutunutta rakentamistapaa.  

Alueen alkuperäinen rakennuskanta on monin paikoin korvautunut uudemmalla 

kerrostalorakentamisella. Kolmessa korttelissa (309, 311, 314) alkuperäinen pientalokanta on 
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kokonaisuudessaan säilynyt uusiutumattomana. Toisaalta kahdessa korttelissa (303, 313) vanhat 

puurakennukset on kauttaaltaan korvattu kerrostaloilla. Pientaloissa ovat melko monipuolisesti 

edustettuina perinteiset 1800-1900-lukujen taitteen puukaupunkitalot, 1920-luvun huvilatyyppinen 

rakentaminen, jälleenrakennuskauden erityyppiset pientalot ja 1960-luvun matala 

omakotirakentaminen. Alkuperäisen puutalomiljöön sekaan nousseet kivikerrostalot sijoittuvat 

melko tasaisesti koko inventointialueelle. Kerrostalokanta on peräisin 1950-luvun ja 2000-luvun 

väliseltä ajanjaksolta. Sen ilmiasussa heijastuu havainnollisesti aikakaudelle tyypillinen, 

rakennustekniikkaan ja arkkitehtuuriin kohdistunut murrosvaihe. 

Inventointialueen rajaus ja inventoidut korttelit III kaupunginosan kantakartassa. 

KAAVOITUS- JA RAKENTAMISHISTORIAA  

Inventointialueen kaavoitus pohjautuu insinööri G. Idströmin vuoden 1896 asemakaavaan. Kaavassa 

satamaan johtavalle rautatielle varattu välivyöhyke jakoi kaavoitettavan alueen selkeästi kahteen 

erilliseen osaan. Rautatien pohjoispuolelle esitetty korttelirakenne muodostui kahdessa rivissä 

olleesta 14:stä ruutukorttelista, joista useimmissa oli kuusi tilavaa tonttia. Nykyinen Kaivopuistontie 

oli osoitettu muita katuja leveämmäksi, alueen Tarvonsaaren suuntaan yhdistäväksi 

pääliikenneväyläksi. Inventointialue sisältyy kokonaisuudessaan kahdeksaan keskimmäiseen 

rautatien pohjoispuolelle kaavoitetuista kortteleista. Kolme näistä (302, 305, 311 ja 314) on 

säilyttänyt alkuperäiset mittasuhteensa, joskin tontteja on myöhemmin usein lohkottu pienemmiksi. 

Vuosisadan vaihteen tienoilla rakennustoiminta lähti suhteellisen vilkkaasti käyntiin erityisesti 

Rauhan- ja Rautatienkatuihin rajautuvilla tonteilla. Idströmin asemakaavan mukaan toteutunutta 

rakennuskantaa on, enemmän tai vähemmän fragmentaarisesti, säilynyt useimmissa 

inventointialueen kortteleissa.  

Harald Andersinin laatimassa Rauman vuoden 1922 asemakaavassa radan pohjoispuolella ollutta 

kaava-aluetta laajennettiin merkittävästi pohjoisen suuntaan. Inventointialueen osalta Andersinin 
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kaavan lähtökohtana oli Idströmin asemakaavan korttelirakenne ja sen pohjalta toteutunut 

rakentaminen. Suurin muutos aiheutui siitä, että Andersinin kaavassa huomioitiin kaava-aluetta 

luoteis-kaakkoissuunnassa halkaisseen vanhan tielinjauksen  suunta.  Tämä katu (nyk. 

Syväraumankatu) nostettiin keskustan suuntaan johtavana pääliikenneväylänä erääksi 

kaavasommitelman kokoavista teemoista. Tuolloin vielä rakentamattoman Saaristokadun varsi  

jätettiin kaavassa puistoalueeksi. Inventointialueen itälaidalle Andersin esitti väljiä, 

huvilakaupunkiajatteluun pohjautuvia, omakotityyppiseen rakentamiseen tarkoitettuja kortteleita. 

Hakakatu ja sen länsireunalle 1920-luvulla valmistuneet kolme huvilatyyppistä puutaloa 

toteutuivatkin Andersinin asemakaavan pohjalta. Ainoastaan yksi näistä (tontti 310-2) on säilynyt  

jokseenkin alkuperäisessä asussaan.  

Eelis Kaalamon vuonna 1937 laatimassa III kaupunginosan asemakaavassa (vahvistettu 1938) 

inventointialueen korttelirakenne näyttäytyy lähes nykyisessä muodossaan. Laatimisvaiheessa osa 

alueen katuverkosta ja pääosa kortteleista olivat melko pitkälle rakentuneet, ja ne siirtyivät 

sellaisenaan osaksi kaavaa. Syväraumankadun asema leveänä pääkatuna korostui, kun sen katutilaa 

esitettiin tiivistettäväksi muita korkeammilla, kadun suuntaisilla rakennuksilla. Kadun varsi on 

rakentunut kaupunkimaiseksi, kerrostalojen rajaamaksi katumiljööksi useiden vuosikymmenien 

aikana,  suurelta osin 1950-1970-luvuilla. Inventointialueen osalta kaksi viimeistä Syväraumankadun 

varren kerrostaloa valmistui vasta 1980-luvun aikana. Kolmiomainen kortteli (303) Syväraumankadun 

ja Kaivopuistontien välissä sai erityiskäsittelyn Kaalamon kaavassa. Kyseisen, jo vuosisadan 

alkukymmeninä rakentuneen puukorttelin pohjoispuolisko kaavoitettiin urbaaniksi umpikortteliksi ja 

eteläkärki jätettiin pieneksi etupuistikoksi. Kaavoitusihanteiden myöhemmin muututtua 

umpikortteliajatus ei  koskaan päässyt toteutumaan. Pientalojen osalta Kaalamon kaavan osoittama 

rakentamistapa on varsin hyvin nähtävillä Osmonkadulla. Korttelissa 305 kadunvarren puutalot olivat 

valmistuneet jo 1920-luvun lopulle tultaessa, mutta korttelin 314 Osmonkadun puoleinen talorivi 

rakentui 1940-luvun kuluessa kaavan mukaisilla, kadun suuntaisilla, hieman katurajasta irrotetuilla 

(kahden perheen) puutaloilla. 

Kivisten asuinkerrostalojen rakentamisen käynnistyi yksittäisille Rauhan- ja Syväraumankatujen 

tonteille tehtyjen kaavamuutosten pohjalta  1950- ja 60-lukujen taitteesta lähtien. 

Syväraumankadulle valmistuneet  4-6-kerroksiset asuin- ja liiketalot toteuttivat selkeää urbaanin 

katutilan ideaa. Muutamille Rauhan- ja Rautatienkadun tonteille nousseet asuinkerrostalot 

puolestaan olivat matalampia ja sijoittuvat kohtisuoraan katulinjaa vasten. Vuonna 1973 vahvistettiin 

kaksi kaavamuutosta, jotka kattoivat kaikki inventoinnin kohteena olevat Syväraumankadun 

itäpuoleiset korttelit lukuun ottamatta kortteleita 309 ja 311. Vuoden 1976 vastaavantyyppinen 

kaavamuutos sisälsi kaikki Syväraumankadun länsipuoleiset korttelit. Poistavan saneerauksen 

periaatteiden mukaisesti molempien tavoitteena oli kaavamuutosalueiden uudistaminen 

kerrostaloalueiksi. Kaikkiin kortteleihin osoitettiin useiden, 3-5 kerroksisten asuinkerrostalojen 

rakennusalat, joiden sijoittelu perustui avoimeen rakennustapaan eikä huomioinut olemassa ollutta 

vanhaa puurakennuskantaa.  

1970-luvun kaavat ovat toteutuneet sellaisinaan vain vähäisiltä osin.  Kadunvartta lukuun ottamatta 

Syväraumankadun länsipuolelle ei ole valmistunut ainoatakaan kerrostaloa 1960-70-lukujen vaihteen 

jälkeen. Syväraumankadun itäpuolelle on rakennettu kerrostalot kolmelle tontille korttelissa 310, 

samoin kuin kortteleiden 312 ja 303 kerrostalot. Viimemainitun, kaupunkikuvallisesti tärkeän 

korttelin rakennusten sijoittelussa poikettiin tietoisesti tiiviin katutilan luomisesta Syväraumankadun 
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eteläpäähän. Korttelia hallitseva massiivinen elementtikerrostalo valmistui Kaivopuistontien varteen, 

jolloin tontin piha-alue saatiin avautumaan etelän ja lännen suuntaan. Samalla kuitenkin menetettiin 

yhtenäinen katumiljöö korttelin Syväraumankadun puoleisella katuosuudella. Junamiehenkadulle 

toteutetut, inventointialueen uusimmat kaavamuutokset vuodelta 1996 eivät huomioi 1970-luvun 

kaavan periaatteita kerrostalojen sijoittelun osalta. 

 
Eteläinen osa Elias Kaalamon III kaupunginosan asemakaavasta (1938). Pääosa inventointialueesta on merkitty 
keltaisella. Kaavakartan keltainen ja sininen värisävy johtuvat eri  väristen alueiden toisistaan poikkeavista 
rakentamismääräyksistä. Huomaa korttelin 303 käsittely umpikorttelina.  

ASUTUS-, TEOLLISUUS- JA SOSIAALIHISTORIAA 

Rauman kaupunki koki 1890-luvulla voimakkaan taloudellisen nousukauden. Kauppamerenkulun 

vilkastuminen nosti sataman painoarvoa ja kaupunkiin saatiin mm. seminaari, lyseo ja merikoulu. 

Vuonna 1897 avattu Rauman sataman ja Kokemäen Peipohjan välisestä rautatielinjasta muodostui 

tärkeä edellytys kaupungin teollistumiselle ja sataman kehittymiselle. Rautatien merkitystä kuvasi 

mm. se, että jo 1900-luvun alussa yli 30 sisämaan sahan vienti kulki Rauman sataman kautta. Radan 

ja joidenkin muiden suurempien rakennushankkeiden johdosta kaupunkiin muutti paljon työväkeä 

muilta paikkakunnilta, mikä puolestaan synnytti voimakkaan asuntopulan vuosikymmenen lopulla.  

