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Johdanto
Valoniemen alueen luoteisosan rakennusinventointi tehtiin alueen kaavoituksen pohjaksi, osana
asemakaavatyön perusselvityksiä. Inventointi käsittää kaikki alueeseen kuuluvat rakennukset ja
rakennelmat.
Inventointityön ja rakennusinventointiraportin on laatinut arkkitehti Salla Leino. Työtä on ohjannut
Marjatta Laineenkare Länsi-Turunmaan kaupungin Arkkitehtikonttorista.
Inventointityö
Ljussuddan inventoinnin kenttätyö on tehty loppukesästä 2008 ja alkukeväästä 2009. Inventointityö
käsittää alueen koko rakennuskannan ja työssä on keskitytty kuvaamaan kohde. Historiallista inventointia ei
ole tehty eikä kohteita ole arvotettu hierarkisesti. Alueella on rakennuksia, jotka ovat paikallisesti
merkittäviä.
Työn tekijä sai käyttöönsä Turun museokeskuksen inventointiohjelman, joka perustui vanhentuneeseen
tekniikkaan eikä ollut kohtuudella käytettävissä nykyohjelmien tapaan. Inventointi aineisto luovutettiin
tilaajalle myös digitaalisessa muodossa.

Rakennuspaikka 1/ 2:110 Soläng
Kiinteistö on pinta-alaltaan suurin inventointialueen tiloista. Tila koostuu kaikkiaan yhdeksästä
rakennuksesta tai rakennelmasta, joista kaksi sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä erillään muista
rakennuksista. Rakennukset muodostavat tyyliltään ja rakentamistavaltaan yhtenäisen kokonaisuuden,
jossa päärakennus erottuu hierarkkisesti muista rakennuksista.
RAKENNUS 1
Satulakattoinen puurakenteinen 1½- kerroksinen asuinrakennus on rakennettu 1930-1940-luvulla (?)(onko
tiedossa suunnittelija) ja siinä on klassisia (tarkista määrite) piirteitä; rakennuksen yksi nurkka on
sisäänvedetty ja kivipilarit korostavat kohtaa. Rakennuksen julkisivut ovat rapattu vaaleaksi, keskellä
rakennusta on kattolyhty. Alakerran ikkunoissa on sileät puiset ikkunaluukut. Rakennus on hyvässä
kunnossa ja alkuperäinen ulkoasu on säilytetty. Katemateriaali on tiili ja perustus betonista. Rakennus on
ympärivuotisessa käytössä.
Kuva 1a ja 1b

RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus. Rakennus on kooltaan pieni ja julkisivut
ovat punaista vaakapanelia, nurkkalaudat valkoiset ja ovi grafiitin harmaa. Kattomateriaalina
tiilijäljitelmälevy. Rakennuksen kunto hyvä. Rakennus perustettu betoniharkkojen varaan.
Kuva 2a ja 2b
RAKENNUS 3
Leikkimökki, jossa on avokuisti . Mökki on maalattu punaiseksi ja nurkkalaudat ovat valkoiset,
katemateriaali on huopa. Kunto on kohtalainen. Rakennelma perustettu betoniharkkojen varaan.
Kuva 3a
RAKENNUS 4
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus, jossa on myös asuintiloja. Rakennus ei
alunperin ole tehty asuinkäyttöön. Rakennuksen julkisivu on peiterimoitettu, punamullanvärinen ja
katemateriaali on betonitiili. Rakennuksen toisessa päädyssä on betoniporras ja rakennuksen sokkeli on
betoninen. Rakennuksen yhteyteen on rakennettu ruokailukatos, joka on liitetty rakennukseen
laudoitetulla aidalla, jossa on käyntiportti. Hyväkuntoinen
Kuva 4a,4b ja 4c
RAKENNELMA 5
Tiilikattoinen puurakenteinen vinssikaivon katos. Puurakenteet on maalattu punaiseksi ja valkoiseksi.
Hyväkuntoinen.
Kuva 5a
RAKENNUS 6
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus, jonka molemmissa päädyissä on puuceet ja
keskellä varastotila, jonne johtaa maaluiska. Rakennuksen itäpäädyssä on autotalli. Julkisivut ovat
peiterimoitettu ja maalattu punamullan väriseksi, nurkkalaudat ovat valkoiset ja ovet grafiitin harmaat.
Rakennuksessa betonitiilikatto. Perustettu luonnonkivien varaan. Rakennuksen kunto kohtalainen.
Kuva 6a ja 6b
RAKENNUS 7
Satulakattoinen puurakenteinen autokatos, johon liittyy matalampi varastokatos. Rakennus on 1kerroksinen, ja siinä on maalattia. Autokatos on rakennettu myöhemmin. Varastokatoksessa on
pystypeiterimalauta ja autokatoksessa sileä lautaverhous, päädyssä sahakuviointi tasakerran kohdalla.
Rakennus perustettu irrallisten luonnonkivien varaan. Hyväkuntoinen.
Kuva 7a, 7b
RAKENNUS 8

