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7. RakennusluPaPäätös 8'5'2072

HeIsinginkaupunginraKennuslautakuntaonS.5.20l2myöntänytAsuntooy

Mechelinille rakennusluvan neljän (4) ullakkohuoneiston rakentamiseksi'

Ennen!1112nmr1öntämistä,.,o0n.'onedustajatjasuunnlttelijatkätrivätuseita
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neuvotteluja kaupungin virkamiesten ja asia ntuntijoiden ka nssa saaden

asiantuntevia ohjeita, joiden perusteella suunnitelmia kehitettiin siten, että

rakennuslupa myönnettiin 8.5.2012. Ennen luvan myöntämistä myös

kaupunkikuvaneuvottelukunta käsitteli asia kahteen kertaan ja puolsi hanketta

vähäisin huoma utuk sin 8.2.2012. Ka upunkikuva neuvottel ukunna n ohjeet ovat

olleet arvokkaita ja ne on huomioitu lopullisissa lupapiirustuksissa.

Ra kennusla uta kunta on valittu poliittisesti, mutta

ka upunkikuva neuvottelukunta on rakennus- ja kau pu nkisuun nittelu n

ammattilaisista koostuva ryhmä, johon kuuluvat mm'

ra kennusva lvontaviraston virastopäällikkö, asemakaava-arkkitehti,

kaupunginarkkitehti ja kolme muuta arkkitehtia.

Rakennuslupasuunnitelmat on laatinut arkkitehti Ari Malmio

/Arkkitehtitoimisto Malmio oy. Hän on laatinut myös viereisen talon

(Mechelininkatu 27) hiljattain valmistuneen ullakkorakennushankeen

suunnitelmat, jonka vuoksi su unnitteluratkaisut ovat paljolti sa moja,

hyväksyttyjä ja hyväksi todettuja.

Rakennuslupapäätöksessä on todettu, että lasimaalaukseen liittyviä rakenteita

ei saa purkaa. Lisäksitodetaan, että ennen rakennustöiden aloittamista tulee

jä rjestää melko laaja n asiantuntijajoukon katselm us, jossa sovitaa n

ullakkotilassa olevan valokuilun ja muiden ullakkorakenteiden

jatkotoimenPiteistä.

Rakennuslupa päätöstä myöntäessää n ra kenn uslauta kunna n tu lee jo lakiinkin

perustuen selvittää, ettei ra kennusha nke turmele historia llisesti ta i

rakennustaiteellista a rvokasta ra kennusta tai ka upun kikuvaa. Tässä

tapauksessa rakennuslautakunta päätyi ratkaisuun, ettei näin tapahdu, minkä

asian he esittävät ta rkemmi n ra kenn usluvasta antamassaa n la usu nnossa

1"4.8.2012.

Käsittääksemme rakennuslupa on myönnetty huom ioiden riittävässä mää rin

rakennuksen julkisivut ja lasimaalauksen valokuilu, jonka vuoksi emme näe

erillistä, rakennusperinnön suojelulain perusteella tehtävää suojeluesitystä

tarpeellisena.

2. Rakennuslautokunnon lausunto 74,8.2072

Rakennuslupa on siis myönnetty 8.5.20L2. Taloyhtiön yksi osakas Martti

Koivusalo, sekä kaksi asukasta Markku Koivusalo ja Annaleena Hakatie ovat

valittaneet lupapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 11'.6'2012 todeten,

että päätös vaikuttaa välittömästi heidän oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun'

Tarkempaa peruste!ua tai yksilöintiä näistä välittömistä vaikr,rtuksista ei ole

t2l



esitetty. Lisäksi valittajat ovat todenneet, että päätös on Maankäyttö- ja

ra ken nusla in, Hallintola in ja Suomen perustusla in vastainen.

Rakennusla uta kunta on 14.8.2012 a nta nut tehdystä valituksesta oheisen

lausunnon, jossa todetaan mm., että " Rakennusloutakunto kqtsoo, ettö
rokennuslupa on myönnetty ottoen huomioon moanköyttö- ja rokennusloin

778 9:n sddnnös, eikii luvon mukainen rokentominen johdo siihen, ettö
h i sto ri o I I i sesti ta i ra ke n n u sta ite e I I i sesti a rvokasto ro ke n n u sta to i
ko u pu n ki kuvoa tu rme ltaisi in. "

Rakennuslautakunta katsoo, että viranomaisselvittely, rakennuslupakäsittely
ja luvan myöntämien on suoritettu kaikki säädökset ja ohjeet huomioiden.