 

Uuden asemakaavan vahvistamisen jälkeen radan pohjoispuoleisia tontteja alettiin myydä 

rahatoimikamarin järjestämillä huutokaupoilla vuoden 1898 alkupuolelta lähtien. Ostajiksi valikoitui 

hyvin toimeentulevaa työväestöä ja toimihenkilöitä (esimerkkeinä merimies, ajuri, kirvesmies, 

seminaarin lehtori ja veturinkuljettaja). Rautatienkadulle valmistuneiden suurehkojen vuokratalojen 

omistajien ammattinimikkeitä vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla olivat mm. kauppias (Juho 
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Murtonen), polkupyörätehtailija (Frans Wainio) ja talonomistaja (Johan Anttila). Alueen 

rakentuminen eteni rinta rinnan kaupungin teollistumisen ja asukasluvun kasvun kanssa. Jo 1910-

luvun alussa inventointialueella on havaittavissa kehityssuunta, jossa olemassa olleita rakennuksia 

laajennettiin ja asuntoja pilkottiin pienemmiksi vuokrahuoneistoiksi. Erään muista erottuvan 

väestöryhmän muodostivat Rauman rautatien työntekijät perheineen. Vuokra-asuntojen saannin 

turvaamiseksi rautatie hankki omistukseensa Rautatienkadulta tilavan puurakennuksen nykyisessä 

korttelissa  305, johon kunnostettiin neljä henkilökunta-asuntoa. 1920-luvun alussa Rauman rautatie 

rakennutti inventointialueen itäpuolelle yhtenäisen asuinalueen, joka helpotti tuolloista vaikeaa 

asuntotilannetta sen omien työntekijöiden osalta.  

 
Ilmakuva inventointialueen länsipuoliskosta v. 1950.  Puurakennuskanta on lähes lopullisessa laajuudessaan, 

mutta kerrostalot ovat vielä rakentamatta. Huomaa Rautatienkadun yhtenäinen puutalorivi. 

 

Kaalamon III kaupunginosan asemakaavan suunnittelua vauhditti mm. Kaivopuiston alueelle 1930-

luvun lopulla sijoitettu Oy Ammuksen tehdaslaitos (myöh. Lönnström Oy). Sotien jälkeinen 

teollistumiskehitys myötävaikutti kaupunginosan rakentumiseen työväestön ja keskiluokan 

asuttamaksi omakoti- ja pienkerrostaloalueeksi. Myös radan tuntumaan, III kaupunginosan laidoille, 

nousi jälleenrakennuskaudella  joitakin teollisuusrakennuksia (mm. Ernamon kenkätehdas ja Kuulan 

tehdas). Inventointialueen osalta kortteli 314 rakennettiin 1940- ja 50-lukujen aikana. Tonttien 

omistajiksi valikoitui hyvin toimeentulevaa, keskiluokkaista väestöä. Osmonkadun varteen (korttelin 

314 itäreunalle) rakentaneiden ammatteina mainitaan työnjohtaja, uuttaja, lämmittäjä ja perämies. 

Lisäksi kolme paikallista merkkihenkilöä rakennutti edustuskotinsa inventointialueelle. Rauma Wood 

Oy:n toimitusjohtaja Hemmingin, pormestari Äijälän ja teollisuusneuvos Hänselin rakennuttamat 

edustavat omakotitalot sijoittuvat kaikki Rauniokadun varrelle.  
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Alueen keskeisen liikenneväylän, Syväraumankadun, liikenteellinen merkitys kasvoi sotien jälkeisinä 

vuosikymmeninä kolmannen kaupunginosan rakentuessa Syvärauman suuntaan. Katua rajaaviin 

kortteleihin hakeutui erityyppistä pienyritys- ja liiketoimintaa. Jo 1920-luvulla kadun länsireunalle 

nousseessa tiilirakennuksessa aloitti oluttehdas, Rauman Mallasjuoma Oy (tontti 313-1). Tontin 

sittemmin siirryttyä liikennöitsijä Kosti Oraksen omistukseen sillä harjoitettiin pitkään autoalan 

yritystoimintaa. Tiettävästi myös Erkki Paasikiven perustama Oras Oy aloitti LVI-tuotteidensa 

valmistuksen samassa kiinteistössä.  Oraksen aikaiset liikerakennukset on 1980-luvulla purettu ja 

tontille rakennettu asuinkerrostalo. Autoalan liiketoimintaa (Autoliike Sten) on harjoitettu 

Syväraumankatu 2:ssa (304-12). Lisäksi samalla tontilla toimi sotien jälkeisinä vuosikymmeninä 

muovivaluun erikoistunut teollisuusyritys. 

Puutaloissa toimineista elintarvikeliikkeistä tärkeimmät olivat Rautatienkadulla (korttelin 303 

eteläkärjessä) sijainnut Osuusliike Suojan kauppa, Syväraumankadulla (304-3) sijainnut Vahdon 

kauppa ja entisen Länsi-Suomen toimitalon paikalla (302-16) sijainnut Laineen kauppa. Kaikki 

mainitut kauppaliikkeet toimivat myöhemmin puretuissa puutaloissa. 1950-luvun alussa 

Saaristokadulle (314-4) valmistuneessa talossa toimi pitkään Merikannon kauppa. Puutalojen 

purkamisen jälkeen alueen liiketoiminta on keskittynyt Syväraumankadulle, kadunvarren 

kerrostalojen pohjakerroksiin. 

Useat ensimmäisistä alueelle valmistuneista kivikerrostaloista olivat alkujaan varakkaiden paikallisten 

yksityishenkilöiden vuokrataloiksi rakennuttamia. Sittemmin nämä on muutettu asunto-

osakeyhtiöiksi. Uudemmat, usein perustajaurakoitsijoiden rakennuttamat kerrostalot ovat 

valmistuneet osakeyhtiömuotoisiksi. Inventointialueen ainoa yksinomaan liikekäyttöön suunniteltu 

rakennus on Oy Länsi Suomen 1960-luvulla itselleen rakennuttama toimitalo (302-16). Teollisuuden 

rakennuttamat asuntokohteet ovat inventointialueella jääneet määrältään vähiin. 1960-luvun lopulla 

Hollming Oy hankki omistukseensa alueen lounaiskulmasta neljä tonttia ja purki pian tämän jälkeen 

vanhat puurakennukset kahdelta näistä. Puretut tontit jäivät kuitenkin rakentamatta ja toinen näistä 

kaavoitettiin puistoalueeksi vuoden 1976 kaavamuutoksessa. Kaupunkikuvan kannalta edellistä vielä 

merkittävämpi muutos tapahtui 1970-luvun puolimaissa, kun TVO toteutti massiivisen 

kerrostalokohteen työntekijöidensä työsuhdeasunnoiksi  kortteliin 303. 

 

RAKENNUSKANTA 

Vanhimmat, vuoden 1896 ruutukaavan mukaiset rakennukset ovat vuosisadan vaihteen 

uusrenessanssivaikutteisia, katurajaan rakennettuja kaupunkipuutaloja. Vaikka näitä on 1960- ja 70-

luvuilla purettu usealta alueen tontilta, antavat monet säilyneet 1900-luvun alkukymmenien puutalot 

voimakkaan historiallisen leimansa kaupunkikuvaan sekä Syväraumankadun itä- että länsipuolisilla 

korttelialueilla. Erityisesti on mainittava historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä Työväen 

Asunto Oy Männistön korttelikokonaisuus. Kohde on ainoa kokonaisuudessaan säilynyt ruutukaavan 

mukaan rakennettu kortteli Raumalla. Yleisesti ottaen ennen sotia valmistuneet puutalot ovat 

säilyttäneet kohtalaisen hyvin alkuperäispiirteensä, eikä niihin, paria poikkeusta lukuun ottamatta, 

ole tehty merkittäviä laajennuksia. Historialliselle puukaupunkirakentamiselle ominaisia vanhoja, 

korkeahkoja ulkorakennuksia on säilynyt niukemmin kuin itse asuintaloja ja useimpien niiden ulkoasu 

on aukotuksen osalta uusiutunut. Myös joitakin tiilirakenteisia  ulkorakennuksia on säilynyt lähinnä 

aikaväliltä 1930-60.  
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Jälleenrakennuskaudella 1,5-2 kerroksisia puutaloja valmistui Osmon- ja Saaristokatujen varteen, 

Hakakadun itälaidalle sekä Rauniokadulle. Ensin mainitut liittyvät luontevasti inventointialueen länsi- 

ja luoteispuoleisten ympäristökortteleiden samanikäiseen puurakennuskantaan. Hakakadun 

itäreunan kolme 1950-luvun alun asuintaloa puolestaan muodostavat aikaansa hyvin edustavan, 

yhtenäisen kokonaisuuden. Tyypillisesti jälleenrakennuskauden taloja leimaa yksinkertainen 

muodonanto; suorakaidevolyymi, jossa on harjakatto ja rapatut tai lautavuoratut julkisivut. Pieni 

etupuutarha asuinrakennuksen ja tontin katurajan välissä liittyy useimpiin aikakauden pientaloihin. 

Tavallisempiin talotyyppeihin nähden poikkeuksen tekevät Rauniokadun varrelle, vierekkäisille 

tonteille rakennetut kaksi rakennusaikaansa nähden poikkeuksellisen korkeatasoista, arkkitehtien 

suunnittelemaa omakotitaloa.  

Männistönkadulla on nähtävissä kolme esimerkkiä 1960-luvun matalasta omakotirakentamistavasta. 

Kaksi näistä taloista sijoittuu 60-luvun tapaan aikaisempaa etäämmälle tontin katurajasta. 

Edustavampi on hyvin säilynyt, alueen rakentamisperinteestä irtautuvaa modernismia edustava 

tasakattoinen, tiilivuorattu rakennus (302-11).  

Inventointialueen kivikerrostalojen julkisivuissa ilmenee varsin havainnollisesti 1950-luvulla alkanut 

rakennustekniikan murroskausi. Ensimmäisten, 1960-luvun alun kerrostalojen arkkitehtuuri perustuu 

vielä rapattuihin aukkojulkisivuihin ja perinteiseen käsityövaltaiseen rakentamistapaan (tontit 304-5, 

304-12, 305-4, 313-1). Hieman myöhäisemmissä nauhajulkisivutaloissa (304-4, 310-5, 313-2) 

kuvastuu elementtitekniikan läpimurto 1960-luvun kerrostaloissa. Täyselementtirakentamista 

ruutuelementtijulkisivuineen sovellettiin inventointialueella ensimmäisenä TVO:n 1970-luvun 

puolimaissa rakennuttamassa kerrostalokohteessa (kortteli 303). Samankaltaiset (betoni- tai 

klinkkeripintaiset) elementtijulkisivut leimaavat myös Syväraumankadun kahta 1980-luvun asuin- ja 

liikekerrostaloa. Sen sijaan kaikissa Syväraumankadun itäpuolelle 1980-2000-luvuilla nousseissa 

elementtitaloissa julkisivumateriaalina on punatiili, joko tiilielementtien pinnoitteena tai 

puhtaaksimuurattuna.  