Satulakattoinen hirsirakenteinen saunarakennus, joka sijaitsee erillään päärakennusryhmästä meren
rannassa. Hirret on maalattu punaiseksi ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Eteläpäädyssä on avokuisti.
Betoniperustus. Hyväkuntoinen.
Kuva 8a ja 8b
RAKENNUS 9
Pulpettikattoinen puurakenteinen pieni varastokatos, jonka julkisivut on vaakalaudoituitettu ja maalattu
punaiseksi, valkoiset nurkkalaudat. Katossa poimulevypelti, rakennuksen kunto on kohtalainen.
Kuva 9a ja 9b

Rakennuspaikka 2/ 11:0 Kivikallio
RAKENNUS 1
Loiva satulakattoinen 1-kerroksinen tiilinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1972 ja tyyliltään edustaa
1970-luvun tiiliasuinrakentamista. Julkisivutiili on tumman kirjava ja puhtaaksi muurattu. Päädyissä
yläosassa kuin ikkunoiden yläpuolella on punaisenruskea petsattu vaakalaudoitus. Katto on poimulevyä.
Kunto on hyvä ja rakennus ympärivuotisessa asuinkäytössä.
Kuvat 1a,1b
RAKENNUS 2
Pulpettikattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus. Rakennus on rakennettu selkeästi
aikaisemmin kuin asuinrakennus. Puolet rakennuksesta on autotallina ja puolet varastokatoksena.
Rakennuksessa on maalattia. Kunto on kohtalainen.
Kuva 2a
Rakennuspaikka 3/ 2:167 Bergvik
Tila rajautuu maisemallisesti meren rantaan ja edustaa ainoana vanhaa huvilarakentamista tulevalla
asemakaava-alueella. Neljä rakennusta muodostaa mittakaavallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen ryhmän.
Rakennuspaikan alaosa on puutarhamainen ja yläosa on jyrkkärinteistä harvaa metsää. Rantatien
suuntaista rajaa kiertää valkoiseksi maalattu matala pälkkiaita.
RAKENNUS 1
Poikkiharjainen, mansardikattoinen 1½- kerroksinen puurakennus, joka on rakennettu 1900-luvun
alkupuolella. (tarkemmin? onko tietoa) Rakennus on mitoiltaan n. 6 X 10m suuruinen. Rakennus edustaa
pienimittakaavaista huvilarakentamista ja on sopusuhtainen mittasuhteiltaan. Rakentaminen on
tapahtunut vaiheittain, josta kertoo käytettyjen ikkunoiden valikoima: päätykuistin ikkunat ovat
kuusiruutuiset, asuintilojen ikkunat kytketyt T-ikkunat ja lounaiskuistin ikkunat ovat jaottomat.
Rakennuksessa on kaksi kuistia, joista toinen on rakennuksen pohjoispäädyn levyinen ja toinen
rakennuksen lounaisrungon sisänurkassa. Julkisivun alaosa on vaakalaudoitettu ja yläosassa on

