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1. JOHDANTO
Tämä rakennetun kulttuuriympäristön inventointi liittyy Lieksan kaupungin Vehkakankaan kaupunginosan kortteleiden 6–9 ja korttelin 1006 asemakaavamuutokseen. Kaavahankkeen lähtökohtana on muuttaa kortteleissa voimassa olevien asemakaavojen kaavamerkinnät ja -määräykset voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi. Asemakaavamuutoksella muutetaan muun muassa korttelinosakohtaisia aluevarausmerkintöjä sekä tonttikohtaisia kerros- ja rakennustehokkuuslukuja. Lisäksi kaavamuutoksella muutetaan kaavamuutosalueen tonttien rakennusaloja.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella kaavamuutosalueen vanhimpiin rakennuksiin
liittyviä rakennushistoriallisia, paikallishistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksella
voidaan nähdä olevan rakennushistoriallista arvoa, mikäli se edustaa jotakin tietyn ajan arkkitehtonista tyyliä, rakennustyyppiä tai rakentamisen tapaa. Rakennuksen paikallishistoriallinen arvo
syntyy, jos rakennukseen liittyy merkittävää tapahtuma- tai henkilöhistoriaa. Rakennuksella voidaan nähdä olevan kaupunkikuvallista arvoa, mikäli se erottuu kaupunkimaisemasta kiintopisteenä tai maamerkkinä. Rakennus voi olla myös kaupunkikuvallisesti arvokas, mikäli se on osa
arvokasta rakennetun ympäristön kokonaisuutta tai se muodostaa itse oman kaupunkimaisemasta erottuvan kokonaisuuden.
Tämän inventoinnin on Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden kaavasuunnittelija elo-syyskuussa 2018. Inventoinnissa on selvitetty kaikkien kaavamuutosalueen rakennusten käyttötarkoitus, käytössäolotilanne, kerrosala, rakennusvuosi, julkisivumateriaali ja -väri, sokkelin materiaali sekä kattomateriaali ja -muoto. Kaavamuutosalueen rakennuksista kertovat tiedot on listattu inventointiraportin liitteenä olevaan taulukkoon. Lisäksi tässä inventointiraportissa esitellään
tarkemmin kuvien kera kaavamuutosalueen vanhimmat ja arvokkaimmat rakennukset. Inventoinnin tarkoituksena on täydentää 2000-luvun alussa laadittuun ja myöhemmin vuonna 2009
päivitettyyn Rakennusperintö kunniaan -hankkeeseen liittyviä inventointeja. Aiemmin inventoitujen rakennusten nykytilanne on käyty tarkastamassa maastossa ja rakennukset on valokuvattu
elo-syyskuussa 2018.
2. KAAVAMUUTOSALUEEN RAKENNUSKANNAN KUVAUS
Kaavamuutosalue sijaitsee Lieksan keskustaajamassa Vehkakankaan kaupunginosassa. Aluetta
rajaavat Pielisentie, Kuhmonkatu ja Koski-Jaakonkatu. Alue muodostuu viidestä korttelista, joiden
yhteispinta-ala on 9,28 ha. Alueella on yhteensä 88 kiinteistöä ja 121 rakennusta.
Kaavamuutosalue on alun perin vapaasti muodostunutta maa- ja metsätalouden työläisasuinaluetta. Alueelle ominaista on se, että päärakennusten etäisyys katulinjaan vaihtelee korttelialueiden
sisällä. Kaavamuutos- ja inventointialue on suurimmaksi osaksi rintamamiestalotyyppistä sekä
matalaa tiilirakentamista edustavaa erillispientaloaluetta, mutta kortteleista 6 ja 1006 löytyy
myös muutama kerrostalo. Alueen asuin-, talous-, liike- ja toimistorakennuksista 62 % on perinteistä puurakentamista edustavaa rakennuskantaa ja 32 % tiilirakentamista edustavaa rakennuskantaa (Kuva 1). Loput alueen rakennukset ovat joko rapattuja tai paneeliverhoiltuja. Alueen
yleisimmät kerrosluvut asuinrakennuksissa ovat 1 ja 1,5. Samaa kerroslukua noudattavat rakennukset sijaitsevat alueella pääosin omina ryhmittyminään (Kuva 2). Suurin osa kaavamuutos- ja
inventointialueen rakennuksista on rakennettu vuosien 1952–1992 välillä, mutta myös 2000-luvun rakentamista edustaa 10 rakennusta. Alueen vanhimmat rakennukset on rakennettu vuosien
1908–1948 välillä (Kuva 3). Tämän inventointiraportin yhteydessä on hyvä muistuttaa, että Lieksan palo tuhosi suurimman osan kaupungin rakennuksista vuonna 1934.
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Kuva 1. Kaavamuutosalueen tiilirakennukset on esitetty kuvassa keltaisella värillä