Tavallisin inventointialueen kerrostalotyyppi on kaksiportainen lamellitalo, jossa pohjakerroksen 

päällä on 3-5 asuinkerrosta. Pohjakerroksiin liittyviä liiketiloja on ainoastaan Syväraumankadun 

taloissa, muissa pohjakerrokset on varattu huolto- ja autotallikäyttöön. Yleisesti ottaen alueen 

kerrostalot ovat kohtalaisen hyvin säilyttäneet alkuperäispiirteensä. Useimmat ovat läpikäyneet 

ikkuna- ja oviremontin, mutta ulkoasua merkittävästi muuttanut julkisivusaneeraus on toteutettu 

vain kahdessa kohteessa (313-2, 312-4). 

1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä puurakennuksia alueelle suunnittelivat arkkitehti Otto F. 

Holmin lisäksi paikalliset alan ammattilaiset, kuten Arvi Forsman (Leikari), Leonard Ahti, William V. 

Williams, Kaarlo Wirtanen ja Kaino Kari. 1950-luvun lopulta lähtien valmistuneet kivikerrostalot ovat 

useimmiten arkkitehtien suunnittelemia (mm. Keijo Valli, Eero O. Kari, Veijo Martikainen, Esko 

Suhonen). 

 

ARVIOINTI 

Vuonna 2010 voimaan astuneessa laissa rakennusperinnön suojelemiseksi on määritelty 

rakennuksen tai ympäristön voivan olla arvokas rakennushistorian, rakennustaiteen ja -tekniikan, 

erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Arvojen 
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määrittämiseksi on laissa mainittu vielä kriteerit, joita ovat kohteen harvinaisuus, tyypillisyys, 

edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus ja kerroksisuus.  

 

Rakennus voi olla arvokas:  

• Säilyneisyyden kannalta  

• Rakennushistoriallisesti  

• Rakennustaiteellisesti  

• Miljöön tai kaupunkikuvan tai  

• Rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta (historiallisesti arvokas)  

 

Arvot on perusteltu seuraavia kriteereitä käyttäen:  

• Kohteen harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)  

• Kohteen historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)  

• Kohteena aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)  

• Kohteen alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin 

ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)  

• Kohteen alkuperäiset tai sen historialle olennaiset fyysiset erityispiirteet (autenttisuus). 

Autenttisuus liittyy laajemminkin rakennuksen tai ympäristön alkuperäiseen käyttöön tai sellaisiin 

muutoksiin ja käyttöihin, joiden arvioidaan tuoneen kohteeseen myönteisiä ja säilyttämisen arvoisia 

ominaisuuksia.  

• Kohteen merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa 

lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)  

• Alueen tai kohteen näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka 

ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus) 

 

Rakennukset on jaoteltu kolmeen arvoluokkaan:  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunki-/miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä.  

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä.  

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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RAKENNUKSET 

Tähän raporttiin on kirjattu kaikki inventointialueen rakennukset, jotka ovat saaneet arvoluokituksen 

(A-C). Luettelo etenee kortteleittain alkaen korttelista 302. Rakennustiedoista on sisällytetty mukaan 

ainoastaan keskeisimmät:  lyhyt yleiskuvaus ja arviointi. Muu informaatio, kuten arvottamatta 

jätettyjen rakennusten  yleistiedot (katokset, vajat ja 1970-luvun lopun jälkeinen rakennuskanta), on 

luettavissa Satakunnan Museon Pakki-inventointisovelluksessa. Raportin lopussa on lisäksi 

yhteenvetona lista arvoluokituksen saaneista rakennuksista.  

 

KORTTELI 302 

  

 

 

TONTTI 302-10, Männistönkatu 9  

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Rinneratkaisuna toteutettu satulakattoinen, tiili- 
ja lautaverhoiltu puurakennus. Rakennuksen 
eteläsivulla on kokonaan maanpäällinen kellari-
kerros ja pohjoissivulla katonlappeen alle jäävä 
tilava, laatoitettu oleskeluterassi.  

 Arviointi 

1960-luvun alkupuolen loivakattoisen omakotitalon ulkoasu on suurelta osin uusiutunut 2000-luvun 

peruskorjauksessa.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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TONTTI 302-11, Männistönkatu 7  

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Rinneratkaisuna toteutettu tasakattoinen, kahitiiliverhoiltu 
puurakennus. Rakennuksen eteläsivulla ja länsipäädyssä on 
kokonaan maanpäällinen kellarikerros, jonka talon läpi 
johtava ulkokäytävä jakaa kahteen osaan. Pihasivulla on 
koko asuinkerroksen levyinen, rungosta ulkoneva 
avoparveke. Talo sisältää yhden asuinhuoneiston. 

 

Arviointi 

Säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arkkitehti Veijo Martikaisen v. 1963 suunnittelema omakotitalo edustaa valmistumisaikansa 

edistyksellistä suomalaista pientaloarkkitehtuuria. Tasakatto, nauhaikkunat ja koko pihajulkisivun 

levyinen, ulkoneva parveke ilmentävät hyvin aikakautensa modernismin suoraviivaista estetiikkaa. 

Pihasivulla esiin tuleva sisä- ja ulkotilojen välisen yhteyden huomiointi on tyypillinen piirre ajan 

suunnitteluihanteille. Rakennus on säilynyt lähes alkuperäisasussaan.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Tasakattoinen, matala varastorakennus, jonka julkisivuja 
osittain kiertää matala, räystään alapuolinen ikkuna- 
nauha. Julkisivut ovat valkoista kahitiiltä ja ruskeaksi 
puunsuojattua lautaa. 
 

 

Arviointi 

Säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arkkitehti Veijo Martikaisen 1970-luvulla suunnittelema, asuintalon itäpäädyn tuntumaan lisätty 

tasakattoinen varastorakennus edustaa asuinrakennuksen modernistista suunnitteluestetiikkaa ja 

muodostaa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden edellisen kanssa. Rakennus on säilynyt 

alkuperäisasussaan.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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TONTTI 312-12, Männistönkatu 5 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, johon liittyy pihasivulla 
rungon korkuinen risaliittiosa ja molemmissa päädyissä 
umpikuistit. Talossa on kaksi asuinhuoneistoa. Ullakko- 
kerros on asuinkäytössä. 
 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti arvokas  

Vuonna 1922 suunniteltu asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt perinteisen ulkoasunsa. 1950-

luvun (?) ikkunat, pihasivun katokset, tuuletusparveke ja muutamat aukkomuutokset vähentävät 

jossain määrin säilyneisyysarvoa. Tontin katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen 

esimerkki 1900-luvun alkukymmenien kaupunkipuutalosta ja vuoden 1896 asemakaavan 

kaupunkikuvallisista tavoitteista.  

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 302-13, Asunto Oy Rauman Kaivopuistontie 3 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, jonka pihasivuun liittyy 
tilava, aumakattoinen umpikuisti. Asuinhuoneistoja on 
yhteensä viisi. Ullakkokerros on asuinkäytössä. 
Länsipäädyn kivijalassa on talosauna. 
 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti  sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Vuonna 1903 valmistunut asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt alkuperäisasunsa. 

Ullakkokerrokseen lisätyt päätyikkunat, pihasivun umpikuisti ja kaksi laajennettua haukkaikkunaa on 

tehty talon perinteiseen ilmeeseen sopeutuvalla tavalla eivätkä oleellisesti vähennä 

säilyneisyysarvoa. Katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen esimerkki 1900-luvun alun 

kaupunkipuutalosta ja vuoden 1896 asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Autotallirakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, pitkänomainen 
autotallirakennus liittyy länsi- 
päädystään tontilla olevaan, 
uudempaan ravintolarakennukseen. 
 

 

Arviointi 

Säilyneisyyden kannalta arvokas  

Autotallikäyttöön laajennettu tontin vanha ulkorakennus on pääosin säilyttänyt 1950-luvun 

muutosasunsa.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

Entinen ravintolarakennus 

 

Kuvaus 
Tiilirunkoinen entinen ravintola- 
rakennus  liittyy kulmittain selkä- 
puolellaan olevaan, vanhempaan 
autotallirakennukseen. Katujulki- 
sivua leimaavat suuret ikkunapin- 
nat ja kattorakenteen korkea, 
puupaneloitu otsapinta.   

 

Arviointi 

1960-luvun puolimaissa valmistunut suoraviivainen ravintolarakennus heijastaa aikansa  

modernismin tasakattoa ja horisontaalisuutta hyödyntäviä suunnitteluihanteita. Talon ulkoasu on 

säilynyt ilman merkittäviä muutoksia.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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TONTTI 302-16, Kiinteistö Oy Rauman Kaivopuistontie 1 

Toimisto- ja majoitusrakennus 

 

Kuvaus 
Kaivopuistontien eteläpäässä sijaitseva 
nelikerroksinen, tiiliverhoiltu 
betonirakennus.  1. - 2. kerros ovat 
yrityksille vuokrattua liiketilaa, 3.- 4. 
kerros on remontoitu  majoitustiloiksi. 
Rakennuksessa on kokonaan maan alle 
jäävä kellarikerros. Pitkät julkisivut ovat 
poltetusta tiilestä puhtaaksimuuratut ja 
niitä jäsentävät pitkät nauhaikkunat. 
Alumiiniverhoillut päädyt ovat lähes 
umpinaiset. Osa talon itäsivusta on 
kiinni naapuritontin autohallissa. 

 

Arviointi 

Rakennus edustaa 1960-luvun tyypillistä suoraviivaista liiketaloarkkitehtuuria. Vuosien varrella 

tehdyt julkisivumuutokset pudottavat sen kaupunkikuvallista ja säilyneisyysarvoa. Suhteellisen 

suurikokoisella rakennuksella on näkyvä kaupunkikuvallinen sijainti Kaivopuistontien eteläisenä 

päätteenä.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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KORTTELI 303 

  
 

 

TONTTI 303-1, Asunto Oy Kaivopuistontie 4 

Asuinrakennus a ja asuinrakennus b 

  
Asuinrakennus  a Asuinrakennus  b 
 

Kuvaus 

Tasakattoisten 6- ja 3- kerroksisten ruutuelementtitalojen julkisivupinnoitteena on käytetty tiilen 
väristä keraamista laattaa. Katusivujen porrassyvennykset on lasi- ja peltikasettiverhoiltu. Rungon 
ulkopuoliset elementtirakenteiset parveketornit leimaavat pihasivuja. Rakennusten päädyt ovat 
umpinaiset. 

