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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIHANKKEEN KOHDELISTAUS AK
Rauman Sillanpielen toimintakeskuksen korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi

1. Sillanpielen toimintakeskus 684-2-252-1

Luokka A: Suojeltava kohde.

Arviointi koskee päärakennusta.

Hyvin säilynyt 1800-1900-lukujen vaihteessa valmistunut selkeää uusrenessanssia edustava
päärakennus sijaitsee maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla Anderssonintien varressa.
Rakennus edustaa rakennusajankohdalleen melko tyypillistä kaupunkirakentamista. Sen historia liittyy
Karin kouluun, jonka tontilta rakennus siirrettiin 1930-luvulla nykyiselle paikalleen. Ulkoasu on säilynyt
erittäin hyvin yksityiskohdiltaan sekä materiaaleiltaan. Rakennuksessa toteutetut muutokset on
toteutettu erittäin hyvin alkuperäisilmettä kunnioittaen.

Vuonna 1987 ja 1998 toteutetut päihdekuntoutujille tarkoitetut asuinrivitalot jäävät arvioinnin
ulkopuolelle. Rakennukset ovat kuitenkin toteutettu tyylikkäästi sopimaan päärakennuksen
ulkoilmeeseen, mutta riisutummin yksityiskohdin.

Arvot:
Rakennushistoriallinen
Maisemallinen

Maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla Anderssonintien varressa sijaitseva Sillanpielen
toimintakeskuksen tontti nro 1, jossa sijaitsee toimintakeskuksen päärakennus sekä kaksi
tukiasuinrakennusta. Selkeää uusrenessanssia edustava lohkokiviperustainen, hirsirunkoinen ja
satulakattoinen päärakennus on valmistunut alun perin vuonna 1900 nykyisen Karin koulun pihapiiriin.
Rakennus on siirretty nykyiselle paikalleen 1930-luvun alussa. Erittäin hyvin tyylillisesti ja suurelta osin
myös materiaaleiltaan säilynyt rakennus on ollut nykyisessä käytössään vuodesta 1979. Tontin
pihapiiriin kuuluu lisäksi vuosina 1987 ja 1997 valmistuneet rankorakenteiset ja satulakattoiset
rivitalot, joissa on toisessa neljä ja toisessa viisi tukiasuntoa. Molemmat uudisrakennukset toteutettiin
sopimaan tyylillisesti, mutta kuitenkin riisutumpana, iäkkäämpään päärakennukseen ja kokonaisuus
on sopusuhtainen.

Asuinrakennus 1
Vuonna 1987 valmistunut neljä asuntoa
käsittävä rankorakenteinen ja
satulakattoinen rivitalo, jossa on neljä yhden
huoneen asuntoa. Rakennus on pyritty
toteuttamaan sopimaan iäkkään
päärakennuksen pihapiiriin. Vuorauksena on
vaaka-/pystyponttilaudoitus. Pihasivulla on
kaksi pulpettikattoista kuistia, joissa on kaksi
sisäänkäyntiä. Takasivulla on T-karmi-
ikkunat.

Rakennus on verrattain uusi ja jää arvioinnin
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ulkopuolelle.

Asuinrakennus 2
Vuonna 1998 valmistunut rankorakenteinen
ja satulakattoinen viiden pienen asunnon
rivitalo, joka on toteutettu sopimaan iäkkään
päärakennuksen pihapiiriin. Rakennus on
vuorattu vaaka-pystyponttilaudoituksella.
Rakennuksen takasivun ikkunat edustavat
tyyliltään 1900-luvun alkupuolen
rakentamista. Vesikatteena on
saumapeltikate. Pihasivulla on kolme
pulpettikattoista kuistia.

Rakennus on verrattain uusi ja jää arvioinnin
ulkopuolelle.