Kuva 2. Kaavamuutosalueen 1-kerroksisen päärakennuksen omaavat kiinteistöt on esitetty kuvassa keltaisella värillä, 1,5-kerroksisen päärakennuksen omaavat kiinteistöt vihreällä värillä, 2kerroksisen päärakennuksen omaavat kiinteistöt oranssilla värillä ja 3-4-kerroksisen päärakennuksen omaavat rakennukset lilalla värillä
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Kuva 3. Kaavamuutosalueella sijaitsevat vuosien 1908–1948 välillä rakennetut asuin-, liike-, toimisto- ja talousrakennukset. Asuinrakennukset on esitetty punaisella värillä ja talousrakennukset
oranssilla värillä. Kohteet on numeroitu.
3. KAAVAMUUTOSALUEEN VANHIMMAT RAKENNUKSET
Seuraavaksi esitellään kaavamuutosalueen vanhimpia rakennuksia sekä niihin liittyviä rakennushistoriallisia, paikallishistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennetun kulttuuriympäristön
inventointi on toteutettu maasto- ja arkistotyöskentelyllä. Rakennusten arvoa määriteltäessä on
keskitytty tarkastelemaan etenkin rakennuksen paikallishistoriallista merkitystä sekä sitä, muodostaako rakennus yhdessä muiden saman kiinteistön osien kanssa selkeänä kokonaisuutena rajautuvan lähimaiseman, kuten pihapiirin. Tällaisesta kohteesta voidaan myös käyttää nimitystä
miljöökohde. Tässä kohtaa on hyvä huomauttaa, että inventoinnissa esiteltävistä rakennuksista
on saatu käyttöön hyvin vaihtelevasti tietoa Lieksan kaupungin arkistoista, aikaisemmista inventoinneista ja rakennusten nykyisiltä omistajilta.
Osoite
Kuhmonkatu 4
Kuhmonkatu 4
Kuhmonkatu 6
Kuhmonkatu 8
Kuhmonkatu 8
Kuhmonkatu 10
Kuhmonkatu 28
Pielisentie 53
Pielisentie 55
Pielisentie 55
Pielisentie 65
Pielisentie 65
Pielisentie 77

Käyttötarkoitus
ValmistunutJulkisivumateriaali
Kahden asunnon talot 1.1.1945 Tiili ja vaakalaudoitus
Teollisuusvarastot
1.1.1920 Pystylaudoitus
Muut kerrostalot
1.1.1921 Pystylaudoitus
Yhden asunnon talot
1.1.1920 Vaakalaudoitus
Talousrakennukset
1.1.1930 Pystylaudoitus
Talousrakennukset
1.1.1946 Pystylaudoitus
Vakituinen asuminen
1.1.1925 Vaakalaudoitus
Yhden asunnon talot
1.1.1920 Vaakalaudoitus
Yhden asunnon talot
1.1.1920 Vaaka- ja pystylaudoitus
Talousrakennukset
1.1.1946 Vaaka- ja pystylaudoitus
Yhden asunnon talot
1.1.1908 Vaakalaudoitus
Talousrakennukset
1.1.1948 Vaakalaudoitus
Vakituinen asuminen
1.1.1934 Vaakalaudoitus

Julkisivun väri
Keltainen/punainen
Vihertävä
Keltainen
Keltainen
Sinertävä
Keltaruskea
Keltainen
Valkoinen
Keltainen
Keltainen
Valkoinen
Keltainen
Valkoinen

Kattomuoto
harjakatto
harjakatto
mansardikatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto

Taulukko 1. Kaavamuutosalueen vanhimpia rakennuksia koskevat tiedot
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Kate
pelti
pelti
pelti
pelti
pelti
pelti
huopa
huopa
huopa
huopa
pelti
pelti
pelti

Sokkeli
Betoni
Betoni
Betoni
Harkkokivi
Harkkokivi
Betoni
Betoni
Harkkokivi
Betoni
Harkkokivi
Betoni
Betoni
Betoni
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3.1 Kohde 1
Osoite: Kuhmonkatu 4
Käyttötarkoitus: Kahden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1945
Kohteen kuvaus:
Rakennus on kaksiosainen. Rakennuksen hirsirunkoinen puuverhoiltu osa on rakennettu 1940luvulla ja tiiliverhoiltu osa 1970-luvulla. Lieksan kaupungin arkistosta löytyneistä rakennuslupaasiakirjoista käy ilmi, että rakennuksen puuosalle on osoitettu alun perin rakennettavaksi pärekatto, jonka päälle on asennettu sementti- tai ruukkutiilikatto. Lisäksi rakennuksen puuosan julkisivu on määrätty toteutettavaksi pysty- ja vaakalaudoituksella.
Rakennus on palvellut pitkään sekä asumisen että liiketoiminnan tarpeita. Rakennuksessa on toiminut vuosien saatossa ainakin ravintola, kahvila ja lihakauppa, minkä lisäksi siellä on harjoitettu
jalkineiden ja vaatteiden korjaustoimintaa. Rakennus on sen nykyisen omistajan mukaan hyvässä
kunnossa ja siellä on tälläkin hetkellä asukkaita.
Kohteen arvo:
Rakennuksen puuosaa voidaan pitää rakennushistoriallisesti arvokkaana, sillä sen ulkoasu on säilynyt katon pinnoitetta lukuun ottamatta alkuperäisestä vastaavana. Rakennuksen laajentamisen
1970-luvulla voidaan kuitenkin nähdä muuttaneen rakennuksen arkkitehtonista arvoa. Rakennuksen paikallishistoriallinen arvo liittyy siellä harjoitettuun liiketoimintaan. Asfaltoidun pihamaan
ympäröimä rakennus ei erotu kaupunkikuvasta muiden asuin-, liike- ja toimistorakennusten ympäröimänä.
Suositus:
Rakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.

Kuva rakennuksesta syyskuussa 2018 ja ote 1940-luvun rakennuslupa-asiakirjoista
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3.2 Kohde 2
Osoite: Kuhmonkatu 4
Käyttötarkoitus: Teollisuusvarastot
Käytössäolotilanne: Tyhjillään
Valmistumisvuosi: 1920 tai myöhemmin
Kohteen kuvaus:
Rakennus on toiminut aikoinaan eläinsuojana muun muassa karjalle. Sen jälkeen rakennus on
toiminut pitkään varastotilana. Rakennukseen tehdyistä muutos- ja korjaustöistä tai sen käyttöhistoriasta ei ole saatavilla juurikaan tietoa.
Kohteen arvo:
Rakennus edustaa 1920–1940-lukujen pientilallista elämää. Kerrostalojen välissä kokonaan asfaltoidulla sisäpihalla sijaitseva rakennus on kuitenkin hyvin irrallisen näköinen ympäristöstään.
Kiinteistön taka-alalla sijaitseva rakennus ei myöskään erotu selvästi kaupunkikuvasta.
Suositus:
Yksittäisen talousrakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.