Arviointi 

Arkkitehti Veijo Martikaisen v. 1974 suunnittelemat lähiömäiset ruutuelementtitalot ovat säilyneet 

alkuperäisasussaan lukuun ottamatta 2000-luvulla uusittuja ikkunoita sekä uudelleen verhoiltuja 

porrassyvennyksiä. Suuremmalla rakennuksella (a) on kaupunkikuvallisesti erittäin korostunut sijainti 

Kaivopuistontien eteläpään katumiljöössä. Pienempi rakennus sijoittuu vastapäätä Männistön 

historiallisesti arvokasta puutalokorttelia. 

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä.  

-mahdollisissa julkisivukorjauksissa tulee ottaa huomioon rakennusten kaupunkikuvallinen asema. 
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KORTTELI 304 

  
 

 

 

TONTTI 304-4, Asunto Oy Rauman Rautatienkatu 5 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
4-kerroksinen, kaksiportaisen asuinkerrostalon pohja- 
kerros jää rinnemaastossa pohjoispäästään maanpinnan 
alapuolelle. Rakennuksessa on molempien pitkien sivujen 
osalta sisäänvedetty, peltiverhoiltu ullakkokerros, jonka 
satulakatto on päädyistä naamioitu tasakatoksi. Pitkiä 
julkisivuja jäsentävät itäsivulla hiukan ulkonevat porras- 
huoneet ja länsisivulla kirjahyllyrungon tiiliverhoillut 
poikittaisseinät. Ikkunaväleissä ja porrashuoneissa  on 
käytetty peltiverhoilua. Osa huoneistoparvekkeista on 
lasitettu. Päädyt ovat kahitiilestä puhtaaksimuuratut. 

 

Arviointi 

Arkkitehti Olli Kestilän suunnittelema rakennus on varsin tyypillinen ennen 1970-luvun energiakriisiä 

rakennettu, nauhajulkisivuarkkitehtuuria soveltava asuinkerrostalo. Se on säilyttänyt alkuperäis- 

asunsa ikkunoiden ja ulko-ovien uusimista lukuun ottamatta.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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TONTTI 304-5, Asunto Oy Rauman Rauhankatu 4 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Kahteen suuntaan kallistuvalla pulpettikatolla 
varustettu 3-kerroksinen, kaksiportainen asuin- 
kerrostalo. Talossa on pääosin maan alle jäävä 
kellarikerros.  Lapesivut ovat terstirapatut, päädyt 
pääosin kahitiiliverhoillut. Itäsivulla molempiin 
porrashuoneisiin liittyy rungon ulkopuoliset, 
metallipinnakaiteiset tuuletusparvekkeet. Länsi -
sivulle leimallisia ovat puolittain sisäänvedetyt, 
peltiverhoillut huoneistoparvekkeet. Molemmat 
päädyt ovat osittain viisteiset muuten suorakul- 
maiseen rakennusrunkoon nähden. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas.  

Arkkitehti Keijo Vallin vuonna 1959 suunnittelema asuinkerrostalo on säilynyt alkuperäisasussaan. Se 

edustaa paikalla rakentamisen perinnettä ja on  rapattuine aukkojulkisivuineen havainnollinen ja 

laadukas esimerkki aikakautensa asuinkerrostaloarkkitehtuurista ja kaavoitusihanteista.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 304-12, Asunto Oy Prehuntulli 

Asuin- ja liikerakennus 

 

Kuvaus 
Rakennus muodostuu tontin takaosassa olevasta 
kolmikerroksisesta osasta, kadunvarren nelikerroksi- 
sesta osasta sekä edellisiä yhdistävästä yksikerroksi-
sesta nivelosasta. Kaikissa on pääosin maanalainen 
kellarikerros. 
Rapatut aukkojulkisivut ja selkeä massoittelu yhdistävät 
monimuotoisen, polveilevan rakennusmassan yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti  ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.  

Kolmesta osasta koostuva asuin- ja liikekerrostalo on säilynyt lähes alkuperäisasussaan. Se edustaa 

paikalla rakentamisen perinnettä ja on esimerkki 1950-luvun ja 60-luvun alkupuolen pelkistetystä, 

rapattuihin aukkojulkisivuihin perustuvasta kerrostaloarkkitehtuurista. Rakennuksen korkeimmalla 

osalla on merkittävä kaupunkikuvallinen asema Syväraumankadun itäreunaa rajaavan kerrostalorivin 

päätteenä.  

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen, yksikerroksisen puurakennuksen 
katusivua reunustaa kaksi poikkipäätyä, jotka on katettu 
sisäänpäin taitteisilla satulakatoilla. Julkisivut on uus- 
renessanssirakennusten tapaan jaettu paneelikenttiin. 
Pihasivuun liittyy kolme pulpettikattoista avokuistia ja 
mainitunlainen poikkipääty talon itäpäässä. Talossa on 
yhteensä seitsemän pienasuntoa. Ullakkokerros ei ole 
asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arkkitehti Otto F. Holmin vuonna 1897 suunnittelema asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt 

uusrenessanssivaikutteisen alkuperäisasunsa. Pihasivun uusiutuneet kuistit eivät sanottavasti 

vähennä säilyneisyysarvoa. Tontin katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen ja edustava 

esimerkki 1800-1900-lukujen vaihteen suurikokoisesta kaupunkipuutalosta ja vuoden 1896 

asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista. Rautatienkadun itäisenä päätteenä sillä on 

kaupunkikuvallista merkitystä erityisesti Syväraumankadun suunnasta katsottaessa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 302-17, Rauhankatu 6 

Asuinrakennus a 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen puurakenteisen vinkkelitalon pihasivuun 
liittyy kolme umpikuistia. Talossa on neljä asuinhuoneis- 
toa, joista yhtä on laajennettu ullakkokerrokseen. Etelä- 
päädyn kivijalassa on talosauna. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti, miljöökuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Leonard Ahdin vuonna 1911 suunnittelema asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt alkuperäis- 

asunsa. Uusitut, alumiiniverhoillut ikkunat eivät olennaisesti vähennä säilyneisyysarvoa. Katurajassa 

kiinni oleva rakennus on havainnollinen ja edustava esimerkki 1900-luvun alun kaupunkipuutalosta ja 

vuoden 1896 asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista. Tontin muiden rakennusten kanssa se 

rajaa yhtenäisyytensä säilyttänyttä vanhaa puukaupunkipihaa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Asuinrakennus b 

 

Kuvaus 
Satula- ja aumakattoisen, U-muotoisen puurakennuksen 
pihasivulla on pulpettikattoinen avokuisti. Talossa on 
kaksi asuinhuoneistoa. Ullakkokerros on osittain 
asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti, miljöökuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arvi Leikarin vuonna 1912 suunnittelema asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt alkuperäisasunsa. 

Osittain uusitut ikkunat ja muutamat aukkomuutokset eivät olennaisesti vähennä säilyneisyysarvoa. 

Katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen ja edustava esimerkki 1900-luvun alun 

kaupunkipuutalosta ja vuoden 1896 asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista. Tontin muiden 

rakennusten kanssa se rajaa yhtenäisyytensä säilyttänyttä vanhaa puukaupunkipihaa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Asuinrakennus c 

 

Kuvaus 
Satula- ja aumakattoisen, U-muotoisen puurakennuksen 
pihasivulla on pulpettikattoinen avokuisti. Talossa on 
kaksi asuinhuoneistoa. Ullakkokerros on osittain asuin- 
käytössä. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti, miljöökuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arvi Leikarin vuonna 1912 suunnittelema asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt alkuperäisasunsa. 

Uusitut, alumiiniverhoillut ikkunat eivät olennaisesti vähennä säilyneisyysarvoa. Katurajassa kiinni 

oleva rakennus on havainnollinen ja edustava esimerkki 1900-luvun alun kaupunkipuutalosta ja 

vuoden 1896 asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista. Tontin muiden rakennusten kanssa se 

rajaa yhtenäisyytensä säilyttänyttä vanhaa puukaupunkipihaa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Ulkorakennus d 

 

Kuvaus 
Vinkkelimuotoinen, satulakattoinen puurakennus on 
autotalli- ja varastokäytössä. 

 

Arviointi 

Miljöökuvallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas 

Korkeahko, 1900-luvun alkukymmenille tyypillinen ulkorakennus on säilyttänyt alkuperäiset 

mittasuhteensa. Ulkoverhouksen ja aukotuksen osittainen uusiutuminen laskee kuitenkin 

säilyneisyysarvoa. Ulkorakennus muodostaa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden tontin 

muiden rakennusten kanssa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 304-20, Rautatienkatu 7 

 

Kuvaus 
Suurehko satulakattoinen puurakennus, johon liittyy 
pihasivulla aumakattoinen, osittain lasitettu kuisti. 
Itäpäädyssä on ulokkeellisella ovikatoksella varustettu 
edustava pääsisäänkäynti. Rakennus sisältää yhden 
asuinhuoneiston. Osin maanpäällisessä kellarikerrok- 
sessa  on varasto-, autotalli-, sauna- ja huoltotiloja. 
Ullakkokerros on osittain asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Edustusasunnoksi vuonna 1933 suunniteltu suurikokoinen omakotitalo on säilyttänyt suurelta osin 

alkuperäisasunsa. Uusittu vesikate ja muutamat aukkomuutokset eivät oleellisesti vähennä 

säilyneisyysarvoa. Tontin katurajoissa kiinni oleva rakennus on havainnollinen esimerkki vuoden 1896 

asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 304-21, Rauniokatu 3 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen puurakennuksen pihasivulla on kaksi 
tilavaa, satulakattoista umpikuistia ja katusivulla satula- 
kattoinen poikkipääty. Vuoden 2013 peruskorjauksessa 
taloon on aikomus rakentaa viisi asuinhuoneistoa. Kel- 
larikerros on sauna-, huolto- ja varastotiloina. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas 

Ratamestari  H. A. Toivosen vuonna 1911 suunnittelema asuintalo on säilyttänyt alkuperäiset 

mittasuhteensa moneen kertaan uusittuja kuisteja lukuun ottamatta. Julkisivujen rakennusosien 

uusiutuminen vähentää kuitenkin ratkaisevasti säilyneisyysarvoa. Kaupunkikuvassa rakennus 

sulautuu luontevaksi osaksi Rauniokadun eteläpään katunäkymää. 

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, asuinrakennuksen ikäinen 
ulkorakennus on ollut varasto- ja autotallikäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas 

Korkeahko, 1900-luvun alkukymmenille tyypillinen talousrakennus on säilyttänyt mittasuhteensa ja 

yleisilmeensä, mutta uusiutunut aukotukseltaan 1950- ja 60-lukujen vaihteen tienoilla. Tontin 

takaosaan sijoittuva rakennus ei tule esiin katunäkymässä. 