Päärakennus
Hirsirunkoinen ja satulakattoinen, selkeää
uusrenessanssia edustava rakennus
maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä
paikalla Anderssonintien varressa.
Rakennus on valmistunut alun perin Karin
koulun tontille vuoden 1900 paikkeilla.
Rakennus on siirretty nykyiselle paikalleen
vuonna 1930. Ulkoasu on säilynyt erittäin
hyvin. Rakennus on vuorattu
rakennusajankohdalle ja
uusrenessanssityylille tyypillisesti
kolmijakoisella ja listoilla kenttiin jaetulla
pysty-vaaka-pystyponttilaudoituksella.
Ikkunat ovat iäkkäät T-karmi-ikkunat, joissa
on uusrenessanssille tyypillinen
voimakkaasti profiloitu ja koristeellinen
vuorilauta. Päätykolmioissa on pienet
yläruudusta kolmion malliset T-karmi-
ikkunat. Rakennuksen julkisivulta on vuonna
1989 rakennettu kulku umpeen ja sisäpihan
puolelle on tässä yhteydessä valmistunut
nykyinen satulakattoinen ja leca-
harkkoperustainen kuisti. Kuisti on toteutettu
sopimaan rakennuksen alkuperäisilmeen
kanssa. Rakennuksen perustuksena on
lohkokiviperusta sekä sisäpihan puolella
betoni.

Rakennus on toiminut nykyisessä
käytössään vuodesta 1979. Sisätiloissa on
toteutettu muutoksia vuonna 1989 ja
tilajärjestys on säilynyt tässä asussa.
Alkuperäisiä pintoja sekä iäkkäitä, mitä
ilmeisimmin rakennuksen siirron aikana
toteutettuja uuneja on säilynyt.

2. Pihlmanin talo ja paja 684-2-252-2
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Luokka A: Suojeltava kohde.

Arviointi koskee sekä asuinrakennusta että pajaa.

Maisemallisesti merkittävällä ja näkyvällä paikalla sijaitseva pääosin hyvin säilynyt hirsirunkoinen
1900-luvun alkuun tai alkupuolelle ajoittuva asuinrakennus. Rakennus edustaa
rakentamisajankohdalleen tyypillistä pienimuotoisempaa rakentamista, mutta siinä on myös piirteitä
rautateihin liittyvästä asuinrakentamisesta. Rakennuksessa 1980-90-lukujen taitteessa toteutettu
laajennus ei riko kokonaisuutta.

Mitä ilmeisimmin 1920-30-luvulla valmistunut pajarakennus on säilynyt ulkoisesti erittäin hyvin niin
runkomalliltaan kuin materiaaleiltaan. Myös paja erottuu melko selkeästi Anderssonintielle.

Sekä paja että asuinrakennus muodostavat hyvin säilyneen ja myös ajallisesti eheän kokonaisuuden,
joka kertoo mahdollisesti rautatiehen, mutta myös alueen satamatoimintaan liittyneestä
pienteollisuudesta.

Arvot:
Rakennushistoriallinen
Historiallinen (teollisuushistoriallinen)
Maisemallinen

1900-luvun alkupuolelle ajoittuva pienimuotoisempaa asuinrakentamista edustava pihapiiri, joka
käsittää pääosin hyvin säilyneen hirsirunkoisen asuinrakennuksen sekä sementtitiilirunkoisen
pajarakennuksen. Rakennuskokonaisuus tunnetaan aikaisempien asukkaiden peruna Pihlmanin
talona. Pihapiiri on kuulunut palvelukeskukseen vuodesta 1988.

Asuinrakennus on valmistunut mahdollisesti 1900-luvun alussa, viimeistään 1920-luvulla. On myös
mahdollista, että rakennus on valmistunut iäkkäiltä osiltaan nykyiseen runkomalliinsa kahdessa
vaiheessa. Ulkoasussa on piirteitä, jotka ovat melko tyypillisiä rautateihin liittyvässä
asuinrakentamisessa. Rakennusta on hieman laajennettu 1980-90-lukujen taitteessa, mutta tämä
laajennus ei häiritse kokonaisilmettä. 1920-30-luvulla valmistunut pajarakennus on säilynyt erittäin
hyvin ja runkomalli sekä suurelta osin myös materiaalit ovat autenttiset. Rakennus edustaa
rakentamistajankohdalleen melko tyypillistä pienteollisuusrakentamista. Sekä asuinrakennus että paja
muodostavat ajallisesti eheän maisemallisen ja rakennushistoriallisen kokonaisuuden.