Kuva rakennuksesta syyskuussa 2018
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3.3 Kohde 3
Osoite: Kuhmonkatu 6
Käyttötarkoitus: Muut kerrostalot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1920 tai aiemmin
Kohteen kuvaus:
Mansardikattoinen ja hirsirunkoinen rakennus on rakennettu 1920-luvulla. Rakennuksella on monipuolinen paikallishistoria. Se on palvellut pitkään sekä asumisen että liiketoiminnan tarpeita.
Talon rakentajana ja sen ensimmäisenä asukkaana pidetään Harley Hiles -nimistä amerikanmatkaajaa. Talon alkuaikoina siellä asui sen omistajan lisäksi itärajan takaa saapuneita perheitä.
Rakennuksen alakerran liiketiloissa on toiminut vuosien saatossa muun muassa sekatavarakauppa, kahvila ja huonekaluliike. Talo on siirtynyt Saarelaisten suvun omistukseen vuonna 1937,
kun seppä Aatu Saarelainen osti talon itselleen ja perheelleen. Myöhemmin hänen poikansa piti
talon liiketiloissa konekorjaamoa. Korjaamotoimintojen lakattua talossa toimi pieni parturiliike.
Rakennukseen on tehty useita korjaus- ja muutostöitä. Se on esimerkiksi vuorattu 1950-luvun
alussa ja sen alimman kerroksen ikkunat on vaihdettu näyteikkunoiksi 1960-luvulla. Rakennuksen
alkuperäinen huopapeitteinen mansardikatto on myös uusittu saumapeltikatolla ja sen ylimmän
kerroksen ikkunat on uusittu. Lisäksi rakennusta on maalattu ja siihen on lisätty ovia.
Tällä hetkellä yksi rakennuksen alakerran ikkunoista on rikki ja rakennuksen pohjoinen pääty
edellyttää korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen toinen pää on kuitenkin hyvässä kunnossa samoin
kuin rakennuksen asuttu yläkerta. Talon suurikokoinen ulkorakennus on palanut 1970-luvulla.
Kohteen arvo:
Rakennus edustaa hyvin 1920-luvun asuin- ja liikerakennusta. Rakennuksen rakennushistoriallista arvoa lisää se, että siinä on alkuperäisenä säilynyt hirsirunko. Rakennuksesta löytyy myös
1920-luvun puuklassismin tyylipiirteitä, kuten julkisivun pystylaudoitus ja myöhemmin asennettu
saumapeltinen mansardikatto. Lisäksi katulinjaan kiinni rakennettu kookas puurakennus erottuu
katukuvasta ja sillä on paikallishistoriallista arvoa.
Suositus:
Kohde tulisi osoittaa asemakaavassa suojeltavana rakennuksena, jota ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ja ne tulee sopeuttaa
rakennuksen arvokkaisiin ominaispiirteisiin. Rakennuksen suojelu ei rajoita kiinteistön lisärakentamismahdollisuuksia kohtuuttomasti, sillä tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Lisäksi
suojeltavaksi osoitettava rakennus sijaitsee tontin reunassa.

Kuva rakennuksesta elokuussa 2018 ja sen alkuperäisestä ulkoasusta ennen 1960-luvun muutostöitä
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3.4 Kohde 4
Osoite: Kuhmonkatu 8
Käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1920 tai myöhemmin
Kohteen kuvaus:
Rakennus on rakennettu sen nykyisen omistajan mukaan vuosien 1920–1930 välillä. Rakennuksessa on asunut muun muassa tunnettu hevosmies. Rakennuksen kivijalka on rakennettu lohkokivistä ja siinä on vanha hirsirunko, jota on laajennettu 1960-luvulla. Tuolloin rakennukseen vaihdettiin myös sen alkuperäisiä ristikkoikkunoita huomattavasti suuremmat kaksinkertaiset ikkunat.
Lisäksi rakennuksen katto on uusittu kahteen kertaan. Alkuperäisen pärekaton päälle on rakennettu ensin huopakatto ja sen jälkeen peltikatto. Rakennuksesta löytyy alkuperäinen pönttöuuni,
jolla rakennusta lämmitetään kylmään aikaan taloon asennetun vesijohto- ja viemäriverkoston
suojaamiseksi. Rakennuksen eristyksessä on käytetty sammalta ja hiekkaa. Lisäksi rakennuksessa on sähköt, mutta se ei ole enää asuinkäytössä. Rakennuksen kunto on tällä hetkellä melko
huono ja sen lahonneet alahirret tulisi uusia. Lisäksi rakennuksen sokkeli painunut ajan saatossa.
Kohteen arvo:
Kohdetta ei nähdä nykyisellään kovin arvokkaana, koska rakennukseen on tehty sen rakennushistoriallisia arvoa alentavia muutostöitä. Kohteen arvoa lisäävät sen alkuperäisenä säilynyt hirsirunko ja lohkokivistä rakennettu kivijalka. Kohde olisi mahdollisesti palautettavissa lähemmäs
sen alkuperäistä ulkoasua peltikaton ja huopakaton alapuolella olevan pärekaton esiin tuomisella
sekä rakennuksen ullakolle osin säilöttyjen alkuperäisten ristikkoikkunoiden asentamisella takaisin paikoilleen.
Suositus:
Rakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.