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 305 

  
 

 

 

TONTTI 305-2, Asunto Oy Rauman Rauhankatu 8 

Asuinrakennus a 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen puurakennuksen katusivulla on satula- 
kattoinen poikkipääty ja pihasivulla kaksi aumakattoista 
umpikuistia. Talossa on kaksi asuinhuoneistoa . Ullakko- 
kerros on otettu asuinkäyttöön. Kivijalassa on pannu- 
huone ja kylmää varastotilaa. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti, miljöökuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arvi Forsmanin vuonna 1899 suunnittelema asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt alkuperäis- 

asunsa. Pihasivulle lisätyt umpikuistit on tehty talon perinteiseen ilmeeseen soveltuvalla tavalla 

eivätkä ne vähennä säilyneisyysarvoa. Katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen ja 

edustava esimerkki 1900-luvun vaihteen kaupunkipuutalosta ja vuoden 1896 asemakaavan 

kaupunkikuvallisista tavoitteista. Se rajaa, yhdessä tontin toisen asuinrakennuksen kanssa, perinteisiä 

piirteitään säilyttänyttä vanhaa puukaupunkipihaa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Asuinrakennus b 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, jonka katusivulla on kaksi 
satulakattoista poikkipäätyä. Pihasivulla on leveä pul -
pettikattoinen poikkipääty ja kaksi aumakattoista 
umpikuistia. Talossa on viisi asuinhuoneistoa. Ullakko- 
kerros on osittain asuinkäytössä (2 huoneistoa). 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti, miljöökuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arvi Forsmanin vuonna 1898 suunnittelema asuintalo on suurimmalta osin säilyttänyt alkuperäis- 

asunsa. Pihasivulle lisätty poikkipääty ja pohjoispäädyn aukkomuutokset on tehty talon perinteiseen 

ilmeeseen soveltuvalla tavalla eivätkä ne olennaisesti vähennä säilyneisyysarvoa. Rakennus on 

havainnollinen ja edustava esimerkki 1900-luvun vaihteen kaupunkipuutalosta ja vuoden 1896 

asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista. Se rajaa, yhdessä tontin toisen asuinrakennuksen 

kanssa,  perinteisiä piirteitään säilyttänyttä vanhaa puukaupunkipihaa.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 305-4, Asunto Oy Rauhanmäki 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
4-kerroksisen, kaksiportaisen asuinkerrostalon pohja- 
kerros jää rinnemaastossa pohjoispäästään maanpinnan 
alapuolelle. Rakennuksessa on kahteen suuntaan 
kallistuva pulpettikatto. Itäsivun aukotus on horisontaa- 
lista, länsisivua leimaavat pellitetyt, sisäänvedetyt 
huoneistoparvekkeet, joista osa on lasitettu.  

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Arkkitehti Esko Suhosen vuonna 1961 suunnittelema nelikerroksinen asuinkerrostalo on säilynyt 

lähellä alkuperäisasuaan. Se edustaa paikalla rakentamisen perinnettä ja on rapattuine aukko- 

julkisivuineen kuvaava esimerkki aikakautensa asuinkerrostaloarkkitehtuurista ja kaavoitusihanteista.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 305-5, Osmonkatu 1 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Suurehko, 1,5 kerroksinen, taitekattoinen puurakennus. 
Talossa on neljä asuinhuoneistoa. Molemmissa päädyis- 
sä on kahden asunnon sisäänkäynnit ja näiden yläpuo- 
lella ullakkokerroksen asuntoihin liittyvät avoparvek- 
keet. Lisäksi kolmessa asunnossa on erilliset, pihasivulla 
olevat keittiösisäänkäynnit. Rakennuksessa on osittain 
maanpäällinen, melko korkea kellarikerros, joka sisältää 
saunaosaston, mutta on suurimmalta osin kylmää 
varastotilaa. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Vuonna 1928 neljänperheentaloksi valmistunut, taitekattoinen puurakennus on säilyttänyt 

alkuperäisasunsa. Se on muodonannoltaan ja tyylipiirteiltään havainnollinen esimerkki 1920-30-luvun 

syvärunkoisesta usean perheen asuintalosta. Länsipuolellaan olevan melko yhtenäisen talorivin 

jatkeena se muodostaa  rikastavan lisän Rautatienkadun katukuvaan. Tontin katurajassa kiinni oleva 

rakennus on havainnollinen esimerkki vuoden 1896 asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Pulpettikattoinen, päärakennuksen ikäinen tiilinen 
talousrakennus, joka nykyisin on varastokäytössä. 
Pihasivua leimaa kaksi taitekattoista poikkipäätyä. 

 

Arviointi 

Elinkeino- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas 

Tontin vanha talousrakennus on säilyttänyt alkuperäisasunsa. Se muodostaa asuinrakennuksen 

kanssa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Eläinsuojia sisältänyt rakennus on 

historiallisesti todistusvoimainen esimerkki alueen puoliagraarista elämäntavasta 1900-luvun 

alkupuolella.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 



25 
 

Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 305-6, Osmonkatu 3 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, jonka pihasivulla on 
pulpettikattoinen kattolyhty sekä puurakenteinen 
oleskeluterassi.  Talossa on kolme asuinhuoneistoa. 
Ullakkokerros on pääosin otettu asuinkäyttöön. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Vuonna 1910 valmistunut asuintalo on säilyttänyt alkuperäisasunsa lukuun ottamatta pihasivulle 

lisättyä kattolyhtyä, päätyasuntojen uusittuja ulkoportaita ja eteläpäädyn asuntoon liittyvää koro- 

tettua puuterassia. Rakennus on havainnollinen esimerkki 1900-luvun alun tyypillisestä kaupunki -

puutalosta. Kaupunkikuvassa se nivoutuu kiinteäksi osaksi Osmonkadun ehyttä katumiljöötä.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 305-7, Osmonkatu 5 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Taitekattoinen, 1,5-kerroksinen puurakennus, johon 
pihasivulla liittyy koko rakennuksen korkuinen ja tyyli- 
nen laajennusosa. Talossa on kolme asuinhuoneistoa. 
Ullakkokerros on asuinkäytössä ja kellarikerros sauna-, 
huolto- ja varastokäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas 

1920-luvun alkupuolella kahdenperheentaloksi valmistuneen rakennuksen pihasivu on uusiutunut 

1960-luvun puolimaissa. Laajennusosa on kuitenkin  luontevasti  kyetty sopeuttamaan osaksi 

rakennuksen arkkitehtuuria. Rakennus on muodonannoltaan ja tyylipiirteiltään havainnollinen 

esimerkki 1920-30-luvun syvärunkoisesta usean perheen asuintalosta. Kaupunkikuvassa se nivoutuu 

kiinteäksi osaksi Osmonkadun ehyttä katumiljöötä.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 305-8, Rauhankatu 12 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, vinkkelimuotoinen puurakennus 
toimii kehitysvammaisten ryhmäkotina. Korkeamman 
osan ullakkokerrosta kunnostetaan ryhmäkodin toi- 
mintatilaksi. Kivijalassa on saunaosasto ja keskusläm- 
mitystila.  

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Alkujaan 1898 kahdenperheentaloksi valmistunut rakennus on 2000-luvun laajennuksessa ja 

korjauksissa uusiutunut sekä mittasuhteiltaan että pääosin rakennusosiltaan. Muutokset vähentävät 

oleellisesti säilyneisyysarvoa. Kaupunkikuvassa rakennus nivoutuu kiinteäksi osaksi Osmonkadun 

ehyttä katumiljöötä sekä myös osaksi Rauhankadun katunäkymää.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta.  

Arvotus koskee rakennuksen vanhaa osaa, uutta osaa ei arvoteta. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, korkeahko, rapattu tiilirakennus on 
ryhmäkodin viriketilana. Se on eteläpäädystään kiinni 
naapuritontin autotallirakennuksessa. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Kaino Karin autotallikäyttöön vuonna 1951 suunnittelema kivirakennus on suurelta osin säilyttänyt 

alkuperäisasunsa. Aukkomuutokset vähentävät säilyneisyysarvoa.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 305-9, Rauniokatu 4 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Rintamamiestalotyyppisen, satulakattoisen, rapatun 
puurakennuksen pihasivulla on aumakattoinen umpi -
kuisti ja pohjoispäädyssä pieni satulakattoinen avokuisti. 
Rinteeseen sovitetutun rakennuksen eteläpäädyssä 
kellarikerros on kokonaan maanpäällinen. Talossa on 
yksi asuinhuoneisto. Ullakkokerros on asuinkäytössä. 

  

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

1950-luvun alussa valmistunut rakennus on edustava  esimerkki  jälleenrakennuskauden 

puolitoistakerroksisesta omakotitalosta. Ikkunoiden ja vesikatteen uusimista lukuun ottamatta se on 

säilynyt alkuperäisasussaan. Kaupunkikuvassa rakennus sulautuu luontevaksi osaksi Rauniokadun 

eteläpään katunäkymää.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 309 

  
 

 

 

 

TONTTI 309-1, Hakakatu 1 

 

Kuvaus 
Puolitoistakerroksinen, satulakattoinen, rapattu 
puurakennus. Pihasivulla on pulpettikattoinen 
poikkipääty ja katusivulla uudehko pulpettikattoi- 
nen, parvekkeellinen kattolyhty. Eteläpäädyssä on 
aumakattoinen umpikuisti. Rakennus sisältää yh- 
den asuinhuoneiston. Ullakkokerros on 
asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas 

1950-luvun alussa valmistunut rakennus edustaa tyypillistä sodanjälkeistä pientalorakentamista. 

Vesikatteen uusimista ja katusivun kattolyhtyä lukuun ottamatta se on säilynyt jokseenkin 

alkuperäisasussaan. Kaupunkikuvassa rakennus muodostaa yhdessä pohjoispuoleisten 

naapurirakennustensa  kanssa yhtenäisen jälleenrakennuskauden miljöökokonaisuuden.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Ulkorakennus 

 

Arviointi 
Satulakattoinen, päärakennuksen ikäinen puurakennus 
on nykyisin  autotalli- ja varastokäytössä. Pohjois- sivulle 
on lisätty pulpettikattoinen varastokatos. 

 

Arviointi 

Tontin alkuperäinen ulkorakennus on säilyttänyt mittasuhteensa, mutta uusiutunut aukotukseltaan.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 

 

 

TONTTI 309-2, Hakakatu 3 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Kaksikerroksinen, satulakattoinen, rapattu  puuraken- 
nus.  Pihasivulla,  porrashuoneen sisäänkäynnin yläpuo- 
lella, on puupilarien kannattama tuuletusparveke. 
Rakennus sisältää kaksi asuinhuoneistoa. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas.  

 

1950-luvun alussa valmistunut rakennus edustaa tyypillistä sodanjälkeistä pienkerrostalo- 

rakentamista. Ikkunoiden uusimista lukuun ottamatta se on säilynyt alkuperäisasussaan. 