pystylaudoitus, joka on maalattu vaaleanpunaiseksi. Nurkkalaudat ovat valkoiset ja ikkunoiden vuorilaudat.
Katto on grafiitin harmaaksi maalattua konesaumattua peltiä. Pohjoiskuistin sisäänkäynnin päällä on
kaareva pelti katos ja harjalla puinen koristeaihe sekä puutanko, päätykuistin laudoitus on pystysuuntainen.
Rakennuksen lounaiskuistin yläpuolella katolla pystyrima-aihe. Rakennuksen sokkeli on myöhemmin
betonoitu. Rakennus on hyväkuntoinen. Vapaa-ajan asuntona.
Rakennus on paikallisesti merkittävä.
Kuva 1a,1b,1c,1d
RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1-kerroksinen, pienikokoinen vapaa-ajan rakennus, joka on rakennettu 1950-luvulla (?).
Rakennuksen pitkällä sivulla on edestä lasitettu kuisti. Rakennus pystypeiterimalaudoitettu ja keltaiseksi
maalattu. Katto on betonitiilinen ja perustus betoninen. Rakennus on hyväkuntoinen.
Kuva 2a, 2b
RAKENNUS 3
Puurakenteinen 1-kerroksinen satulakattoinen uusittu varastorakennus, joka on maalattu sammaleen
vihreäksi. Katto betonitiilestä ja rakennus on hyväkuntoinen.
kuva 3a
RAKENNUS 4
Vakiovalmisteinen 2000-luvulla tehty puucee, joka on maalattu varastorakennuksen sävyyn.
Betonitiilikatto?
kuva 4a
RAKENNUS 5
Maakellari, betoninen.
Rakennuspaikka 4 /2:98 Päiväkumpu
Meren rantaan rajoittuva tila, joka viettää jyrkästi rantaan. Pihaistutukset puutarhamaisia.
RAKENNUS 1
Jyrkkä satulakattoinen 1½-kerroksinen kookas puurakenteinen asuinrakennus 1970-1980-luvulta, jonka
hallitsevin piirre on yläkerroksen ateljeeikkunat molemmissa päädyissä. Rakennukseen liittyy 1-kerroksinen
lasinen työtila/ateljee-laajennus. Julkisivu on punainen pystylomalaudoitettu. Katemateriaali on tiilikuvioitu
pinnoitettu poimulevy. Rakennus on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennus hyväkuntoinen.
Kuva 1a, 1b
RAKENNUS 2

Pitkä puurakenteinen satulakattoinen 1-kerroksinentalousrakennus, jossa kolme leveää ovea itäsivulla.
Rakennus on maalattu punaiseksi, nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Julkisivulaudoitus on kuten
päärakennuksessa pystysuuntainen leveä lomalaudoitus. Katemateriaali tumman harmaa aaltopelti.
Rakennus hyväkuntoinen.
Kuva 2a, 2b
RAKENNUS 3
Loiva satulakattoinen saunarakennus, joka rakennettu tumman ruskeaksi petsatuista pyöröhirsistä.
Saunassa on avokuisti. Ikkunoiden vuorilaudat on maalattu sinisiksi. Rakennus hyväkuntoinen.
kuva 3a, 3b
Rakennuspaikka 5/ 2:154 Solvik
Kookas rantatila, joka sijoittuu niemen kärkeen ja jonka rantaviiva on n. 300metriä. Rakentaminen on
sijoittunut niemenkärkeen ja talousrakennukset sijaitsevat matalalla vesirajan välittömässä läheisyydessä.
Rakennuksia ei ole päästy kuvaamaan ja tarkemmin inventoimaan.
RAKENNUS 1
Kookas satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus, jossa maanpäällinen kellarikerros.
Rakennus rakennettu 1980-luvulla(?) ja rakennuksen ulkoasu edustaa aikakauden vakiotalorakentamista;
ylileveä runko matalaan huonekorkeuteen yhdistettynä ja julkisivulaudoituksen suunnan vaihtuminen
kerroksittain muuttaa mittasuhteita perinteisestä puurakentamisesta. Julkisivut ovat maalattu vaalean
vihreiksi ja nurkkalaudoitus on valkoinen. Rakennus hyväkuntoinen ja ympärivuotisessa asuinkäytössä.
RAKENNUS 2
Puurakenteinen 1-kerroksinen satulakattoinen saunarakennus aivan rannan tuntumassa. Ikä?
Punamullanvärinen ja julkisivulaudoitus pystypeiterima, tiilikatto ja merenpuolella poikkiharja rungon
keskikohdalla, yläosassa ikkuna.
RAKENNUS 3
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen autotallirakennus, joka on maalattu päärakennuksen
väriseksi.
RAKENNUS 4
Asuinrakennus
RAKENNUS 5
Varastorakennus
Rakennuspaikka 6/ 2:66 Metsola
Pieni rakennuspaikka aivan tien vieressä.

