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ASEMAKAAVAEHDOTUKSESSA SUOJELTAVAKSI OSOITETUT RAKENNUKSET 

 

Suojelumääräykset perustuvat vuoden 2009 inventointiin ja arvotukseen (Ericsson Arkkitehdit Oy). Kohteiden 
arvotuksessa on noudatettu jakoa arkkitehtonisiin (A), historiallisiin (H), ympäristöllisiin (Y) ja säilyneisyys- (S) arvoihin. 
Arvotuskriteerit on tarkemmin selostettu inventointiraportissa (23.4.2009)  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2009 inventointiin perustuva lyhyt kuvaus rakennussuojelukohteista, joihin 
kaavamääräyksen indeksinumero viittaa. 
 

Kohde 
nro 
(2009) 

kohde kuvaus arvotusperusteet Asemakaa
van 
suojelu- 
merkintä 

21a Vaakahuone 
 

1949 rakennettu 
punamullattu 
vaakahuone. muutettu 
asuinkäyttöön.. 

H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä maatalousrakennusten 
kokonaisuutta. 
Y 
Rakennus on osa maatalouskorttelin 
kokonaisuutta. Vaakahuoneen ja puimalan 
punamullatut päädyt rajaavat Fiskarsintien ja 
Peltorivin välisen avoimen maisematilan 
pohjoisreunan. 
S 
Rakennus on säilyttänyt rakennustyypilleen 
tunnusomaiset piirteet. 
 

sr-1(21a) 

21b Puimala 
 

1830 rakennettu 
punamullattu puimala, 
johon on liittynyt pato, 
kivetty jokiuoma ja 
vesivoimalaitteita. 
Muutettu kokous- ja 
näyttelytilaksi. 

H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä maatalousrakennusten 
kokonaisuutta. 
Y 
Rakennus on osa maatalouskorttelin 
kokonaisuutta. Vaakahuoneen ja puimalan 
punamullatut päädyt rajaavat Fiskarsintien ja 
Peltorivin välisen avoimen maisematilan 

sr-1(21b) 
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pohjoisreunan. Käsitelty jokiuoma on olennainen 
osa puimalan lähiympäristöä. 
S 
Vaiheittain rakentunut puimala on säilyttänyt 
rakennustyypilleen tunnusomaiset piirteet. 
Rakennuksen vaiheittainen kasvu on edelleen 
luettavissa kiviperustusten ja julkisivuvaiheiden 
eroista. 
 

21c Navetta 
 

1914 rakennettu rapattu 
navetta, jonka 
ulkoasussa käytetty 
klassistisia elementtejä. 
Muutettu tehdas- ja 
myymäläkäyttöön. 

A 
Vaikuttavalla paikalla mäen päällä sijaitseva 
suurikokoinen rakennus, jonka ulkoasussa 
klassistisia piirteitä. 
H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä maatalousrakennusten 
kokonaisuutta. 
Y 
Rakennus on osa maatalouskorttelin 
kokonaisuutta. 
S 
Navetta on säilyttänyt rakentamisajalleen ja -
tyylilleen tunnusomaiset piirteet. 
 

sr-1(21c) 

21d Asuintalo Puurakenteinen 
asuintalo 
todennäköisesti 1890-
luvulta, toiminut ruukin 
maatalousosaston 
konttorina. 

A 
Sopusuhtainen rakennus. 
H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä maatalousrakennusten 
kokonaisuutta. 
Y 
Rakennus on osa maatalouskorttelin 
kokonaisuutta. 
S 
Rakennus on säilyttänyt rakentamisajalleen 
tunnusomaiset piirteet. 
 

s sr-1(21d) 

25 Kardusen 1843 seppien asunnoksi 
rakennettu 
kaksikerroksinen rapattu 
talo Peltorivin varrella. 
Muutettu 
myymäläkäyttöön. 

A 
Sopusuhtainen rakennus jossa uusklassistisen 
tyylin piirteitä. 
H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä työväenasuntojen 
kokonaisuutta. 
S 
Rakennus on säilyttänyt rakentamisajankohdalleen 
ja -tyylilleen tunnusomaiset piirteet. 
 

sr-1(25) 

26 Peltorivi Ruukkikatu, jonka 
asemakaavallinen 
hahmo periytyy 1700-
luvulta ja rakennukset 
1820-30 
-luvuilta.  

A 
Rakennukset edustavat 1800-luvun alun tyypillisiä 
työväenasuntoja. 
H 
Peltorivi on osa historiallista ruukkikoko-naisuutta. 
Ruukkikadun asemakaavallinen hahmo periytyy 
1700-luvulta. 1820-30 -luvuilta peräisin olevat 
rakennukset ovat osa ruukin työväen asuntojen 
kokonaisuutta. 

sr-1(26) 
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Y 
Rakennukset ja lehtipuurivi muodostavat 
kadunvarsikokonaisuuden, jonka juuret ovat 1700- 
luvulla. 
S 
Kadun varren ympäristöstä on edelleen luettavissa 
sekä 1700-luvun kaavalliset tavoitteet että 1800-
luvun alun katutilan luonteen muutos toiselta 
sivultaan avoimeksi. Rakennukset ovat säilyttäneet 
rakentamisajankohdalleen ja -tyypilleen 
tunnusomaiset piirteet. Piharakennukset ovat 
perinteisillä paikoilla. 
 