Kaupunkikuvassa rakennus muodostaa yhdessä etelä- ja pohjoispuoleisten naapurirakennustensa 

kanssa yhtenäisen jälleenrakennuskauden miljöökokonaisuuden.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 309-3, Hakakatu 5 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Puolitoistakerroksinen, satulakattoinen, rapattu puu- 
rakennus, johon liittyy katusivulla leveä satulakattoi- 
nen poikkipääty. Pihasivulla on pulpettikattoinen 
poikkipääty, josta on oviyhteys pääsisäänkäynnin 
yläpuoliselle tuuletusparvekkeelle. Rakennus sisältää 
yhden asuinhuoneiston. Ullakkokerros on asuinkäytös- 
sä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas 

1950-luvun alussa valmistunut rakennus edustaa varsin tyypillistä sodanjälkeistä pienkerrostalo- 

rakentamista. Ikkunoiden ja pihajulkisivun keskialueen uusiutumista lukuun ottamatta se on säilynyt 

alkuperäisasussaan. Kaupunkikuvassa rakennus muodostaa yhdessä eteläpuoleisten 

naapurirakennustensa kanssa yhtenäisen jälleenrakennuskauden miljöökokonaisuuden.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Yksikerroksinen, satulakattoinen, rapattu ulkorakennus 
on nykyisin lähinnä autotallikäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Vuonna 1957 valmistunut talousrakennus on säilyttänyt alkuperäisasunsa autotallin oven uusimista 

lukuun ottamatta. Se täydentää luontevasti pihapiirin yleisilmettä ja muodostaa asuinrakennuksen 

kanssa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 310 

  
 

 

 

TONTTI 310-1, Männistönkatu 6 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, 1960-luvun tyylinen puuraken- 
nus. Horisontaaliseen yleisvaikutelmaan vaikut- 
tavat suhteellisen loivat katonlappeet, vaaka- 
vuoraus ja ikkunavälien levyverhoilu. Talossa on 
yksi asuinhuoneisto. Pohjoispäässä on pääosin 
maanpinnan alapuolinen kellarikerros. 

 

Arviointi 

Säilyneisyyden kannalta arvokas 

Alkujaan 1920-luvulla valmistunut asuinrakennus edustaa laajennetussa asussaan tyypillistä 1960-

luvun pientalorakentamista. Se on säilyttänyt vuoden 1966 muutosasunsa vesikatteen uusimista 

lukuun ottamatta. 

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, 1920-luvun korkea talousrakennus 
on nykyisin varastokäytössä. Pihasivulla oleva 
peltinen ovikatos ja vanha ulko-ovi on äskettäin 
tuotu muualta, eivätkä ne alunperin kuulu tähän 
rakennukseen. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas 

Korkeahko, 1900-luvun alkukymmenille tyypillinen ulkorakennus on säilyttänyt mittasuhteensa ja 

perinteisen yleisilmeensä. Aukotuksen uusiutuminen pudottaa jossain määrin säilyneisyysarvoa. 

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

 TONTTI 310-2, Hakakatu 4 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoiseen, huvilatyyppiseen puurakennukseen 
liittyy kaksi umpikuistia. Katusivulla olevan erkkerin 
päällä ullakkokerroksessa on pieni parveke ja tämän 
yläpuolella satulakattoinen poikkipääty. Talossa on 
yksi asuinhuoneisto. Ullakkokerros on asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas 

Kaarlo Wirtasen vuonna 1923 suunnittelema huvilatyyppinen, klassistisvaikutteinen asuinrakennus 

on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin 1930-luvun alkupuolen ulkoasunsa. Se on inventointialueen 

ainoa säilynyt esimerkki Harald Andersinin asemakaavan (1922) mukaan toteutetusta asuintalosta.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, asuinrakennuksen ikäinen ulkorakennus 
on autotalli- ja varastokäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas 

 

Tontin vanha talousrakennus on säilyttänyt alkuperäisasunsa yhtä aukkomuutosta lukuun ottamatta. 

Se täydentää luontevasti pihapiirin perinteisenä säilynyttä yleisilmettä ja muodostaa 

asuinrakennuksen kanssa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 310-5, Asunto Oy Kaivopuistontie 7 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Kaksiportainen,  4-kerroksinen asuinkerrostalo. Pitkillä 
sivuilla on katkotut nauhajulkisivut; puhtaaksimuuratut 
päädyt ovat umpinaiset. Länsisivun sisäänvedetyistä 
huoneistoparvekkeista osa on lasitettu. Maantasokerros 
on huolto- ja autotallikäytössä. 

 

Arviointi 

Tyypillinen ennen 1970-luvun energiakriisiä suunniteltu, nauhajulkisivuarkkitehtuuria soveltava 

asuinkerrostalo on säilyttänyt alkuperäisasunsa lukuun ottamatta ikkunoiden ja parvekekaiteiden 

uusimista. Pitkänomaisen rakennuksen sijoittuminen etäämmälle katulinjasta vähentää sen 

silmiinpistävyyttä vastapäätä Männistön historiallisesti arvokasta puutalokorttelia.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä.  

-mahdollisissa julkisivukorjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen kaupunkikuvallinen asema 

vastapäätä Männistön historiallisesti arvokasta puutalokorttelia. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 310-7, Kaivopuistontie 11 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Puolitoistakerroksinen, satulakattoinen puurakennus, jonka 
pihasivulla on pulpettikattoinen kuistiosa. Talossa on yksi 
asuinhuoneisto. Ullakkokerros on asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Todennäköisesti  1920-luvun alkupuolella valmistunut asuintalo on monelta osin säilyttänyt 

alkuperäisasunsa. Julkisivujen aukotuksen osittainen uusiutuminen ja kahteen kertaan uusitut 

ikkunat pudottavat kuitenkin säilyneisyysarvoa. Kaupunkikuvassa rakennus liittyy luontevasti 

pohjoispuolellaan olevaan samanikäiseen puutalomiljööseen sekä vastapäätä sijaitsevaan Männistön 

puutalokortteliin.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen ulkorakennus on nykyisin pääosin 
varastokäytössä. Pohjoispäädyn saunaa käytetään 
kesäsaunana. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Korkeahko, 1900-luvun alkukymmenille tyypillinen talousrakennus on säilyttänyt mittasuhteensa ja 

perinteisen yleisilmeensä. Se täydentää luontevasti pihapiirin yleisilmettä ja muodostaa 

asuinrakennuksen kanssa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 311 

  
 

 

TONTIT 311-58, 59, 60, 61, Työväen Asunto-Osakeyhtiö Männistö 

Asuinrakennukset (a-l) 

 

Kuvaus 
Yhteensä 12 satulakattoista puurakennusta, 
joihin liittyy katusivulla joko yksi tai kaksi 
satulakattoista poikkipäätyä ja pihasivulla kaksi 
satulakattoista umpikuistia. Taloissa on 2-4 
asuinhuoneistoa. Yhtä lukuun ottamatta kaik- 
kien talojen ullakkokerroksissa on asuintiloja. 

 

Arviointi 

Kaupunkikuvallisesti, kaavoitus-, kulttuuri- ja  rakennushistoriallisesti arvokkaat  

Arkkitehti Otto F. Holmin v. 1899 suunnittelemat rakennukset (a-l) muodostavat keskeisen osan 

Työväen Asunto Oy Männistön kulttuurihistoriallisesti merkittävästä, hyvin säilyneestä 

korttelikokonaisuudesta. Kortteli  havainnollistaa poikkeuksellisen todistusvoimaisella tavalla 

perinteistä, ruutukaavan pohjalta toteutettua  puukaupunkirakentamista  ja vuoden 1896 

asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Ulkorakennukset m ja o 

  
Ulkorakennus m Ulkorakennus o 
 

Kuvaus 

Kaksi yksikerroksista, aumakattoista ulkorakennusta, joiden katonharjoilla on lanterniinityyppiset 

kattolyhdyt. Rakennukset ovat varastokäytössä. 

 

Arviointi 

Miljöökuvallisesti, kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokkaat 

Vuonna 1900 valmistuneet ulkorakennukset  ovat säilyttäneet suurimmalta osin alkuperäisasunsa. 

Ne liittyvät kiinteänä osana Työväen Asunto Oy Männistön kulttuurihistoriallisesti merkittävään, 

hyvin säilyneeseen korttelikokonaisuuteen.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus n 

 

Kuvaus 
Yksikerroksinen, telttakattoinen puurakennus, jonka 
itä- ja länsisivuilla on pienet satulakattoiset poikki- 
päädyt. Rakennuksessa on yhtiön talosauna pesu- ja 
pukuhuoneineen sekä pyykkitupa. 

 

Arviointi 

Miljöökuvallisesti, kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas  

Vuonna 1900 valmistunut pesu- ja leivintuparakennus on säilyttänyt alkuperäisasunsa. Se liittyy 

kiinteänä osana Työväen Asunto Oy Männistön kulttuurihistoriallisesti merkittävään, hyvin 

säilyneeseen korttelikokonaisuuteen.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 312 

  
 

 

TONTTI 312-3, Asunto Oy Rauman Y-talo 

Asuin- ja liikerakennus 

 

Kuvaus 
6-kerroksinen asuin- ja liikekerrostalo. Taitteisen,  
katulinjaan rajautuvan liikekerroksen päältä nouseva 
kuutiomainen kerrostalomassa sijoittuu kulmittain 
Syväraumankatuun nähden. Ulkonevat huoneistoparvekkeet 
rytmittävät puhtaaksimuurattuja tiilijulkisivuja. 
Maantasokerroksen katusivu on liiketilan näyteikkunaa.  

 
Arviointi 

1970-luvun puolivälin asuin- ja liikekerrostalo on  alkuperäisasussaan lukuun ottamatta ikkunoiden ja 

parvekeovien uusimista. Kuutiomainen, 6-kerroksinen päämassa ei noudata perinteisen 

kivikaupungin katulinjaan sitoutunutta rakentamistapaa. Se sijoittuu kulmittain katuun nähden 

muodostaen selkeästi irrallisen elementin Syväraumankadun katumiljöössä.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 312-4, Asunto Oy Syväraumankatu 5 

Asuin- ja liikerakennus 

 

Kuvaus 
6-kerroksinen, kaksiportainen asuin- ja liikekerros- 
talo. Rakennus on katettu kahteen suuntaan 
kallistuvalla pulpettikatolla. Katusivulle leimallisia 
ovat osittain tai kokonaan sisäänvedetyt, lasitetut 
huoneistoparvekkeet. Pihan puolen katkottua 
nauhajulkisivua rytmittää kaksi porrashuonetta 
pinnakaiteellisine tuuletusparvekkeineen. Katu- 
sivun maantasokerros on liiketilojen näyteikkunaa. 
Molemmat päädyt ovat punatiilestä puhtaaksi- 
muuratut.  