Asuinrakennus
Hirsirunkoinen ja satulakattoinen
asuinrakennus maisemallisesti näkyvällä
paikalla Anderssonintien ja Karjalankadun
risteyksessä. Pääosin hyvin säilynyt
pienimuotoisempaa ja vaatimattomampaa
rakentamista edustava rakennus on ollut
aikanaan vinkkelin mallinen ja saattaa
ajoittua 1900-luvun alkupuolelle.
Rakennuksessa on havaittavissa sekä
vuosisadan alkuun sekä 1920-luvulle
ominaisia piirteitä. Perustuksena on osittain
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lohkokiviperusta ja rakennuksessa on
tallella iäkkäät ristikarmi-ikkunat, jotka
edustavat 1900-luvun alkuvuosikymmenille
tyypillisempää kookkaampaa puitemallia.
Päätykolmioissa on taas iäkkäämmiltä
vaikuttavat viistopienaiset koriste-ikkunat.
Rakennus on vuorattu pysty-
vaakaponttilaudoituksella. On mahdollista,
että rakennuksen iäkkäämmät osat ovat
valmistuneet kahdessa vaiheessa.
Satulakattoisen rakennuksen vinkkelin
kulma on aumattu. Vesikatteena on
iäkkäältä vaikuttava saumapeltikate.
Rakennus on säilynyt ulkoisesti pääosin
hyvin. Runkomalli laajennettiin nykyiseen
asuunsa vuonna 1989-90, jolloin vinkkelin
kulmaukseen valmistui nykyinen tyylikkäästi
toteutettu pieni laajennusosa.

Paja
Betoniperustainen, sementtitiilirunkoinen ja
satulakattoinen pajarakennus 1900-luvun
alkupuolelta, mitä luultavimmin 1920-30-
luvulta. Vuoraamaton rakennus on säilynyt
ulkoisesti erittäin hyvin ja edustaa
rakennusajankohdalleen tyypillistä
pienteollisuusrakentamista. Moniruutuiset
ikkunat sekä kaksiosaiset vaaka- ja
viistopaneloidut ovet ovat alkuperäisiä.
Rakennuksen vesikatteena oleva
aaltopeltikate on myöhempää perua.

3. Varvinmäki 684-2-251-1

1900-luvun alkuvuosikymmenille ajoittuva rautatien historiaan liittyvä asuintontti rautatien vieressä
Karjalankadun varressa. Tontilla oleva nykyisin Sillanpielen toimintakeskuksen käytössä oleva
taitekattoinen ja ilmeisesti hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut mahdollisesti 1930-luvulla.
Rakennus on säilynyt runkomalliltaan sekä tyylillisiltä yksityiskohdiltaan erittäin hyvin. Pihapiirissä on
myös mahdollisesti asuinrakennuksen kanssa samoihin aikoihin valmistunut aumakattoinen ja
tiilirunkoinen makasiinirakennus, joka on säilynyt runkomalliltaan alkuperäisenä. Pihalla on myös
iäkäs, puoliksi palanut saunarakennus sekä vaatimaton mahdollisesti 1970-luvulle ajoittuva
varastorakennus sekä pienempi varastorakennus.

Pihapiiri rajautuu kallioon ja vanhan makasiinin vierestä nousee valetut portaat sekä eri korkeuksille
valettuja pyöreitä betonipohjia, jotka liittyvät mahdollisesti toisen maailmansodan aikaiseen
ilmapuolustukseen. Kyseiset pyöreät pohjat erottuvat selkeästi vuonna 1940 otetussa ilmakuvassa.
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Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

1900-luvun alkuvuosikymmenille ajoittuva asuintontti aivan rautatien vieressä Karjalankadun varressa.
Tontilla oleva taitekattoinen ja ilmeisesti hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut mahdollisesti
1930-luvulla ja säilynyt tyylillisesti ja materiaaleiltaan erittäin hyvin. Ikkunoissa on tapahtunut
muutoksia vuosikymmenten aikana. Pihapiirissä on myös mahdollisesti asuinrakennuksen kanssa
samoihin aikoihin valmistunut aumakattoinen ja tiilirunkoinen makasiinirakennus, joka on säilynyt
runkomalliltaan alkuperäisenä, mutta esimerkiksi ovia ja ikkunoita on uusittu. Muut pihapiirin
rakennukset ovat vaatimattomia ja jäävät arvioinnin ulkopuolelle.