Kuva rakennuksesta syyskuussa 2018 ja vuoden 1964 laajennuksen rakennussuunnitelmasta
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3.5 Kohde 5
Osoite: Kuhmonkatu 8
Käyttötarkoitus: Talousrakennukset
Käytössäolotilanne: Muu (sauna, liiteri tai kellotapuli)
Valmistumisvuosi: 1930 tai aiemmin
Kohteen kuvaus:
Yksinkertainen ja tilava kylmäkäytössä oleva rakennus on rakennettu vuosien 1920–1930 välillä.
Rakennus on rakennettu muutaman harkkokiven varaan ja siinä on ollut sen nykyisen omistajan
mukaan todennäköisesti harjakattoinen pärekatto, jonka päälle on myöhemmin asennettu peltikatto. Rakennus on toiminut historian saatossa muun muassa hevosten heinien varastointitilana,
polttopuuvarastona ja käymälätilana. Osoitteissa Kuhmonkatu 6, 8 ja 10 sijaitsevien rakennusten
paikallishistoria liittyy vahvasti pientilalliseen maatalouteen, jota on harjoitettu Lieksan vesitornin
ja sen läheisyydessä sijaitsevan valtion virastotalon paikalla.
Kohteen arvo:
Yksinkertaisella rakennuksella, jonka pärekatto on vaihdettu uudempaan peltikattoon ei nähdä
olevan merkittävä rakennushistoriallista arvoa. Kiinteistön taka-alalla sijaitseva rakennus ei erotu
myöskään katukuvasta. Kohteen arvoa lisää Kuhmonkadun, Lieksan vesitornin ja valtion virastotalojen välissä harjoitettuun maatalouteen liittyvä paikallishistoria. Rakennus on osa alueen alkuperäisten kantatilojen muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Yksittäisen talousrakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.

Kuvapari rakennuksesta syyskuussa 2018
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3.6 Kohde 6
Osoite: Kuhmonkatu 10
Käyttötarkoitus: Talousrakennukset
Käytössäolotilanne: Tyhjillään
Valmistumisvuosi: 1946
Kohteen kuvaus:
Rakennus on sen nykyisen omistajan mukaan sotilaiden 1940-luvulla rakentama sauna- ja käymälätila, joka on siirretty pihapiiriin Lieksan Riihivaarasta. Rakennuksen suuresta saunatilasta
löytyy esimerkiksi sotilaiden vaatteiden ripustamiseen tarkoitettuja naulakkotappeja. Lisäksi rakennuksen ulkoseinissä on kiinni suuria messinkirenkaita, joissa hevosia on pidetty kiinni. Rakennus on sen omistajan mukaan lähellä sen alkuperäistä ulkoasua, mutta melko huonossa kunnossa.
Kohteen arvo:
Kohteen arvoa lisäävät sen sota-aikaan liittyvä paikallishistoria sekä sen kytkeytyminen Kuhmonkadun, Lieksan vesitornin ja valtion virastotalojen välissä harjoitettuun maataloteen. Kiinteistön
taka-alalla sijaitseva rakennus ei erotu katumaisemasta, eikä sillä ole merkittävää rakennushistoriallista arvoa.
Suositus:
Yksittäisen talous- ja saunarakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.