RAKENNUS 1
Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen perinteisen mallinen asuinrakennus, joka on rakennettu
1930-1940-luvulla (?). Alkuperäinen puujulkisivu on peitetty vaaleilla ns.minerit-levyillä myöhemmin.
Katemateriaali on tiilikuvioitu pinnoitettu poimulevy. Alkuperäiset ikkunat on säilyneet. Rakennuksen kunto
kohtalainen. Rakennuksen laajennuksen perustus on tehty betonista joitain vuosia sitten.
kuva 1a,1b
RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1-kerroksinen talousrakennus, jossa varastotilojen lisäksi sijaitsee sauna. Julkisivulevy on
vaneria, johon kiinnitetty kivirouhe. Otaksuttavaa, että vanha talousrakennus on levytetty samoihin
aikoihin kuin päärakennus. Vihreä aaltopeltikatto. Rakennus heikossa kunnossa.(?)
Kuva 2a
RAKENNUS 3
Puucee. Huonossa kunnossa.
Rakennuspaikka 7/ 2:71 Norrbacka
RAKENNUS 1
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus, ikä vanhempi 1930-1940-luku? Rakennuksen
toisessa päädyssä oleva avokuisti, jossa koristeltu kaide on alkuperäinen. Julkisivuissa on tehty myöhemmin
ikkunamuutoksia. Julkisivu on pystypeiterimalaudoitettu, ja maalattu vaalean keltaiseksi , ikkunat ovat
tummanruskeat ja nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Poimulevykatto. Kunto kohtalainen.
Rakennus vapaa-ajan asuntona.
Kuva 1a, 1b
RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen perinteinen punamultainen asuinrakennus 1900-luvun
alkupuolelta? Nurkkalaudat, ikkunat ja vuorilaudat on maalattu valkoisiksi. Rakennuksen julkisivut ovat
pystypeiterimalaudoitettu. Rakennuksen pitkällä sivulla on avokuisti. Rakennuksen kunto päällisin
kohtalainen.
kuva 2a, 2b
RAKENNUS 3
Loiva satulakattoinen 1-kerroksinenvarastokatos puurunkoinen, poimupeltiverhottu varastokatos.
Rakennettu 1980-1990- luvulla. Julkisivuväri on vaalean keltainen. Kunto kohtalainen.
Kuva 3a, 3b
RAKENNUS 4

Pulpettikattoinen puinen varastokatos, joka on erittäin huonossa kunnossa. Julkisivut ovat
käsittelemättömät.
kuva 4a
Rakennuspaikka 8/ 2:32 JA 2:131 Kantola
Tila rajoittuu merenrantaan.
RAKENNUS 1
Pulpettikattoinen 1-kerroksinen asuinrakennus, jossa on lähes rungon levyinen erkkeri meren puolella.
rakennus rakennettu 2000-luvulla. Rakennuksen julkisivu on vaaleaksi maalattua vaakapanelia.
Katemateriaali on konesaumattu grafiitinharmaa pelti. Rapattu sokkeli.
Kuva 1a, 1b
RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1 ½- kerroksinen uusi saunarakennus. Julkisivulaudoitus punainen, valkoiset nurkkalaudat
ja ikkunat. Katemateriaali on tiili, perustus on betonia. Rakennuksen kunto hyvä.
Kuva 2a
RAKENNUS 3
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen saunarakennus (?). Rakennus on myöhemmin rapattu
keltaiseksi. Päätykolmioissa on valkoiseksi maalattu pystylaudoitus. Tiilikatto. Huonokuntoinen.
Kuva 3a
RAKENNUS 4
Romahtamaisillaan oleva pieni puurakenteinen varastorakennus.
Kuva 4a
Rakennuspaikka 9/ 2:159 Grönudda
RAKENNUS 1
Loiva satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen vapaa-ajanrakennus, joka ron akennettu 1960luvulla(?). Rakennuksen pohjoispuolella rungon pituinen avokuisti. Julkisivuissa on vaakasuuntainen
limilaudoitus, joka on petsattu tummanruskeaksi. Ikkunoiden vuorilaudat ja nurkkalistat ovat valkoiset.
Katemateriaali on tiilikuvioitu poimulevy katossa. Rakennus on hyväkuntoinen.
Kuva 1a,1b
RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen saunarakennus, jossa meren puolella avokuisti. Rakennus on
rakennettu 1990-2000-luvulla (?). Julkisivulaudoitus pystypeiterima, joka on maalattu punaiseksi. Ikkunat

ovat siniset, vuorilaudat ja nurkkalaudat valkoiset. Katemateriaali on punaruskea tiilikuvioitu pinnoitettu
poimulevy. Rakennus on hyväkuntoinen.
kuva 2a,2b
RAKENNUS 3
Puurakenteinen 1-kerroksinen loiva satulakattoinen autotallirakennus , jonka julkisivut limilaudoitettu ja
petsattu tummanruskeiksi. Katemateriaali huopa? Rakentamisajankohta päärakennusten aikoihin.
kuva 3a,3b