Rakennukset eivät sijaitse näkyvällä paikalla ja tämä yhdessä muutosten kanssa vaikuttaa kohteen
kokonaisarvoon.

Arvot:
Rakennushistoriallinen
Historiallinen (rautatien historia)

Asuinrakennus
Mahdollisesti hirsirunkoinen ja taitekattoinen
kaksikerroksinen asuinrakennus mitä
ilmeisimmin 1930-luvulta. Rakennus
edustaa rakennusajankohdalleen tyypillistä
ratkaisua. Sen historia liittyy mitä
ilmeisimmin viereiseen rata-alueeseen ja
kyseessä saattaa olla entinen
rautatievirkailijan asunto. Rakennus on
betoniperustainen. Se on vuorattu
peiterimalaudoituksella. Nurkissa on
koristeellinen laudoitus ja pysty
sormipanelointi. Rakennuksen länsipäässä
on alkuperäinen aumakattoinen kuisti, jonka
nurkkissa on myös sormipaneelikoristelu.
Ulko-ovi on uusittu. Rakennuksen
ulkoasussa on silmiinpistävintä taitekatto
sekä katonlappeessa olevat pulpettikattoiset
frontonit. Molemmilla sivuilla on kaksi
frontonia ja päädyissä yksi. Frontonit on
vuorattu kapealla pystyponttipaneloinnilla.
Vesikatteena on ilmeisesti alkuperäinen
käsinsaumattu peltikate. Ikkunat ovat
uusitut. Aukotus ja puitekoko vaikuttavat
kuitenkin alkuperäisiltä. Nykyiset yksi- ja
kaksiruutuiset ikkunat ovat kuitenkin
toteutettu jo jonkin aikaa sitten.

Rakennus edustaa 1920-30-luvulle
tyypillistä virkamiehille tarkoitettua
asuinrakentamista. Rakennus liittyy
historiallisesti mitä ilmeisimmin viereiseen
rautatiehen. Runkomalli sekä tyylilliset
yksityiskohdat ovat säilyneet hyvin. Uusitut
ikkunat eivät sinänsä riko muutoin eheää
kokonaisuutta.
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Makasiini
Mahdollisesti 1900-luvun puolivälin
paikkeilla valmistunut ilmeisesti
makasiinikäytössä ollut betoniperustainen,
tiilirunkoinen ja aumakattoinen rakennus,
joka on säilynyt runkomalliltaan ja ilmeisesti
myös aukotukseltaan alkuperäisenä.
Rakennus liittyy historiallisesti kaikesta
päätellen viereiseen rautatiehen.
Rakennuksen radan puoleisella sivulla on
lastauslaituri. Rakennus on vuorattu
punaisella tiilellä. Vesikatteena on
aaltopeltikate. Rakennuksen itäpäässä on
kaksi kookasta kaksiosaista ovea, joista
toinen on metallia ja toinen vuorattu
pystyponttilaudoituksella. Molemmat ovet
ovat jo melko iäkkäitä. Rakennuksen ikkunat
ovat uusitut yksiruutuisilla ikkunoilla.
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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / ALUEEN INVENTOINTIRAPORTTI
Sillanpielen toimintakeskus korttelit 251 ja 252

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 27.2.2018

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 27.2.2018

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 27.2.2018
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taustakartta Maanmittauslaitos WMTS 2017

Kunta: Rauma
Kylä/kosa: (Tarvonsaari)
Aluetyyppi: inventointialue
Arvotus: ei määritelty

Historia
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Varvinmäki-nimiseen kallioiseen alueeseen, jossa on nimestä
päätellen toiminut aikanaan laivavarvi. Alue liittyy ainakin pohjoisosiltaan melko vahvasti myös
viereiseen rautatiealueeseen. Nykyinen Pihlmanin talo on valmistunut mitä ilmeisimmin 1900-luvun
alussa. On mahdollista, että alueella oli joitakin muita rakennuksia samoihin aikoihin, mutta nämä
ovat sittemmin hävinneet. Merkittävämmin alueelle ryhdyttiin rakentamaan 1930-luvulta lähtien,
jolloin paikalle siirrettiin nykyinen Sillanpielen toimintakeskuksen päärakennus. Viimeistään tässä
vaiheessa rakennettiin myös Pihlmanin paja sekä Varvinmäen asuinrakennus ja makasiini.
Rakennukset näkyvät vuonna 1940 otetussa ilmakuvassa. Alueelle on rakennettu merkittävämmin
lisää vasta 1980-luvulta lähtien.