Kuva rakennuksesta syyskuussa 2018
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.7 Kohde 7
Osoite: Kuhmonkatu 28
Käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1925
Kohteen kuvaus:
Hirsirunkoinen rakennus on rakennettu vuonna 1925 ja sitä on kunnostettu useaan otteeseen
1950- ja 1980-luvuilla. Rakennuksesta on uusittu muun muassa sen alkuperäinen huopakatto ja
siihen on asennettu ilmalämpöpumppu sekä sähköpatterit. Lisäksi rakennus on liitetty kunnalliseen vesihuoltoverkostoon ja sen lattia ja ikkunat on uusittu. Rakennukseen vaihdetut ikkunat
vastaavat kuitenkin kooltaan rakennuksen alkuperäisiä ikkunoita. Lieksan kaupungin arkistosta
löytyvät vuoden 1974 rakennuslupa-asiakirjat osoittavat myös, että rakennukseen on tehty jälkikäteen vaatehuone. Vaikka rakennusta onkin uusittu useaan otteeseen vuosien saatossa, on
sen julkisivu pysynyt melko samanlaisena ainakin 1940-luvulta asti.
Rakennus on ollut aina työväellä asuinkäytössä ja siinä on parhaimmillaan asunut samaan perheen henkilöitä kolmestakin eri sukupolvesta.
Kohteen arvo:
Kohteen arvoa lisää se, että siinä on alkuperäisenä säilynyt hirsirunko ja 1900-luvun alkupuolen
puurakentamista kuvaava satulakatto. Rakennuksen arvoa lisää myös sen julkisivun säilyneisyys.
Rakennus ei erotu kaupunkikuvallisesti merkittävästi sitä ympäröivistä erillispientaloista. Rakennuksella ei ole myöskään merkittävää paikallishistoriallista arvoa, sillä se on ollut aina asuinkäytössä työväellä, kuten sahatyöläisillä.
Suositus:
Rakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.8 Kohde 8
Osoite: Pielisentie 53
Käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Tyhjillään
Valmistumisvuosi: 1920 tai myöhemmin
Kohteen kuvaus:
Asuinrakennus on rakennettu tontille vuosien 1920–1930 välillä. Se rakennettiin alun perin Hilja
Pursiainen -nimiselle naiselle, minkä jälkeen se oli pitkään perikunnan omistuksessa. Tuona aikana talon alkuperäinen huopakatto hajosi ja rakenteet pääsivät kastumaan.
Rakennuksen alimmassa kerroksessa on hirsirunko, mutta rakennukseen myöhemmin rakennettu
ullakkokerros on lautarakenteinen. Rakennus on sisältä erittäin huonossa kunnossa, eivätkä sen
nykyiset omistajat näe sillä olevan käyttö- tai suojeluarvoa. Tällä hetkellä taloon asennetaan peltikattoa, koska rakennuksen omistajat haluavat ylläpitää rakennuksen julkisivua ja vaalia rakennuksen pihapiirissä hallittua hoitamattomuutta maisemakohteena.
Kohteen arvo:
Rakennusta ei nähdä nykyisellään kovin arvokkaana, koska sen kunto on erittäin huono. Rakennus olisi pitänyt kunnostaa ennen sen katon hajoamista ja sisätilojen tuhoutumista. Rakennuksen
arvoa lisäävät sen alkuperäisenä säilynyt hirsirunko sekä 1920-luvun puurakentamista edustava
satulakatto. Rakennus on osa alueen alkuperäisten kantatilojen muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Rakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei ole riittäviä perusteita.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.9 Kohde 9
Osoite: Pielisentie 55
Käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1920
Kohteen kuvaus:
Rakennus on rakennettu 1920-luvulla ja sillä on monipuolinen paikallishistoria. Rakennus on kuulunut alun perin Ryynästen omistamaan suureen Hovilan tilaan. Sen jälkeen siellä ovat asuneet
muun muassa Simoset, jotka pitivät rakennuksessa myös asianajatoimistoa. Tällä hetkellä rakennuksessa asuvat Tolvaset ovat asuneet rakennuksessa vuodesta 1958 alkaen. He asuivat rakennuksessa ensin vuokralla, minkä jälkeen he ostivat kiinteistön Ryynästen perikunnalta. Rakennuksen talokirjasta käy ilmi, että rakennuksessa on asunut vuosien saatossa samanaikaisesti
useita henkilöitä eri perheistä. Esimerkiksi Tolvasten muuttaessa rakennukseen, sen yläkerrassa
asusti ravintola-alalla työskentelevä rouva. Rakennuksen yläkerrassa ja alakerran hellahuoneessa
on asunut vuokralla myös autonkuljettaja, kirvesmies ja toinenkin ravintola-alan työntekijä.
Rakennusta on kunnostettu useaan otteeseen. Se on muun muassa vuorattu vuosien 1960–1970
välillä sekä liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesijohtojen asennuksen yhteydessä taloon on rakennettu myös pieni kellarikerros. Lisäksi rakennus on maalattu uudelleen.
Kohteen arvo:
Kohteen arvoa lisää se, että siinä on alkuperäisenä säilyttänyt hirsirunko. Rakennuksesta löytyy
myös 1920-luvun puuklassismin tyylipiirteitä, kuten julkisivun symmetrinen aukotus ja listoitus,
ullakkokerroksen korkea poikkipääty sekä ristikko- ja lunetti-ikkunat. Katulinjaan rakennetulla
rakennuksella on merkitystä kaupunkimaiseman kannalta. Aidattu pihapiiri rakennuksineen erottuu selvästi ympäristöstään kohokohtana tai miljöökohteena. Rakennukseen ja sen pihapiiriin liittyy yhteiskunnan kehitysvaiheista kertovaa historiaa. Kohde edustaa hyvin 1900-luvun alkupuolen maatalouden pientilallista elämää. Tuolle ajalle oli tyypillistä, että asuinrakennus ja eläinsuoja
sijaitsivat samassa pihapiirissä. Rakennus on myös osa alueen alkuperäisten kantatilojen muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Kohde tulisi osoittaa asemakaavassa suojeltavana rakennuksena, jota ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ja ne tulee sopeuttaa
rakennuksen arvokkaisiin ominaispiirteisiin. Rakennuksen suojelu ei rajoita kiinteistön lisärakentamismahdollisuuksia kohtuuttomasti, sillä tontille on mahdollista sijoittaa toinen asuinrakennus.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.10 Kohde 10
Osoite: Pielisentie 55
Käyttötarkoitus: Talousrakennukset
Käytössäolotilanne: Muu (sauna, liiteri tai kellotapuli)
Valmistumisvuosi: 1946 tai aiemmin
Kohteen kuvaus:
Rakennus on kuulunut alun perin Ryynästen omistamaan suureen Hovilan tilaan. Rakennus on
kaksiosainen ja sen perustukset on rakennettu harkkokivistä. Sen uudempi osa on rakennettu
vuonna 1946, mutta sen vanhempi osa mahdollisesti jo 1900-luvun alussa. Rakennus on toiminut
aikoinaan navettana ja kiinteistöllä vuodesta 1958 asti asustaneiden Tolvasten suvun varastona.
Kohteen arvo:
Kohteen arvoa lisää se, että siinä on alkuperäisenä säilynyt hirsirunko. Aidattu pihapiiri rakennuksineen voidaan myös nähdä selvästi ympäristöstään rajautuvana miljöökohteena. Rakennukseen ja sen pihapiiriin liittyy yhteiskunnan kehitysvaiheista kertovaa historiaa. Kohde edustaa