Rakennuspaikka 10/ 2:161,2:162 JA 2:109 Särkiranta III
RAKENNUS 1
Asuinrakennus on 1800-luvun lopusta, 1900-luvun alkupuolelta? Inventointialueen vanhimpia, onko
rakennushistoriasta tietoa?
Kapearunkoinen 1-kerroksinen yksittäistupa? Paritupa? Rakennuksen toisessa päädyssä kellari. Sileä
pystylaudoitus, joka on punamullattu, rungon keskellä kuisti, jossa pystylomalaudoitus. Rakennuksessa
betonitiilikatto ja kuistissa pelti/huopa.
Rakennus ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennuksen kunto on kohtalainen.
Kuva 1a,1b
RAKENNUS 2
Harjakattoinen 1½-kerroksinen talousrakennus, joka on samalta ajalta kuin päärakennus. Toisessa päädyssä
on matalampi pulpettikattoinen varasto. Julkisivut on sileää punamullattua pystylaudoitusta.
Rakennuksessa betonitiilikatto. Rakennus huonokuntoinen paikoitellen.
kuva 1a,1b
Rakennuspaikka 11/2:160 Särkiranta
Tila kookas ja rantaan rajoittuva. Rakennuspaikka avoin maisematila ja rakennukset sijoittuvat
rannansuuntaisesti lähelle rantaviivaa.
RAKENNUS 1
Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen perinteisen mallinen asuinrakennus, joka on rakennettu
(1990-)2000-luvulla (?). Tyyppitalo? puretun asuinrakennuksen paikalle? Julkisivuissa pystypeiterimoitus,
joka on maalattu vaalean sinivihreäksi. Vuorilaudat ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Katemateriaali on vaalea
punaruskea savitiili. Rakennus ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennuksen kunto on hyvä.
kuva 1a,1b
RAKENNUS 2

Puurakenteinen harjakattoinen 1-kerroksinen saunarakennus, joka on rakennettu 1960-70-luvulla.
Rakennuksessa vaakalimilaudoitus, joka on petsattu tummanruskeaksi. Ikkunat ovat valkoiset ja vuorilaudat
vihreät. Savitiilikatto. Rakennuksen kunto on hyvä.
Kuva 2a,2b
RAKENNUS 3
Rinteeseen sovitettu harjakattoinen maakellari/varastorakennus, joka on rakennettu aikaisemmin kuin
päärakennus. Julkisivuväri vaalea sinivihreä ja ikkunavuorilaudat siniset.
Kuva 3a,3b

Rakennuspaikka 12/ 2:45 Kesälä
Pieni rakennuspaikka meren rannalla.
RAKENNUS 1
Satulakattoinen puurakenteinen 2-kerroksinen omakotitalo, joka rakennettu 1990-luvun loppupuolella (tai
2000-luvun puolella) puretun asuinrakennuksen paikalle(?) Julkisivu valkoinen pystylaudoitus ja
nurkkalaudat harmaat. Eteläpuolella rakennusta onavokuisti ja erkkeri, jonka päällä avoparveke. Rakennus
edustaa rakentamisajankohdan valmistalorakentamista. Katemateriaali on grafiitin harmaa maalattu
peltikatto ja perustukset betonia. Rakennuksen kunto hyvä.
Kuva 1a, 1b

RAKENNUS 2
Satulakattoinen hirsisauna aivan rannan tuntumassa (rakennettu vanhan saunan tilalle?) jyrkässä rinteessä,
joka on rakennettu aikaisemmin kuin päärakennus 1970-luvulla(?). Saunan alustila on kerroksen korkuinen.
Julkisivu on osittain maalattu punaiseksi. Vihreäksi maalattu peltikatto. Kunto kohtalainen.
Kuva 1a