Kuvaus
Inventointialue käsittää kaksi korttelit 251, 252 ja 253, joista jälkimmäinen sijoittuu alueen
länsilaidalle. Korttelit sijoittuvat niin sanotun Varvinmäen alueelle. Korttelissa 253 sijaitsee
arkkitehtonisesti vaatimaton moderni teollisuushalli, joka jää inventoinnin ulkopuolelle. Korttelissa 251
sijaitsee päihdekuntoutujille tarkoitettu Sillanpielen toimintakeskus, jossa on alun perin vuonna 1900
valmistunut ja paikalle 1930-luvulla siirretty rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä
hirsirunkoinen päärakennus sekä 1980- ja 1990-luvuilla valmistuneet tukiasuntorivitalot. Hieman
idempänä viereisellä tontilla sijaitsee 1900-luvun alkupuolelle ajoittuva entinen Pihlmanin talona
tunnettu asuintontti, joka on ollut jo pidemmän aikaa Sillanpielen toimintakeskuksen käytössä.
Asuintonttiin kuuluu erittäin hyvin säilyneet ja maisemallisesti merkittävät asuinrakennus sekä
1920-30-luvulle ajoittuva pajarakennus.

Korttelin 251 itäosassa sijaitsee kookas, mahdollisesti 1990-luvulla valmistunut hotelli ja
liikuntakeskus Kuntosumppu, joka jätettiin inventoinnin ulkopuolelle.

Kortteli 252 sijoittuu inventointialueen pohjoislaidalle. Korttelissa on Varvinmäkenä tunnettu
asuintontti, joka ajoittuu mitä ilmeisimmin 1900-luvun alkupuolelle, viimeistään 1930-luvulle. Tontin
historia liittyy mitä ilmeisimmin viereiseen rautatiehen. Nykyisin myös Sillanpielen toimintakeskuksen
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käytössä olevalla tontilla on lisäksi asuinrakennuksen kanssa saman ikäinen tiilirunkoinen makasiini
sekä vaatimattomampia rakennuksia.

Inventointialue on suurelta osin kallioista rinnettä, minkä vuoksi esimerkiksi Sillanpielen
toimintakeskuksen päärakennus sekä Pihlmanin talo sekä paja erottuvat kauas ja ne ovat
kaupunkikuvan kannalta merkittäviä. Varvinmäen asuintontin rakennukset ovat hieman syrjässä rata-
alueen vieressä eivätkä erotu kauas.

Kohteet
Pihlmanin talo ja paja
Sillanpielen toimintakeskus
Varvinmäki
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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTTI
Rauman Sillanpielen toimintakeskuksen korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi

Kunta/kunnat: Rauma
Valmistumisvuosi: 2018
Aluetarkenne: Tarvonsaari
Teettäjä/rahoittaja: Rauman kaupunki
Inventoija: FM Olli Joukio
Ajankohta: helmi-maaliskuu 2018
Inv.alueen tyyppi: kaupunki/taajama
Inv. tarkoitus: asemakaava
Inv. tyyppi: kokonaisinventointi
Kattavuus: kattava

Inventointimenetelmän kuvaus
Inventoinnin menetelmät perustuivat Satakunnan Museon jo aiemmin käyttämään inventointimalliin ja
Museoviraston luonnosvaiheessa olevan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin ohjeistukseen.

Kortteleista 251 ja 252 ei ole aiempaa rakennusinventointia. Nyt toteutettu inventointi tehtiin
asemakaavatasoisena perusselvityksenä. Selvitystyöhön kuuluivat kohteen havainnoinnin ohella
valokuvaus sekä rakennushistorian kirjaaminen ja rakennusten arvottaminen. Rakennusten sisätiloja
käsiteltiin kohteen toiminnallinen tarkoitus huomioiden ainoastaan päärakennuksen osalta.
Inventointia varten haastateltiin Sillanpielen toimintakeskuksen kuntouttavan päihdetyön esimiestä.
Korttelin rakennuksiin liittyvää tietoa ja materiaalia, kuten rakennuspiirustuksia, saatiin paikan päältä
sekä Rauman kaupungin teknisestä virastosta.