hyvin 1900-luvun alkupuolen maatalouden pientilallista elämää. Tuolle ajalle oli tyypillistä, että
asuinrakennus ja eläinsuoja sijaitsivat samassa pihapiirissä. Lisäksi rakennus on osa alueen alkuperäisten kantatilojen muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Kohde tulisi osoittaa asemakaavassa suojeltavana rakennuksena, jota ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ja ne tulee sopeuttaa
rakennuksen arvokkaisiin ominaispiirteisiin. Rakennuksen suojelu ei rajoita kiinteistön lisärakentamismahdollisuuksia kohtuuttomasti, sillä tontille on mahdollista sijoittaa toinen asuinrakennus.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.11 Kohde 11
Osoite: Pielisentie 65
Käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1908
Kohteen kuvaus:
Pienikokoinen rakennus on ollut asuttuna vuodesta 1908 lähtien. Se on kuulunut alun perin Ryynästen omistamaan suureen Hovilan tilaan. Rakennus ja sen pihapiiri siirtyivät Hiltusten suvun
omistukseen 1930-luvulla. Taloon 1930-luvulla muuttanut isäntä harjoitti Pajakadun ympäristössä ennen 1950-lukua karjan ja hevosten laidunnusta. Hän oli tunnettu teuraskarjan myyjä
seudulla.
Rakennuksessa on hirsirunko, jota on laajennettu 1940-luvulla rakennetulla lisäsiivellä. Lisäksi
rakennuksen ikkunat ja katto on vaihdettu.
Kohteen arvo:
Kohteen arvoa lisää se, että siinä on alkuperäisenä säilynyt hirsirunko. Rakennuksen uuden lisäsiiven rakentaminen ja ikkunoiden sekä kattopinnoitteen vaihtaminen ovat kuitenkin muuttaneet
pienikokoisen rakennuksen alkuperäistä ulkoasua. Pienikokoinen rakennus ei erotu katumaisemassa sitä ympäröivästä huomattavasti uudemmasta rakennuskannasta. Rakennukseen ja sen
pihapiiriin liittyy yhteiskunnan kehitysvaiheista kertovaa historiaa. Kohde edustaa hyvin 1900luvun alkupuolen maatalouden pientilallista elämää. Tuolle ajalle oli tyypillistä, että asuinrakennus
ja eläinsuoja sijaitsivat samassa pihapiirissä. Lisäksi rakennus on osa alueen alkuperäisten kantatilojen muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Rakennus on siihen liittyvän paikallishistorian kannalta kohtaisen merkittävä, mutta sijaitsee
muista Pielisentien varren vanhoista rakennuksista selvästi erillään. Lisäksi rakennuksen suojelun
kiinteistön pihapiirissä sijaitsevan talousrakennuksen kanssa katsotaan rajoittavan kiinteistön
täydennysrakentamista kohtuuttomasti. Rakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei nähdä riittäviä perusteita.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.12 Kohde 12
Osoite: Pielisentie 65
Käyttötarkoitus: Talousrakennukset
Käytössäolotilanne: Muu (liiteri)
Valmistumisvuosi: 1948
Kohteen kuvaus:
Rakennus on rakennettu 1940-luvulla ja se on toiminut eläinsuojana karjalle sekä hevosille. Rakennuksen toisessa päässä on myös sauna. Lisäksi rakennuksen luukuilla varustetussa ullakkokerroksessa on varastoitu rehua.
Kohteen arvo:
Rakennukseen ja sen pihapiiriin liittyy yhteiskunnan kehitysvaiheista kertovaa historiaa. Kohde
edustaa hyvin 19000-luvun alkupuolen maatalouden pientilallista elämää. Tuolle ajalle oli tyypillistä, että asuinrakennus ja eläinsuoja sijaitsivat samassa pihapiirissä. Lisäksi rakennus on osa
alueen alkuperäisten kantatilojen muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Rakennus on siihen liittyvän paikallishistorian kannalta kohtaisen merkittävä, mutta sijaitsee
muista Pielisentien varren vanhoista rakennuksista selvästi erillään. Lisäksi rakennuksen suojelun
kiinteistössä sijaitsevan asuinrakennuksen kanssa katsotaan rajoittavan kiinteistön täydennysrakentamista kohtuuttomasti. Rakennuksen suojelemiselle asemakaavalla ei nähdä riittäviä perusteita.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
3.13 Kohde 13
Osoite: Pielisentie 77
Käyttötarkoitus: Yhden asunnon talot
Käytössäolotilanne: Käytetään vakinaiseen asumiseen
Valmistumisvuosi: 1934
Kohteen kuvaus:
Hirsirunkoinen rakennus on rakennettu vuosien 1920–1935 välillä. Rakennuksella on monipuolinen paikallishistoria. Alun perin rakennus on suunniteltu neljän perheen kodiksi. Sen jälkeen se
on toiminut muun muassa päiväkotitilana. Rakennuksen yläkerrassa on asunut vuosikymmenien
saatossa useita vuokralaisia.
Rakennusta on kunnostettu sen nykyisen omistajan mukaan rakennushistoriallisia arvoja vaalien
rakennusmestarien valvonnassa. Rakennukseen on muun muassa tehty 1990-luvun alussa lämmöneristystöitä ja sen käymälätilat on uusittu. Lisäksi rakennukseen on asennettu koneellinen
ilmanvaihto. Rakennuksen julkisivu on pysynyt pitkään samanlaisena, vaikka sen maalipintaa onkin uusittu. Rakennus on sen nykyisen omistajan mukaan hyvässä kunnossa ja siellä on lämmin
asua. Rakennuksen huonokuntoinen ulkorakennus on purettu vuonna 1989.
Kohteen arvo:
Rakennus on hyvä esimerkki 1930-luvun puurakentamisesta. Rakennuksen rakennushistoriallista
arvoa lisää sen alkuperäinen hirsirunko ja rakennuksen julkisivun säilyneisyys siihen tehtyjen
harkittujen korjaus- ja muutostöiden kautta. Rakennuksen paikallishistoriallinen arvo liittyy lähinnä siellä harjoitettuun päiväkotitoimintaan. Lähelle katulinjaa rakennettu korkea puurakennus
erottuu selkeästi katumaisemasta. Lisäksi rakennus on osa alueen alkuperäisten kantatilojen
muodostamaa rakennuskantaa.
Suositus:
Kohde tulisi osoittaa asemakaavassa suojeltavana rakennuksena, jota ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ja ne tulee sopeuttaa
rakennuksen arvokkaisiin ominaispiirteisiin. Rakennuksen suojelun ei katsota rajoittavan kiinteistön lisärakentamismahdollisuuksia kohtuuttomasti, sillä tontille on mahdollista sijoittaa toinen
asuinrakennus.
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
Kortteli 1006
Osoite
Pielisentie 45
Pielisentie 47
Pielisentie 47
Pielisentie 47
Pielisentie 49-51
Kuhmonkatu 4
Kuhmonkatu 4
Kuhmonkatu 6
Kuhmonkatu 6
Kuhmonkatu 8
Kuhmonkatu 8
Kortteli 6
Osoite
Kuhmonkatu 10
Kuhmonkatu 10
Kuhmonkatu 12
Kuhmonkatu 12
Kuhmonkatu 14
Kuhmonkatu 14
Kuhmonkatu 16
Kuhmonkatu 18
Kuhmonkatu 18
Kuhmonkatu 22
Kuhmonkatu 22
Kuhmonkatu 28
Kuhmonkatu 28
Koski-Jaakonkatu 52
Tapionkatu 23
Tapionkatu 23
Tapionkatu 21
Tapionkatu 19
Tapionkatu 17
Tapionkatu 15
Tapionkatu 15
Tapionkatu 13
Tapionkatu 11
Tapionkatu 9
Tapionkatu 7
Tapionkatu 5