26 Peltorivin 
talous-
rakennukset 

  sr2 

27-29 Peltorivin 
pohjoispuole
n talot 

1900-luvun alkupuolella 
rakennettuja pientaloja. 

A  
Tyypillisiä 1900-luvun alkupuolen pientaloja. 
H 
Rakennukset ovat osa historiallista 
ruukkikokonaisuutta ja sen alaryhmänä 1900-luvun 
työväenasuntojen kokonaisuutta. 
S 
Rakennukset ovat säilyttäneet rakentamis- 
ajankohdilleen tunnusomaiset piirteet. 
 

sr-1(27) 
sr-1(28) 
sr-1(29) 

30a Aurapaja Vaiheittain vuodesta 
1917 lähtien rakentunut 
teollisuusrakennus. 

H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä teollisuus-rakennusten ryhmää. 
Y  
Valimo on osa yläruukin historiallista teollisuus-
kompleksia, johon kuuluvat rakennukset, laitteet ja 
jokiuoma rakenteineen. 
S 
Osista rakentunut kokonaisuus, jonka vaiheittainen 
kasvu on edelleen luettavissa julkisivuvaiheiden 
eroista. 

sr-1(30a) 

30b Slaggbyggna
den 

Tehtaan ruokalaksi 1842 
kuonatiilestä rakennettu 
rapattu rakennus. 

A 
Ruukkipaikkakunnille tyypillisestä materiaalista, 
kuonatiilestä, valmistettu rakennus jossa 
uusklassistisen tyylin piirteitä. 
H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä palvelurakennusten ryhmää. 
S 
Rakennus on säilyttänyt rakentamisajan-
kohdalleen tunnusomaiset piirteet. 

sr-1(30b) 

30c Fiskarsin 
museo 

Konepajan konttoriksi 
1837 rakennettu 
uusklassistinen 
rakennus. 

A 
Sopusuhtainen rakennus jonka ulkoasu edustaa 
uusklassistista tyyliä. 
H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä hallintorakennusten ryhmää. 
Y 
 Valimo on osa yläruukin historiallista 
teollisuuskompleksia, johon kuuluvat rakennukset, 
laitteet ja jokiuoma rakenteineen. 

sr-1(30c) 
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S 
Rakennus on säilyttänyt rakentamisajankohdalleen 
ja -tyylilleen tunnusomaiset piirteet. 

30e Konepaja Punatiilestä vuonna 
1837 rakennettu 
Suomen ensimmäinen 
konepaja. 

A 
Punatiilinen teollisuusrakennus, joka sijainnillaan ja 
massoittelullaan hallitsee yläruukin teollisuus-
kompleksia. 
H 
Maamme ensimmäinen konepaja on 
valtakunnallisesti tärkeä teollisuushistoriallinen 
monumentti. Rakennus on osa historiallista 
ruukkikokonaisuutta ja sen alaryhmänä 
teollisuusrakennusten ryhmää. 
Y 
Konepaja on osa yläruukin historiallista 
teollisuuskompleksia, johon kuuluvat rakennukset, 
laitteet ja jokiuoma rakenteineen. 
S 
Rakennus on säilyttänyt rakentamisajankohdalleen 
ja -tyypilleen tunnusomaiset piirteet. Siihen 
sisältyy osia vanhemmasta ns. 
kuparipajarakennuksesta. 

sr-1(30e) 

30f Puhalluskon
ehuone 

Valtakunnallisesti 
ainutlaatuisen, 
rakennuksen omaa ikää 
vanhemman 
puhalluskoneen suojaksi 
tehty pieni 
punatiilirakennus. 

A 
Punatiilinen rakennus, jonka ulkoasussa klassistisia 
piirteitä. 
H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä teollisuusrakennusten kokona-
isuutta. Sisällä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen 
kolmi-sylinterinen puhalluskone vuodelta 1837. 
Y  
Valimo on osa yläruukin historiallista 
teollisuuskompleksia, johon kuuluvat rakennukset, 
laitteet 
ja jokiuoma rakenteineen. 
S 
Rakennus on säilyttänyt rakentamisajankohdalleen 
ja -tyylilleen tunnusomaiset piirteet sekä 
teollisuustoimintaan liittyvät laitteet. 

sr-1(30f) 

30h Valssaamo 1896 manufaktuuri-
pajaksi rakennettu 
kuona- ja punatiilinen 
teollisuus-rakennus-
fragmentti 

H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä teollisuusrakennustenryhmää. 
Y  
Valimo on osa yläruukin historiallista 
teollisuuskompleksia, johon kuuluvat rakennukset, 
laitteet ja jokiuoma rakenteineen. 

sr-2(30h) 

30i Valssilaitoks
en osa 

1858 valssaamoksi 
rakennettu kuona- ja 
punatiilinen teollisuus-
rakennusfragmentti. 

H 
Rakennus on osa historiallista ruukkikokonaisuutta 
ja sen alaryhmänä teollisuusrakennusten ryhmää. 
Y  
Valimo on osa yläruukin historiallista 
teollisuuskompleksia, johon kuuluvat rakennukset, 
laitteet ja jokiuoma rakenteineen. 

sr-1(30i) 

 