KAAVALUONNOSALUEEN ULKOPUOLISET INVENTOIDUT RAKENNUSPAIKAT:
Rakennuspaikka 13/6:38 Apila
Puustoinen merenrantatontti pohjoisrannalla.
RAKENNUS 1
Satulakattoinen 1½- kerroksinen puurakenteinen uudisrakennus, joka on rakennettu 1990- luvulla samalla
rakennuspaikalla aiemmin sijainneen rakennuksen tilalle. Rakennus jäljittelee perinteisen mallista
asuinrakennusta. Julkisivussa on tummanpunainen pystypeiterimalaudoitus ja valkoiset ikkunat ja
nurkkalaudat. Pohjoispuolella on rakennuksen korkuinen erkkeri ja eteläpuolella avokuisti. Betonisokkeli ja
katemateriaalina on punainen savitiili. Rakennuksen kunto on hyvä.

RAKENNUS 2
Satulakattoinen hirsisauna, joka on rakennettu päärakennuksen aikoihin. Hirsijulkisivu on kuultokäsitelty
punaisenruskea ja vuorilaudat lakatut. Rakennus on perustettu kevytsoraharkkojen päälle. Katemateriaali
on maalattu pelti. Rakennuksen kunto on hyvä.
RAKENNUS 3
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen vapaa-ajan asunto, joka on rakennettu 1960-luvulla (?).
Katemateriaalina on tumma huopalevy ja julkisivuissa ruskea vaakalimilaudoitus. Ikkunoiden vuorilaudat
valkoiset ja rakennus on perustettu betoniharkkojen varaan (?).
Kuva 1a (kuva huonolaatuinen)
Rakennuspaikka 14/ 6:39 Villa Linnea
Puustoinen merenrantatontti pohjoisrannalla, jossa vanha hedelmäpuutarha.
RAKENNUS 1
Satulakattoinen 1½- kerroksinen puurakenteinen huvilarakennus 1930-40- luvulta? Suorakaiteen mallisen
rakennuksen eteläpuolella avokuisti, jossa valkoiseksi maalattu koristeltu pystypinnakaide. Rakennuksen
pohjoispuolella erkkeri, jossa kuusiruutuiset ikkunat. Kulmat ovat viistetyt ja erkkerin päälle on rakennettu
ullakolle poikkiharjan alle laajennus. Julkisivulaudoitus on keltaiseksi maalattu vaakapaneli tasakerrassa ja
yläosassa pystypaneli. Nurkkalaudat ovat valkoiset. Rakennus on säilynyt puuosiltaan alkuperäisessä
kunnossa, katemateriaali on vaihdettu pinnoitettuun tiilijäljitelmäpeltiin. Rakennuksen kunto on
kohtalainen. Vapaa-ajan asuntona.
RAKENNUS 2
Saunarakennus,
käy katsomassa uudelleen, jostain syystä kuvaamatta.
RAKENNUS 3
Rinteeseen sovitettu satulakattoinen puinen talousrakennus, joka rakennettu päärakennuksen aikoihin.
Julkisivu punamullattu ja nurkkalaudat ovat valkoiset.
Kuva 1a, valokuvaa pohjoispuolelta
RAKENNUS 4
Talousrakennus
käy katsomassa uudelleen, jostain syystä kuvaamatta

Rakennuspaikka 15/ 6:40 Pitkäranta

Puustoinen merenrantatontti pohjoispuolella, joka rajoittuu idässä avoimeen peltomaisemaan.
RAKENNUS 1
Rakenteilla oleva satulakattoinen 1½- kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus (vai vapaa-ajan
rakennus?), joka on rakennettu samalla paikalla olleen rakennuksen paikalle (?). Julkisivulaudoitus
punainen paneli, jonka suunta vaihtuu. valkoiset nurkkalaudat. Katemateriaali musta muovipinnoitettu
tiilijäljitelmäpelti. Rakennus on perustettu harkkojen päälle.
RAKENNUS 2
Satulakattoinen hirsisauna, joka on rakennettu 1950-luvulla? Hirret on kuultokäsitelty mustanruskeaksi,
ikkunoiden vuorilaudat valkoiset ja ikkunat lakatut. Katemateriaali on tiili ja perustettu betoniharkkojen
päälle. Rakennuksen kunto on kohtalainen.
RAKENNUS 3
Puurakenteinen varastokatos. kunto huono.
tarkista rakennuksen 3 ja 5 järjestys ja valokuvaa uusiksi.
Kuva 3a
RAKENNUS 4
Satulakattoinen puurakenteinen puucee, joka on punamullattu. Räystäskoriste ja sydän ikkunat valkoinet.
Kunto huono.
Kuva 4a
RAKENNUS 5
Puurakenteinen varastorakennus. Kunto huono.
kuva 5a
Rakennuspaikka 16/ 6:67 Alpola
Tien reunaan rajoittuva tontti, jonka itäpuolella on avoin peltomaisematila.
RAKENNUS1
Loiva satulakattoinen 1-kerroksinen tiili/puurakennus, jossa asuinrakennus ja autotalli/varastorakennus on
kytketty toisiinsa katoksella. Rakennus rakennettu 1970-luvulla (?). Asuinosan päädyt ja autotalliosan pitkät
sivut tiiliset, muut seinät puurakenteiset. Julkisivuissa on lilansävyinen laudoitus, jonka suunta vaihtelee,
tasakerrassa. Päädyissä on yläosassa vaakalaudoitus. Katemateriaali on harmaa teräspoimulevy. Perustus
betonista. Rakennuksen kunto on kohtalainen.
kuva 1a, 1b
RAKENNUS 2