3, Porrashuoneiden inventointi

Helsingin kaupunginmuseon toimesta on vuonna 2011 inventoitu 1920- ja

1930 -luvuil la va lmistuneiden töölöläisten ra ken n usten porrash uoneita.

I nventoinnissa porrashuoneet jaettiin eri perustein kolmeen

arvostusluokkaan. Parhaimpaan luokkaan 1 sijoittui 98 porrashuonetta, joista

oheisena esimerkkinä Asunto Oy Mechelin taloa lähes vastapäätä,

Museokadun toisella puolella sijaitseva Museokatu 33. Asunto Oy Mechelinin
porrashuoneita ei ole esitetty ensimmäisessä luokassa. Onko Töölö-Seura

esittänyt suojeluvaatimuksia em. porrashuoneiden osalta?

Kute n ta loyhtiö o n a i ka isem m assa selvityspyyn nössää n 3.9.2012 toden n ut,

niin Asunto Oy Mechelinin porrashuoneet ovat melko perustasoa ilman

koristemaalauksia, puupeiliovia, jne. Esim. portaiden kohdalla seinät ja katot
on maalattu yhtä väriä käyttäen ilman boordimaalauksia.

Ta loyhtiö toistaa a ika isemma n kysymyksensä siitä, kenen a mmattila isen

lausuntoon perustuen ja millä perusteella katsotte tarpeelliseksi suojella rkm

Jaakkolan suunnittelemat ja vuosien kuluessa moneen kertaan muuttuneet As

Oy Mechelinin porrashuoneet, mutta ette katso tarpeelliseksi suojella esim.

em. 98 porrashuonetta.

4. Etu-Töölön rakentaminen

1920 -luvulla Helsingin rakentaminen keskittyi Etu-Töölön alueelle, jonne

rakennettiin kymmenen vuoden aikana vuosina L92t-3O noin 5 800 asuntoa.

H uom ioide n 1920 -luvun raken nustekniikka, niin va lm istu neiden asuntojen

määrä on huomattava. Kaupunki huutokauppasitontit ja tuon ajan grynderit

ra kensivat ra kenn ukset tehokkuuteen ja kusta nnussäästöihin pyrkien.

Kustannustavoitteisiin päästiin rakenteita, julkisivuja ja porrashuoneita

yksinkertaistamaiia. Yieisiyneesiä gryncieritoiminnasia johtui
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rakennusmestarien suuri osuus Etu-Töölön rakentamisessa ja myös
suunnittelussa.

sitovat, yleensä tonttikirjoihin liitetyt julkisivukaaviot ohjasivat julkisivujen
suunnittelua melko voimakkaasti. Kaavioissa oli esitetty katukorkeus, sekä
määrätty jokaiselle talolle räystäslinja n korkeus, kattokulma, julkisivun
perusjako ja aukkojen sijoitus. Toisinaan oli esitetty myös julkisivun
pilastereita ja koristeita. Etu-Töölöön julkisivukaavioita laati paljolti Birger
Brunila.

Johtuen osaltaa n grynderien pyrkimyksestä ra kenteiden ja julkisivujen
yksinkertaistamiseen, sekä osaltaan sitovista julkisivukaavioista, ovat
Museokadun länsipään, eli 1920 -luvun loppupuolella rakennettujen
rakennusten julkisivut melko yhteneviä, sillä ainoastaan vähäiset koristeet
erottavat talot toisistaan. Voidaan perustellusti todeta, että sigurd
Frosteruksen osuus As Oy Mechelinin rakennuksen kokonaissuunnittelussa oli
erittäin vähäinen.

Em. tekijöistä johtuen on melko vaikea muodostaa käsitystä, että yksittäinen
rakennus olisi muita arvokkaampi, valtakunnallisesti merkittävä suojelukohde,
kuten suojel uesityksessä nne toteatte. Tä hän nä kemykseenne pyydämme
teiltä selkeät perustelut.