 

Arviointi 

Arkkitehti Eero O. Karin vuonna 1961 suunnitteleman asuin- ja liikekerrostalo kuuluu osana 

Syväraumankadun katumiljöötä rajaavaan kerrostalorivistöön. Vuoden 2012 julkisivusaneerauksessa 

talo on kokenut kaupunkikuvallisia arvoja heikentäviä muutoksia.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 

  

 
KULTAKIOSKI, Syväraumankatu 

 

Kuvaus 
Pulpettikattoinen ja pyöreänurkkainen, jälkifunktionalistinen 
lippakioski. 

 

Arviointi 

Kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Sotien jälkeistä kioskikulttuuria havainnollisesti edustava lippakioski on säilyttänyt ulkoasunsa. 

Kaupunkikuvassa se sijoittuu näkyvälle paikalle Syväraumankadun varteen. 

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 313 

  
 

 

 

TONTTI 313-1, Asunto Oy Syväraumankatu 6 

Asuin- ja liikerakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, 5-kerroksinen, kaksiportainen 
asuin- ja liikekerrostalo.  Katusivun katonlappeella 
on kaksi satulakattoista kattolyhtyä (hissikone- 
huoneet). Julkisivut ovat lämpörapatut. Porrashuo- 
neiden ulkoseinien peltiverhoilu ikkunoineen 
muodostaa kaksi pystyaihetta katujulkisivuun, jonka 
maantasokerros on liiketilojen näyteikkunaa. Osa 
pihasivun peltikaiteellisista huoneistoparvekkeista  
on lasitettu. 

 

Arviointi 

Kaupunkikuvallisesti arvokas  

Arkkitehti Keijo Vallin vuonna 1958 suunnittelema liike- ja asuinkerrostalo nivoutuu kiinteänä osana 

Syväraumankadun katumiljöötä rajaavaan kerrostalorivistöön. Sen alkuperäisilme on osin uusiutunut 

1980-luvun energiasaneerauksen myötä. Rakennushistorialliselta ja kaupunkikuvalliselta kannalta 

edelleen merkityksellisiä ovat liiketilojen alkuperäiset ulko-ovet ja näyteikkunoita ympäröivä 

klinkkeriverhoilu.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 313-2, Asunto Oy Rauman Rauniokatu 7 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Kaksiportainen, 4-kerroksinen asuinkerrostalo, 
jossa on Rauhankadun suuntainen yksikerroksinen, 
pulpettikattoinen siipiosa. Maantasokerros on 
huolto- ja autotallikäytössä. Pitkillä sivuilla on 
katkotut nauhajulkisivut; puhtaaksimuuratut 
päädyt ovat umpinaisemmat. Länsisivulle leimallisia 
ovat kolme lasitetuista huoneistoparvekkeista 
muodostuvaa parveketornia. 

 

Arviointi 

1960- ja 70-luvun taitteen nauhajulkisivuarkkitehtuuria soveltavan asuinkerrostalon pitkät julkisivut 

ovat suurelta osin uusiutuneet viime vuosikymmenien julkisivusaneerauksissa.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

KORTTELI 314 

  
 

 

 

TONTTI 314-2, Asunto Oy Saaristokatu 4 

Asuinrakennus a 

 

Kuvaus 
Kaksikerroksinen, satulakattoinen puukerros- 
talo, johon liittyy pihasivun päissä kaksi rungon 
korkuista risaliittiosaa. Kellarissa on talosauna 
ja kylmää varastotilaa. Talossa on yhteensä 
seitsemän asuinhuoneistoa. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti  ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Kaino Karin vuonna 1936 suunnittelema puukerrostalo on säilynyt alkuperäisasussaan lukuun 

ottamatta pihasivun korotettuja puuterasseja ja ikkunoiden osittaista uusimista. Yhdessä tontin 

muiden rakennusten kanssa se muodostaa hyvin säilyneen, ajallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. 

Katurajassa kiinni oleva rakennus heijastaa vuoden 1896 asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita. 

Kaupunkikuvassa se nivoutuu kiinteäksi osaksi Saaristokadun hyvin säilynyttä katumiljöötä.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

 



42 
 

Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

Asuinrakennus b 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, puolitoistakerroksinen puurakennus, 
jossa on kolme asuinhuoneistoa. Ullakkokerros on 
asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti  arvokas  

Kaino Karin vuonna 1941 suunnittelema puolitoistakerroksinen asuintalo on säilynyt 

alkuperäisasussaan lukuun ottamatta ikkunoiden ja vesikatteen uusimista. Yhdessä tontin muiden 

rakennusten kanssa se muodostaa hyvin säilyneen, ajallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. 

Kaupunkikuvassa rakennus nivoutuu kiinteäksi osaksi Rauniokadun pohjoispään katumiljöötä.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Pieni, kuutiomainen, telttakattoinen puurakennus 
toimii kiinteistön pyörävarastona. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Vuoden 1936 piirustusten mukaan valmistunut ulkorakennus on säilynyt alkuperäisasussaan lukuun 

ottamatta vesikatteen uusimista palahuovaksi. Rakennus täydentää mielenkiintoisella tavalla 

perinteisesti ylläpidettyä pihapiiriä ja muodostaa yhdessä tontin muiden rakennusten kanssa hyvin 

säilyneen, ajallisesti yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Rauman III kaupunginosan korttelien 
302-305 ja 309-314 rakennusinventointi Satakunnan Museo Jyrki Yrjölä 

TONTTI 314-4, Saaristokatu 6 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, puolitoistakerroksinen rapattu 
puurakennus, jonka pihasivuun liittyy pulpettikat- 
toinen poikkipääty ja kaksi ovikatosta. Talossa on 
viisi asuinhuoneistoa. Ullakkokerros on asuinkäy- 
tössä. Kellarikerroksessa on sauna-, huolto- ja 
autotallitiloja. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

1950-luvun alussa valmistunut rakennus on uusiutunut julkisivujen aukotuksen ja osin rakennusosien 

osalta. Se on kuitenkin säilyttänyt rakennusajankohdalle ominaisen yleisilmeensä. Kaupunkikuvassa 

rakennus nivoutuu kiinteäksi osaksi Saaristokadun ehyttä katumiljöötä.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Suurehko, satulakattoinen, rapattu tiilirakennus 
sijoittuu tontin länsipuoliskolle. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

1960-luvun alussa autotallikäyttöön valmistunut suurehko kivirakennus on säilynyt 

alkuperäisasussaan. Se täydentää luontevasti pihapiirin yleisilmettä ja muodostaa asuinrakennuksen 

kanssa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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TONTTI 314-5, Rauhankatu 9 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen puurakennuksen pihasivulla on kaksi 
satulakattoista avokuistia ja katusivulla vaakasuun- 
tainen, pulpettikattoinen kattolyhty. Talossa on kaksi 
asuinhuoneistoa. Ullakkokerros on asuinkäytössä. 
Kellarikerros sisältää mm. saunaosaston ja varasto- 
tilaa. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Kaino Karin vuonna 1940 suunnittelema asuintalo on osittain säilyttänyt alkuperäisasunsa. 1980-

luvun avokuistit ja kattolyhdyt vähentävät säilyneisyysarvoa. Kaupunkikuvassa rakennus nivoutuu 

kiinteäksi osaksi Osmonkadun ehyttä katumiljöötä.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 314-6, Osmonkatu 11 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen puurakennuksen eteläpäätyyn liittyy 
pieni umpikuisti. Talossa on yksi asuinhuoneisto. 
Ullakkokerros on asuinkäytössä. Kellarikerros sisältää 
mm. saunaosaston ja keskuslämmitys- ja varastotilaa. 

 

Arviointi 

Kaino Karin vuonna 1943 piirtämä asuintalo on säilyttänyt alkuperäiset mittasuhteensa. Julkisivujen 

rakennusosien uusiutuminen pudottaa kuitenkin ratkaisevasti säilyneisyysarvoa. Kaupunkikuvassa 

rakennus nivoutuu kiinteäksi osaksi Osmonkadun ehyttä katumiljöötä.  

 

Luokka C: Rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden 

kannalta. Säilyttäminen suotavaa, mutta ei välttämätöntä. 
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TONTTI 314-7, Osmonkatu 13 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoiseen puurakennukseen liittyy 
molemmissa päädyissä aumakattoinen 
umpikuisti. Ullakkokerros on asuinkäytössä. 
Kellarissa on saunaosasto ja  varastotilaa. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Kaupungin rakennustoimiston talotyyppinä (1939) paritaloksi valmistunut rakennus on uusittua 

vesikatetta lukuun ottamatta säilyttänyt alkuperäisasunsa. Kaupunkikuvassa se nivoutuu kiinteäksi 

osaksi Osmonkadun ehyttä katumiljöötä.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus 

 

Kuvaus 
Valetasakattoinen, rapattu kivirakennus 
on yhdistetty selkäpuoleltaan naapuri-
tontin vastaavaan rakennukseen. 
Rakennuksessa on suurimmalta osin 
maanpinnan alle jäävä kellarikerros. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Kaino Karin suunnittelema kivirakenteinen ulkorakennus on valmistunut 1950-luvun alussa. 

Julkisivujen aukotus on uusiutunut 1950-luvun lopulla. Yhteen rakennettuina se ja naapuritontin  

(314-8) vastaava rakennus muodostavat ehjän kokonaisuuden tonttien välirajalla.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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TONTTI 314-8, Asunto Oy Saaristokatu 8 

Asuinrakennus a 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen, rapatun puurakennuksen pihasivulla 
on pulpettikattoinen poikkipääty. Asuinhuoneistoja on 
yhteensä kuusi.  Ullakkokerros on asuinkäytössä. 
Kellarikerros sisältää saunaosaston, teknistä ja 
varastotilaa.  

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Vuonna 1940 paritaloksi valmistunut rakennus on uusiutunut mittasuhteiltaan 1950-luvun alussa. Se 

on säilyttänyt muutosajankohdalle tyypillisen yleisilmeensä. Ikkunoiden ja vesikatteen uusiminen 

pudottaa jossain määrin säilyneisyysarvoa. Kaupunkikuvassa rakennus nivoutuu kiinteäksi osaksi 

Osmon- ja Saaristokatujen ehyitä katumiljöitä.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

Asuinrakennus b 

 

Kuvaus 
Satulakattoisen, rapatun puurakennuksen katusivulla 
on pulpettikattoinen kattolyhty ja pihasivulla pulpetti- 
kattoinen poikkipääty, joka liittyy ullakkokerrokseen 
upotettuun avoparvekkeeseen. Asuinhuoneistoja on 
kolme. Ullakkokerros on asuinkäytössä. Kellarikerros 
sisältää teknistä ja varastotilaa sekä autotallin. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

1940- ja 50-lukujen taitteessa valmistunut asuinrakennus on säilyttänyt rakentamisajankohdalle 

tyypillisen yleisilmeensä. Ikkunoiden ja vesikatteen uusiminen pudottaa kuitenkin säilyneisyysarvoa. 