Satulakattoinen korkea 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus. Julkisivuissa lilanvärisen
laudoituksen suunta vaihtelee. Katemateriaali teräspoimulevy. Perustus betoninen.
Kuva 2a
RAKENNUS 3
Loiva satulakattoinen puurakenteinen leikkimökki, joka on maalattu samaan sävyyn muiden rakennusten
kanssa. Bitumihuopakatto. Rakennelman kunto välttävä.
Kuva 3a
Rakennuspaikka 17/ 6:68 Vaahtera
Merenrantaan rajoittuva iso tontti, joka rajoittuu idässä avoimeen peltomaisemaan.
RAKENNUS 1
Mansardikattoinen puurakenteinen asuinrakennus, jota on laajennettu eri aikakausina. Rakennuksen
vanhin osa miltä ajalta? Onko ollut maatilan päärakennus, jonka pellot avautuvat vieressä? Suorakaiteen
mallisen rakennuksen eteläpuolella on umpikuisti ja pohjoispuolella viistonurkkainen erkkeri.
Pohjoispuolella ullakolla on poikkiharja. Julkisivupaneli on vaalean ruskeaksi maalattu tasakerrassa ja
yläosassa on pystypaneli, ikkunoiden vuorilaudat ja osa ikkunoista maalattu vihreällä, nurkkalaudat ja
ikkunat ovat pääosin valkoiset. Rakennuksessa on yksityiskohtia ikkunalistoituksessa ja harjan puumastossa.
Katemateriaali on vaihdettu punaiseksi muovipinnoitettuun poimupeltiin. Perustus osassa rakennuksessa
luonnonkivinen ja osittain betoninen.
Rakennuksen kunto päällisin puolin kohtalainen. Käyttö vapaa-ajan asunto?
Kuva 1a,1b,1c
RAKENNUS 2
Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen saunarakennus sijaitsee aivan meren rannalla.
Hirsirakenteinen tasakertaan ja yläosa laudoitettu. Hirret ovat punamullatut ja yläosassa on pystylauta,
nurkkalaudat ja ikkunat ovat valkoiset. Katemateriaali on savitiili. Luonnonkiviperustus? Rakennuksen kunto
on hyvä. Ikkunat alkuperäiset.
RAKENNUS 3
Satulakattoinen korkea 1-kerroksinen talousrakennus, joka pääosin puurakenteinen. Rakennuksen
keskiosassa matala tiilinen osa (karjakeittiö?) ja luoteisosassa päädyn levyinen pulpettikattoinen matalampi
osa. Rakennusta on laajennettu eri aikoina, oletettavasti ensimmäiset osat ovat päärakennuksen ikäiset.
Julkisivu on punamullattua pystylautaa ja katemateriaali sama kuin päärakennuksessa: muovipinnoitettu
poimulevy. Rakennus päällisin puolin kohtalaisessa kunnossa, mutta kattolinja viestii, että kattorakenteissa
on tapahtunut vaurioita.
RAKENNUS 4

Satulakattoinen puurakenteinen 1-kerroksinen varastorakennus, joka on rakennettu samoihin aikoihin kuin
päärakennus. Rakennuksen toisessa päädyssä on puucee ja toisessa päädyssä varasto-osa. Rakennus
alkuperäisessä kunnossa. Perustus? Tiilikatto.
Kuva 4a
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