5. Sigurd Frosteruksen suunnitelmqt

oheisessa liitteessä on esitelty kolme Etu-Töölössä sijaitsevaa Sigurd
Frosteruksen suunnittelemaa rakennusta.

a.) Töölönkatu 7

Rakennus on Frosteruksen ensimmä inen toteutu n ut
asuinkerrostalosuunnitelma. Rakennus valmistui vuonna 1910 ja
Frosterus asui talossa perheineen vuoteen 1927 asIi.

b.) Töölönkatu 12

Frosteruksen suunnittelema ja myös rakennuttama, vuonna 1927
va lm istun ut vt | -kerroksinen asuin-/liikekerrosta lo, jonka ylim mässä
kerroksessa sijaitsi Frosteruksen perheellensä suunnittelema ylellinen, 300
m2:n suuruinen huoneisto ja ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi
arkkitehtitoimiston tilat.

c.) Museokatu 3

Frosteruksen kokonaan suunnittelema, vuonna 1913 valmistunut asuin_
/liikekerrostalo, joka sijaitsee keskeisellä ja kaupunkikuvallisesti näkyvällä
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paikalla Museokadun ja Töölönkadun risteyksessä vastapäätä Suomen

ka nsallism useota.

d.) Mechelininkatu 29 / Asunto Oy Mechelin

Mechelinkatu 29 on valmistunut vuonna 1928. Rakennus on yli 90 %:sti

rkm. Jaakkolan suunnittelema, sillä ainoastaan katujulkisivut ovat Sigurd

Frosteruksen signeeraamat. Katujulkisivujen pää periaatteet tulivat

sitovista julkisivukaavioista. Ra kennuskohde oli kyseisen tontin

ostaneiden rakennusmestarien Jaakkolan ja Himankan oma

gryndauskohde.

Edellä mainituista kohteista kolme ensimmäistä ovat Sigurd Frosteruksen

suunnittelemia, mutta suojeltavaksi esittämänne As Oy Mechelin ei ole hänen

suunnittelema. Lisäksi Töölönkadun molemmat kohteet liittyvät vahvasti

Frosteruksen henkilöhistoriaan.

Suojef uesityksessään Töölö-Seura toteaa, että "Iössci torkoituksessa olemme

ki i n n ittii n e et e rity ise n h u om i o m m e Si g u rd F roste r u kse n s u u n n itte I e m a a n

Asunto-osakeyhtiö MecheIinin roke nnukseen". Lisäksi todetaan, että

" Rqkennus omaa poikkeuksellisen huomottavaa volakunnollista merkitystö,

erityispiirteitö ja -orvoja ja on törkeö elementti eheössö koupunkikuvossa.

Kyseessö on kulttuurihistoriallinen rokennus."

Pyydämme teiltä selvitystä, kenen asiantuntijan lausuntoon tai esitykseen

tämä täysin perätön näkemys perustuu. Millä perusteella katsotte, että

kyseessä on va ltakunnallisesti tai edes a lueellisesti merkittävä ra kennus?

6. Suojeluesityksenne

Esitätte, että suojelu tulisitehdä kokonaisuuden vuoksi, mutta kuitenkin

esitätte suojeltavaksivain yksittäistä peruskerrostaloa. Eikö teidän tällä

perusteella tulisi esittää suojeltavaksi koko kortteli tai useampi kortteli tai jopa

kaikki rakennukset Museokadun varrella. Tämä suojeluargumenttiei ole tässä

ta pa uksessa uskottava.

Esitätte taloyhtiön rakennusta suojeltavaksi Sigurd Frosteruksen merkittävänä

suunnittelukohteena, vaikka se eisitä ole. Sen sijaan sivuutatte Töölössä

sijaitsevat Frosteruksen tosiasiassa suunnittelemat, hänen

henkilöhistoriaansakin liittyvät kohteet, vaikka ne ovat olleet teidän

tiedossanne, kuten tuliesille neuvottelussamme L9.9.2Ot2. Kuinka tämä on

mahdollista? Se, että olisitte suojelemassa taloyhtiön rakennusta

Frosteruksen suunnittelutyönä, ei ole uskottava argu mentti.
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Esitätte suojelua perustuen lakiin rakennusperinnön suojelusta. Kuten

olemme jo aikaisemmin esittäneet, niin ko. lain soveltaminen asemakaava-

alueella on erittäin poikkeuksellista ja on selvää, että lakia ei voida soveltaa As

Oy Mechelin rakennuksen osalla. Kyseessä ei ole esittämällänne tavoin

valtakunnallisesti merkittävä kohde, vaan töölöläinen peruskerrostalo. Mikäli

ELY -keskus ja seuraavassa vaiheessa Ympäristöministeriö myöntäisivät As Oy

Mechelinin tasoiselle rakennukselle suojelupäätöksen, niin tämän jälkeen

heillä olisi käsiteltävänään tuhansia suojeluesityksiä, joihin

yhdenverta isuusperiaatteen vuoksi tulisi a ntaa myönteinen ratkaisu. On

selvää, että tämä olisi aika kestämätön tilanne ja osittain tästäkin syystä

johtuen rakennussuojelun erityislakiin perustuva suojeluesityksenne ei voi

menestyä.