Inventointialueella ns. Varvinmäellä oli havaittavissa lisäksi kallioon valettuja portaita ja
pyöreäpohjaisia alustoja, jotka saattavat liittyä alueen toisen maailmansodan aikaiseen
ilmapuolustukseen. Tämän inventoinnin yhteydessä ei ollut mahdollisuutta selvittää näiden
rakennelmien historiaa ja käyttötarkoitusta tarkemmin, joten kyseessä on ainoastaan tulkinta.

Inventointitiedot (alue-, kohde- ja rakennustiedot) sekä raportti tallennettiin Satakunnan Museon
PAKKI-tietokantasovellukseen. Erillistä taitettua inventointiraporttia ei laadittu kohdealueen
suppeuden vuoksi.

Inventointityön vaiheiden kuvaus
Rauman II kaupunginosan korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi toteutettiin Rauman kaupungin
tilauksesta valmisteilla olevan asemakaavamuutoksen perusselvitykseksi. Inventointi toteutettiin
Satakunnan Museon toimesta aikavälillä 26.2.-30.2.2018.

Inventoijana toimi FM Olli Joukio. Selvitystyötä ohjasi Satakunnan Museon rakennustutkija Liisa
Nummelin. Hän ja inventoija pitivät yhteisen kohteiden arvotusta koskevan palaverin työn
loppuvaiheessa.

Valintaperusteiden kuvaus
Aluuelta inventoitiin iäkkäämpi rakennuskanta sekä pintapuolisesti myös Sillanpielen
toimintakeskuksen uudemmat tukiasunnot, joita ei kuitenkaan arvotettu. Alueen länsiosassa oleva
kookas teollisuushalli sekä Karjalankadun varrella sijaitseva hotelli Kuntosumppu jätettiin inventoinnin
ulkopuolelle.

Arvottamismenetelmän kuvaus
Inventoidut kohteet on kulttuurihistoriallisesti arvotettu rakennustasolla. Vuonna 2010 voimaan
astuneessa Laissa rakennusperinnön suojelemisesta on esitetty periaatteet rakennusten
kulttuurihistoriallisen merkityksen määrittelemiseksi. Arviointi perustuu toisaalta Museoviraston
luonnosvaiheessa olevaan inventointiohjeeseen. Arvoluokitus kaavoitusta varten (A, B, C) perustuu
Satakunnan Museon soveltamaan malliin.
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Arvioinnin pääkriteerinä oli rakennuksen hyvä säilyneisyys, ts. alkuperäinen rakennusajankohta sekä
tyylilliset yksityiskohdat olivat säilyneet ja mahdollisesti toteutetut muutokset olivat iäkkäitä. Osa
inventoiduista rakennuksista sijaitsee maisemallisesti erittäin näkyvällä paikalla, jolloin myös
kaupunkikuvalliset arvot nousivat esille.

Kortteleissa olevista rakennuksista esitetään suojeltaviksi tulevassa kaavatyössä viisi rakennusta
(Sillanpielen toimintakeskuksen päärakennus, nk. Pihlmanin talo sekä pajarakennus, Varvinmäen
asuinrakennus sekä makasiini). Kaavallinen suojelu ja siihen liittyvä intressivertailu jää varsinaiseen
kaavoitustyöhön ja päätöksentekoon.

Suulliset tiedot
Teija Saine
02 834 3384

Alueet
Sillanpielen toimintakeskus korttelit 251 ja 252

A - suojeltavat kohteet
1 Sillanpielen toimintakeskus
2 Pihlmanin talo ja paja

B - lievemmin suojeltavat kohteet
3 Varvinmäki
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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTIN KARTTALIITE
Rauman Sillanpielen toimintakeskuksen korttelien 251 ja 252 rakennusinventointi

A - suojeltava kohde

B - lievemmin suojeltava kohde

A - suojeltavat kohteet
1 Sillanpielen toimintakeskus
2 Pihlmanin talo ja paja

B - lievemmin suojeltavat kohteet
3 Varvinmäki

taustakartta Maanmittauslaitos WMTS 2017
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