Käyttötarkoitus
Hotellit, motellit, matkustajakodit
Muut kerrostalot
Talousrakennukset
Talousrakennukset
Muut kerrostalot
Teollisuusvarastot
Kahden asunnon talot
Muut kerrostalot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset

Käytössäaolotilanne
Kerrosala Rakennusvuosi Julkisivumateriaali
Toimitila- ja tuotantokäytössä
2041
1970 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
1979
1962 julkisivupaneeli & vaakalaudoitus
Käytöstä ei tietoa
19
2008 vaakalaudoitus
Tyhjillään
1962 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
1408
1980 tiili
Tyhjillään
1920 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
470
1945 tiili & vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
306
1921 pystylaudoitus
Toimitila- ja tuotantokäytössä
17
1971 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
60
1920 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
42
1930 pystylaudoitus

Julkisivun väri
keltainen
keltainen
vaalean vihreä
vaalean vihreä
keltainen
kellertävän vihreä
punainen & keltainen
keltainen
keltainen
keltainen
harmaa

Kattomuoto
tasakatto
aumakatto
harjakatto
harjakatto
tasakatto
harjakatto
harjakatto
mansardikatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto

Kattomateriaali Sokkeli
huopa
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni & harkkokivi
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Harkkokivi
huopa
Harkkokivi

Käyttötarkoitus
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Kahden asunnon talot
Muut kerrostalot
Talousrakennukset
Muut kerrostalot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset

Käytössäaolotilanne
Kerrosala Rakennusvuosi Julkisivumateriaali
Käytetään vakinaiseen asumiseen
135
1952 vaakalaudoitus
Tyhjillään
1946 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
99
1964 tiili
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
48
1965 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
135
2005 vaakalaudoitus
Käytöstä ei tietoa
43
2007 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
163
1968 tiili & pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
815
1988 tiili
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
14
1988 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
819
1989 tiili
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
14
1989 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
180
1925 vaakalaudoitus
Tyhjillään
1955 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
210
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1963 pystylaudoitus
Käytöstä ei tietoa
35
2005 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
137
1981 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
110
1975 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
82
1961 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
150
1956 vaakalaudoitus
Tyhjillään
1956 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1966 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
101
1961 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1960 pystylaudoitus
Tyhjillään
230
1960 vaakalaudoitus
Tyhjillään
37
1970 vaakalaudoitus

Julkisivun väri
keltaruskea
keltainen
keltainen
valkoinen
keltainen
keltainen
punainen
punainen
keltainen
punainen
punainen
keltainen
keltainen
keltainen & punainen
keltainen
keltainen
vaalean harmaa
punainen
vihertävänkeltainen
valkoinen
valkoinen
punainen
keltainen
siniharmaa
keltaruskea
vaalean vihreä

Kattomuoto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
harjakatto
harjakatto
tasakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
tasakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
aumakatto

Kattomateriaali Sokkeli
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni

Taulukko 2. Kortteleissa 1006 ja 6 sijaitsevien rakennusten tiedot
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
Kortteli 7
Osoite
Pielisentie 53
Tapionkatu 8
Tapionkatu 10
Tapionkatu 12
Tapionkatu 12
Tapionkatu 14
Tapionkatu 14
Tapionkatu 16
Tapionkatu 18
Tapionkatu 18
Tapionkatu 20
Tapionkatu 22
Tapionkatu 24
Tapionkatu 26
Tapionkatu 28
Tapionkatu 30
Koski-Jaakonkatu 56
Jukolankatu 21
Jukolankatu 19
Jukolankatu 19
Jukolankatu 17
Jukolankatu 15
Jukolankatu 15
Jukolankatu 13
Jukolankatu 13
Jukolankatu 11
Jukolankatu 9
Jukolankatu 7
Jukolankatu 5
Jukolankatu 3
Jukolankatu 3
Pielisentie 55
Pielisentie 55

Käyttötarkoitus
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Kahden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset

Käytössäaolotilanne
Kerrosala Rakennusvuosi Julkisivumateriaali
Tyhjillään
24
1920 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
115
1955 julkisivupaneeli
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1955 rappaus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
165
1963 vaakalaudoitus
Autotalli/varasto
46
2016 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
180
1960 vaakalaudoitus
Tyhjillään
20
1969 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
89
1958 rappaus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
161
1983 pystylaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
29
1988 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
132
1967 julkisivupaneeli
Käytetään vakinaiseen asumiseen
109
1976 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
125
1967 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
204
1991 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
164
1963 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
140
1967 julkisivupaneeli
Käytetään vakinaiseen asumiseen
156
1980 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
89
1966 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
159
1964 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
22
1993 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
180
1965 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
96
1967 vaakalaudoitus
Käytöstä ei tietoa
18
2017 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
172
1965 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
24
1994 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
86
1975 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
68
1964 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
148
1968 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
140
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
120
1965 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
20
1965 vaaka & pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
81
1920 vaaka- ja pystylaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
64
1946 vaaka- ja pystylaudoitus
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Julkisivun väri
valkoinen
valkoinen
vaaleanruskea
harmaa
harmaa
sininen
harmaa
vaaleanruskea
vaaleanruskea
vaaleanruskea
valkoinen
punainen
keltainen
vaalean keltainen
keltainen
valkoinen
punainen
punainen
vaalean sininen
vaalean sininen
punainen
valkoinen
valkoinen
valkoinen
valkoinen
keltainen
keltainen
punainen
keltainen
valkoinen

Kattomuoto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
harjakatto
pulpettikatto
pulpettikatto
harjakatto

Kattomateriaali Sokkeli
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni

keltainen
keltainen

harjakatto
harjakatto

huopa
huopa

Betoni & harkkokivi
Harkkokivi
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
Kortteli 8
Osoite
Pielientie 57
Pielisentie 57
Jukolankatu 4
Jukolankatu 6
Jukolankatu 8
Jukolankatu 8
Jukolankatu 10
Jukolankatu 12
Jukolankatu 12
Jukolankatu 14
Jukolankatu 14
Jukolankatu 16
Jukolankatu 18
Jukolankatu 18
Jukolankatu 18
Koski-Jaakonkatu 58
Pajakatu 15
Pajakatu 13
Pajakatu 11
Pajakatu 9
Pajakatu 7
Pajakatu 7
Pajakatu 5
Pajakatu 5
Pajakatu 3
Pajakatu 3
Pajakatu 1
Pielisentie 61
Pielisentie 59

Käyttötarkoitus
Kahden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot

Käytössäaolotilanne
Kerrosala Rakennusvuosi Julkisivumateriaali
Käytetään vakinaiseen asumiseen
195
1959 vaakalaudoitus
Tyhjillään
1959 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
110
1957 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
141
1975 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
53
1954 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
50
1954 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
200
1986 tiili/pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
95
1952 rappaus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
26
1991 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
137
1953 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
30
1951 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
116
1980 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
126
1968 tiili
Tyhjillään
17
1970 vaaka & pystylaudoitus
Autotalli/varasto
36
2016 vaaka & pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
110
1972 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
105
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
112
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
158
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
173
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
186
1964 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
18
1990 rappaus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
116
1951 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
35
1994 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
80
1947 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
21
1992 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
214
1990 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
101
1962 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
154
1960 vaakalaudoitus
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Julkisivun väri
vihreä
vihreä
harmaa
keltainen
keltainen
vihreä
vaalea/ruskea
vaaleanruskea
vaaleanruskea
keltainen
keltainen
keltainen
valkoinen
valkoinen
valkoinen
punainen/vaalea
keltainen
keltainen
vaaleanharmaa
keltainen
sininen
harmaa
vaaleanruskea
vaaleanruskea
keltaruskea
vihreä
valkoinen
keltainen
vaaleanvihreä

Kattomuoto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto

Kattomateriaali Sokkeli
huopa
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
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28.9.2018, Diaarinro 328/63.632/2018
Kortteli 9
Osoite
Pielisentie 65
Pielisentie 65
Pajakatu 4
Pajakatu 6
Pajakatu 8
Pajakatu 8
Pajakatu 10
Pajakatu 12
Koski-Jaakonkatu 64
Koski-Jaakonkatu 66
Koski-Jaakonkatu 68
Koski-Jaakonkatu 70
Koski-Jaakonkatu 72
Pielisentie 77
Pielisentie 75
Pielisentie 75
Pielisentie 71
Pielisentie 71
Pielisentie 71
Otsonkuja 4
Otsonkuja 3
Otsonkuja 3
Pielisentie 69
Pielisentie 67

Käyttötarkoitus
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Yhden asunnon talot
Talousrakennukset
Yhden asunnon talot
Kahden asunnon talot

Käytössäaolotilanne
Kerrosala Rakennusvuosi Julkisivumateriaali
Käytetään vakinaiseen asumiseen
72
1908 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
50
1948 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
96
1978 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
87
1979 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
120
1974 tiili
Käytöstä ei tietoa
7
2008 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
121
1976 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
108
1974 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
165
1965 tiili & pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1965 tiili & vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
124
1968 tiili & vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1975 pystylaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
121
1960 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
137
1934 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
95
1951 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
37
1970 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
100
1968 tiili
Käytöstä ei tietoa
16
2003 pystylaudoitus
Käytöstä ei tietoa
51
2008 pystylaudoitus
Tyhjillään
120
1975 tiili
Käytetään vakinaiseen asumiseen
97
1954 vaakalaudoitus
Muu (sauna, liiteri, kellotapuli)
29
1953 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
94
1960 vaakalaudoitus
Käytetään vakinaiseen asumiseen
195
1981 tiili
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Julkisivun väri
valkoinen
keltainen
keltainen
punainen
vaaleanharmaa
valkoinen
keltainen
keltainen
vaalea &ruskea
vaalea &ruskea
punainen & keltainen
vaaleanruskea
keltaruskea
valkoinen
keltainen
keltainen
vaalea
valkoinen
valkoinen
punainen
vaaleanruskea
vaaleanruskea
vaaleanruskea
punainen

Kattomuoto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
pulpettikatto
pulpettikatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto
harjakatto

Kattomateriaali Sokkeli
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
huopa
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni
pelti
Betoni