Neuvottelussamme 19.9.20L2 totesitte, että suojeluesityksen tarpeesta teille

ilmoitti Annaleena Hakatie. Kerroitte käyneenne neuvotteluja hänen ja

Markku Koivusalon kanssa, sekä lisäksi käyneenne tutustumassa kohteeseen.

Tämän jälkeen olette käsitelleet asia hallituksenne kokouksessa ja tehneet

suojeluesityksenne 3.7 .20L2. Kaikki em. toimen piteet olette teh neet

ilmoittamatta asiasta missään vaiheessa rakennuksen omistajalle ja

tarkistamatta suojeluesityksenne perustietoja. Taloyhtiö pitää toimintaanne
ja menettelytapaa asiattomana, sillä kaikkia töölöläisiä edustavan seuran

toiminnan tulee perustua aktiiviselle ja avoimelle yhteistyölle.

Suojeluesityksessänne vaaditte suojeltavaksi esitetyille tekijöille välitöntä

toimen pidekieltoa. M iksi olette päätyneet tä mä n vaatim uksen esittä miseen,

vaikka ilmoituksenne mukaan ette olleet tietoisia taloyhtiön rakennusluvasta.

M istä johtuu tä mä va rm istustoimenpide ja suojel uesityksen ne ajoittum inen

juuritähän hetkeen? Onko mahdollista, että suojeluesityksenne on laadittu

paljolti Markku Koivusalon antamiin tietoihin perustuen taijopa hänen

toimesta? Tekstissä olevat selvät virheet viittaavat siihen, että suojeluesitystä

ei ole laadittu rakennusalan, eikä juridiikan ammattilaisen toimesta.

Kokonaistilanteesta syntyy vaikutelma, että Töölö-Seura on tavallaan lähtenyt

ta loyhtiön yksittäisen osakkeenomistaja n ja asukkaa n asia mieheksi

rakennuslupavalitusasiassa, luomalla mahdollisuuden uudelle valitustielle, sillä

yksityisillä henkilöillä itsellään ei ole mahdollista tehdä suojeluesityksiä.

Suojeluesityksenne on tehty kolme viikkoa rakennuslupavalituksen jättämisen

jälkeen ja valittajat ovat vielä LL.9.2012 täydentäneet valitustaan Töölö-

Seu ra n tekemä llä suojeluesityksellä, mainiten sen todentava n ra kenn uksen

kulttuurihistoriallisia arvoja ja suojelutavoitteita. Valittajat näin hyödyntävät

Töölö-Seu ra n tekemää suojeluesitystä omassa ra ken nuslupava lituksessaa n,

mitä menettelyä ymmärtääksemme ette pitäneet hyväksyttävänä.

Taloyhtiön käsityksen mukaan suojeluesityksenne on perusteeton ja väärään

lainsoveltamiseen perustuva, jonka vuoksi taloyhtiö edellyttää teiltä vastausta

\
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Liitteet

tässä ja aikaisemmassa selvityspyynnössä 3.9.2012 esitettyihin kysymyksiin.

Tämän jälkeen taloyhtiö päättää jatkoselvityksistä ja -toimenpiteistä.

Koska taloyhtiön mielestä toirnintanne on ollut rnoitittavaa, niin varaamme
oikeuden esittää teille korvausvaatimuksen kaikista tärnän perusteettoman ja
ha rkitsemattoma n suojeluesityksenne a iheuttamista kusta n nuksista jä

vahingosta. Lisäkustannusten välttämiseksi olisi hyvä, mikäli katsoisitte näissä

olosuhteissa ja tässä tilanteessa mahdolliseksi luopua koko
suoje I uesityksestä nne.

'Ta loyhtiö luonnollisesti suhtautu u Töölön rakennusten ja ympä ristön
suojeluun myönteisesti, mutta sen tulisi tapahtua Töölö-Seuran,
viranomaisten ja taloyhtiöiden avoimeen yhteistyöhön perustuen hyvässä
yhteisymmärryksessä. Taloyhtiö arvostaa Töölö-seuran pitkäjänteistä ja

hyvää työtä Töölön puolesta ja sen kehittämiseksi, vaikka tässä tapauksessa

olemme joutuneet pettymään seuran toimintaan. Toivottavasti
lisäselvityksenne saatuamme voimme muuttaa nåkemystämme tässä kin
asiassa.