Kaupunkikuvassa rakennus nivoutuu kiinteäksi osaksi Saaristokadun hyvin säilynyttä katumiljöötä.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Autotallirakennus 

 

Kuvaus 
Valetasakattoinen, rapattu kivirakennus on yhdis- 
tetty selkäpuoleltaan naapuritontin vastaavaan 
rakennukseen. Rakennuksessa on maantasossa 
oleva autotalli ja tämän päällä matala ullakko. 
 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Kaino Karin piirtämä kivirakenteinen autotallirakennus on valmistunut 1940-luvun lopussa. Rakennus 

on säilynyt alkuperäisasussaan. Yhteen rakennettuina se ja naapuritontin (3-314-7) vastaava 

rakennus muodostavat ehjän kokonaisuuden tonttien välirajalla.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 314-9, Rauniokatu 10 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, jonka länsipäätyyn 
liittyy muuta runkoa matalampi laajennusosa. 
Asuinhuoneistoja on yksi. Asuinhuoneet sijoittuvat 
kahteen maanpäälliseen kerrokseen, keskuslämmi -
tys-, sauna- ja varastotilat kellarikerrokseen. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti arvokas  

Arkkitehti Keijo Vallin vuonna 1956 suunnittelema yksityistalo edustaa valmistumisajankohtaansa 

nähden poikkeuksellisen laadukasta omakotirakentamista. 1990-luvulla länsipäätyyn lisätty siipiosa 

vähentää  säilyneisyysarvoa, mutta sopeutuu kuitenkin kokonaisuuteen. Rakennus sulautuu hillitysti 

osaksi Rauniokadun pohjoispään katunäkymää.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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TONTTI 314-10, Rauhankatu 5 

Asuinrakennus 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, jonka itäpäähän liittyy 
muuta runkoa matalampi autotalliosa. Talossa on yksi 
asuinhuoneisto. Sisätilat sijaitsevat viidessä eri tasos- 
sa.  Näistä kahdessa alimmassa on keskuslämmitys-, 
sauna- ja huoltotiloja. Asuinhuoneet ovat kolmessa 
ylimmässä tasossa. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti  ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Arkkitehti Touko Saaren vuonna 1954 suunnittelema yksityistalo edustaa aikakautensa laadukkainta 

omakotisuunnittelua ja -rakentamista. Herkästi ja hallitusti massoitellun rakennuksen tyylipiirteet 

periytyvät sodanjälkeisen arkkitehtuurin romantisoivasta estetiikasta. Talo on säilynyt 

alkuperäisasussaan ja maastoutuu luontevasti Rauhankadun ja Rauniokadun kulmatontille.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

 

TONTTI 14-66, Rauhankatu 7 

Asuinrakennus a 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, vinkkelimuotoinen puurakennus. Kadun 
varrella olevaan lyhyempään osaan liittyy tontin perälle 
työntyvä, pitkänomainen pihasiipi. Pihasiiven pohjoispää 
jää muuta rakennusrunkoa matalammaksi. Rakennuksen 
länsisivuun liittyy kaksi pulpettikattoista avokuistia. 
Asuinhuoneistoja on kolme. Ullakkokerros osittain 
asuinkäytössä. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti  arvokas  

Rakennus on säilyttänyt vuoden 1916 laajennusvaiheen mittasuhteensa. Julkisivujen rakennusosien 

ja aukotuksen osittainen uusiutuminen 1980-luvulla pudottaa kuitenkin säilyneisyysarvoa. Talo 

sulautuu luontevaksi osaksi Rauhankadun itäpään historiallisesti kerrostunutta katumiljöötä.  

Katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen esimerkki vuoden 1896 asemakaavan 

kaupunkikuvallisista tavoitteista.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 
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Asuinrakennus b 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen puurakennus, jonka katusivuun liittyy 
symmetrisesti kaksi satulakattoista poikkipäätyä ja 
pihasivuun pulpettikattoinen kuistiosa. Taloon 
remontoidaan yksi asuinhuoneisto vuoden 2013 
aikana. 

 

Arviointi 

Kaavoitus- ja rakennushistoriallisesti arvokas  

Arvi Forsmanin vuonna 1901 suunnittelema asuintalo on säilyttänyt alkuperäiset mittasuhteensa 

pihasivulle lisättyä kuistiosaa lukuun ottamatta. Julkisivujen rakennusosien uusiutuminen pudottaa 

kuitenkin säilyneisyysarvoa. Talo sulautuu luontevaksi osaksi Rauhankadun itäpään historiallisesti 

kerrostunutta katumiljöötä. Katurajassa kiinni oleva rakennus on havainnollinen esimerkki vuoden 

1896 asemakaavan kaupunkikuvallisista tavoitteista.  

 

Luokka B: Merkittävä rakennus. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön 

kannalta. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus c 

 

Kuvaus 
Tontin koilliskulmaukseen sijoittuva pieni, 
pulpettikattoinen sementtitiilirakennus on 
varastokäytössä. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas.  

Ilmeisesti 1930-luvulla saunaksi valmistunut pieni kivirakennus on säilynyt lähes alkuperäisasussaan. 

Tontin länsipuoliskon vastaavanlaisen rakennuksen ohella se on inventointialueen ainoa erillinen, 

perinteisestä saunakulttuurista kertova rakennus.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja miljöökuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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Ulkorakennus d 

 

Kuvaus 
Satulakattoinen, 1900-luvun alun korkea ulkorakennus 
liittyy luoteisnurkastaan 1930-luvun kivirakenteiseen 
saunarakennukseen. 

 

Arviointi 

Elinkeino- ja rakennushistoriallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas 

Tontin vanha talousrakennus on säilyttänyt alkuperäisasunsa lukuun ottamatta joitakin 

aukkomuutoksia ja vesikatteen uusimista. Se on historiallisesti todistusvoimainen esimerkki 

puukaupungissa 1800-1900-lukujen vaihteessa käytetystä talousrakennustyypistä ja aikakauden 

puoliagraarista elämäntavasta.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 

 

Ulkorakennus e 

 

Kuvaus 
Tontin luoteiskulmaukseen sijoittuva pulpettikattoi- 
nen, osittain rapattu sementtitiilirakennus liittyy 
nurkastaan tontilla olevaan puurunkoiseen 
ulkorakennukseen. 

 

Arviointi 

Rakennushistoriallisesti ja säilyneisyyden kannalta arvokas  

Ilmeisesti vuonna 1938 saunaksi valmistunut kivirakennus on säilyttänyt alkuperäisasunsa. Tontin 

itäpuoliskon vastaavanlaisen rakennuksen lisäksi se on inventointialueen ainoa erillinen, 

perinteisestä saunakulttuurista kertova rakennus.  

 

Luokka A: Erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen 

edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Säilytettävä. 
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ARVOLUOKITELLUT RAKENNUKSET TONTEITTAIN 

Tontti Rakennukset Rakennusvuosi Arvoluokka 
302-10 Asuinrakennus 1962 C 
302-11 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1963 
1963 

A 
A 

302-12 Asuinrakennus 1922 A 
302-13 Asuinrakennus 

Autotallirakennus 
Ent. ravintolarakennus 

1903 
1949 (1953) 
1964 

A 
B 
C 

302-16 Tsto-ja majoitusrakennus 1965 C 
 
303-1 Asuinrakennus a 

Asuinrakennus b 
1974 
1974 

C 
C 

 
304-4 Asuinrakennus 1967 C 
304-5 Asuinrakennus 1962 B 
304-12 Asuin- ja liikerakennus 

Asuinrakennus 
1954, 1965 
1898 

B 
A 

304-17 Asuinrakennus a 
Asuinrakennus b 
Asuinrakennus c 
Ulkorakennus d 

1911 
1913 
1912 
1911 

A 
A 
A 
A 

304-20 Asuinrakennus 1933 A 
304-21 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1911 
1911 

C 
B 

 
305-2 Asuinrakennus a 

Asuinrakennus b 
1900 
1898 

A 
A 

305-4 Asuinrakennus 1961 B 
305-5 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1928 
1928 

A 
A 

305-6 Asuinrakennus 1910 A 
305-7 Asuinrakennus 1922 (1964) A 
305-8 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1899 (1911, 2004) 
1951 

B 
B 

305-9 Asuinrakennus 1950 A 
 
309-1 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1950 
1950 

A 
C 

309-2 Asuinrakennus 1952 A 
309-3 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1950 
1957 

A 
B 

    
310-1 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
(1922) 1966 
1922 

B 
A 

310-2 Asuinrakennus 
Ulkorakennus 

1923 
1923 

A 
A 

310-5 Asuinrakennus 1973 C 
310-7 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1920-luku 
1920-luku? 

B 
A 
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311-58, -59, -60, -61 Asuinrakennukset (a-l) 
Ulkorakennukset (m-o) 

1900 
1900 

A 
A 

 
312-3 Asuin- ja liikerakennus 1976 C 
312-4 Asuin- ja liikerakennus 1961 C 
684-3-9903-0 Kioskirakennus 1940-luku A 
 
313-1 Asuin- ja liikerakennus 1958 C 
313-2 Asuinrakennus 1969 C 
 
314-2 Asuinrakennus a 

Asuinrakennus b 
Ulkorakennus 

1936 
1941 
1936 

A 
A 
A 

314-4 Asuinrakennus 
Ulkorakennus 

1950 
1961 

B 
B 

314-5 Asuinrakennus 1942 B 
314-6 Asuinrakennus 1943 C 
314-7 Asuinrakennus 

Ulkorakennus 
1940-luvun alku 
1950 

A 
A 

314-8 Asuinrakennus  a 
Asuinrakennus b 
Autotallirakennus 

1940 (1951) 
1949 
1948 

B 
B 
A 

314-9 Asuinrakennus 1956 (1996) A 
314-10 Asuinrakennus 1954 A 
14-66 Asuinrakennus a 

Asuinrakennus b 
Ulkorakennus c 
Ulkorakennus d 
Ulkorakennus e 

(1901-1911) 1916 
1901 
1930-luku(?) 
1901 
1938(?) 

B 
B 
A 
A 
A 

 