Helsinki 23. päivänä syyskuuta 20L2

Asunto Oy Mechelin asiamiehenä

Ralexnet Oy

..'z,#a,A*p
Olli Huhti

1. Helsingin rakennuslautakunnan rakennuslupapäätös 08.05.2012,
asia $ 188, lupatunnus 13-0700-12-B

2. Helsingin rakennuslautakunnan lausunto 14.8.2A12 (S 314)
rakennuslupa-asiassa (tunnus 1 3-001 5-1 2-SEL)

3. Sigurd Frosteruksen suunnittelukohteita Etu-Töölössä.
4. Helsingin kaupunginmuseo, Töölön 1920- ja 1930-lukujen

kerrostalojen porrashuoneiden inventointi.
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HELSIIIGIFI KÄUPUNGINMUSEO
Töölölåisiä porrashuoneita l920-3O -luvulta

Kaupunginosa:
Etu-Töölö

Sijaintitunnus:
13/449/33/L
Katuosoite:
Museokatu 33
Suunnittelun aloitus:
1926
Pääsuunnittelija:
F. Aug, Virta
Poffashuone:

Tyvppi:
Dää oorras
Tilarakenne:
Rakennuksen kahteen portåaseen tullaan sisäAn tontin keskeltä
lalustaosan kautta, jossa oortaat jakautuvat ulkona oikealle
kohti A-rappua ja vasemmalle kohti B- rappua. Kaariaukkoisrå
sisåänkäyntejä reunustavat julkisivupinnasta hieman ulkoneva
kehyskenttä, joka pååttyy ylhäållä koristeeiliseen räystäsljstaan
toskanalaisella pylväällä, jotka kantavat katoksen muodostavaa
palkistoa, Ulko-ovi on tammirakenteinen vaDaastj ristikoitu
lasiaukkoinen peilipariovt, lonka yläpuolella on kaari- ikkuna.
Ulko-ovi sekå -ikl(una on uusittu vanhan mallin mukaan, Ulko-
ovessa on messinkinen putkivedin. Sisåänkäyntisyvennyksesta
tullaan kaksjosatseen eteishalliin, josta noustaan kapeamman
vålikön kautta suoraa porrasta pitkin n. kahdeksän askelmaa
varsrnalseen porrashuoneeseen, Porras on kaksivartinen suora
porras, lonka lepotaso on molemmilta sjvuilta vjistetty ja jonka
kerrostasanne ulottuu toisetta puolelta portaan ohi. Eteisessd la
sen porrasvälikössä on hienot maalauskoflstelut.
Porrashuoneissa oli meneillåån inventotntihetkellä
putki remontti.
Rakenteet:
Tasanteita kantavat niikvvät oalkit,
Kiinteä sisustus:
Eteishallin etuosassa seinät ovat vihreåsävyiset ja Jåjkiosassa
rusehtåvat ja porrasvälikössä punaiset. Seinillä on runsaösii art
deco henkisiä omaperäjsiä koristemaalauksia, jotka ovat
pääosin abstrakteja. Eteislrallin seinien yläosissa on pyöreåt
medaljonkimaiset aiheet, joissa on tyyliteltylä ihmisfiguureja.
Itse porrashuoneen seinät ja katot on maalattu kauttaaltaan
vihreiksi. Eteishallin Ja porrasvälikön kattopinnat on
koristemaalattu, pohja on harmaa, reunoilla punertava kehys Ja
keskellä grafiitin mustat suorakaiteet. A- ja B-portaan koristelut
ovat samankaltaiset mutta eivät identtiset. Lattiat ja askelmat
ovat harmaata mosaiikkibetonia. Kaide on
neliöteraspinnakaide, jossa pinnojen väleissä lattateräksesta
taivutetut kiehkurat. Käsijohde on puuta. Hissi m/ Kone 1926
sijaitsee asuntovyöhykkeellä ja sen sisus on tammiviilua.
Hissikuilun ovi on kuten huoneiston ovi, mutta yläpeilin paikalra
on verkkoa. Huoneistojen ovet ovat alkuperäiset mustaksi
maålatut peiliovet, joissa on koristeena pieni ympyrä Ja
porrastava viiva. Ikkunat ovat alkuperäiset. porrashuoneessa
ovat säilyneet vanhat valurautaiset jaepatterit ja vanhat
opaa lilasiva laisin pa llot.
Tilan säilyneisyys:
Varsin hyvin säilynyt komea porras. Eteisessä runsaat ja
omaperäiset maalauskoristelut.
Arvotus:
rakennustaiteellinen arvo, historiallinen aruo, autenttisuusarvo,
ha rvina isu usa rvo
Luokka:
1+
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HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
Töölöläisiä porrashuoneita 192O-3O -luvulta

Kaupunginosa:
Etu-Töölö

Sijaintitunnus:
131449/33/t
Katuosoite!
Museokatu 33

Suunnittelun aloitus:
1926
Pääsuunnittelija:
F. Aug. Virta

Porrashuone:

ivvppi,
oää oorras
Tilarakenne:
Rakennuksen kahteen portaaseen tullaan sisään tontin keskeltä
jalustaosan kautta, jossa portaat jakautuvat ulkona oikealle
kohti A-rappua ja vasemmalle kohti B- rappuå. Kaariaukkoisia
sisäänkåyntejä reunustavat julkisivupinnasta hieman ulkoneva
kehyskenttä, joka påättyy ylhäållä koristeelliseen räystäslistaan
toskanalaisella pylvåållä, jotka kantavat katoksen muodostavaa
palkistoa. Ulko-ovi on tammirakenteinen vapaasti ristikoilu
lasiaukkoinen peilipariovi, jonkä ylåpuolella on kaari-ikkuna.
Ulko-ovi sekä -ikkuna on uusittu vanhan mallln mukaan- Ulko-
ovessa on messinkinen putkivedin, Sisöänkäyntisyvennyksestö
tullaan kaksiosaiseen eteishalliin, josta noustaan kapeamman
välikön kautta suoraa porrasta pitkin n. kahdeksan askelmaa
varsinaiseen Dorrashuoneeseen. Porras on kaksivartinen suora
porras, jonka lepotaso on molemmilta sivuilta viistetty ja jonka
kerrostasanne ulottuu toiselta puolelta portaan ohi. Eteisessä Ja
sen porrasvåiikössä on hienot maalauskoristelut.
Porrashuoneissa oli meneillään inventointihetkellä
outkiremontti.
Rakenteet:
Tasanteita kantavat näkvvät oalkit.
Kiinteä sisustus:
Eteishallin etuosassa seinät ovat vihreäsävyiset ja jälkiosassa
rusehtavat ja porrasvålikösså punaiset. Seinillä on runsaasti art
cieco henkisid omaperatsra konstemaalauksia, jotka ovat
päåosin abstrakteja. Eteishallin seinien ylåosissa on pyöreät
medaljonkimaiset aiheet, joissa on tyyliteltyjä ihmisfiguureja.
Itse porrashuoneen seinät ja katot on maalattu kauttaaltaan
vihreiksi. Eteishallin ja porrasvälikön kattopinnat on
koristemäalattu, pohja on harmaa, reunoilla punertava kehys ja
keskellä grafiitin mustat suorakaiteet. A- ja B-portaan koristelut
ovät samankaltaiset mutta eivåt identtiset. Lattiat ja askelmåt
ovat harmaata mosaiikkibetonia. Kaide on
neliöteräspinnaka ide, jossa pinnojen väleissä lattateräksestä
taivutetut kiehkurat. Kåsijohde on puuta, Hissi m/ Kone 1926
sijaitsee asuntovyöhykkeellä ja sen sisus on tammivi;lua.
Hissikuilun ovi on kuten huoneiston ovi, mutta ylåpeilin paikalla
on verkkoa. Huoneistojen ovet ovat alkuperäiset mustaksi
maalatut peiliovet, joissa on koristeena pieni ympyfä Ja
porrastava viiva. lkkunat ovat alkuperöiset. Porrashuoneessa
ovat säilyneet vanhat valurautaiset jaepatterit ja vanhat
oDaa lilasiva la isin oallot.
Tilan säilyneisyys:
Varsjn hyvin säilynyt komea porras. Eteisessä runsaat la
omaperäiset maalauskoristelut.
Arvotus:
rakennustaiteelljnen arvoi historiallinen arvo, autenttisuusarvo,
ha rvr na rsu usa rvo

Luokka:
L+
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