
 

SUOMENNOS VENÄJÄNKIELISESTÄ KOPIOSTA 

 
LENINGRADIN ALUEEN HALLITUS 

LENINGRADIN ALUEEN KULTTUURIKOMITEA 

 
 

MÄÄRÄYS 

 

№ 01-03 /18 457 

Sankt-Petersburg 

Alueellisesti merkittävän ”Kirkko”- kulttuuriperintökohteen alueen ja 

suojelukohteen rajojen vahvistamisesta osoitteessa: Leningradin alue, 

Priozerskyn piiri, Melnikovo, Kalinina-katu, talo 2 

Liittovaltion lain nro 73-FZ "Venäjän federaation kansojen kulttuuriperintökohteista (historian ja kulttuurin 

muistomerkit),  Leningrain alueen lain nro 140-oz artikla 4 § Venäjän federaation kansojen alueella 

sijaitsevien kulttuuriperintökohteiden (historiallisten ja kulttuuristen muistomerkkien) valtion suojelusta, 

säilyttämisestä, käytöstä ja edistämisestä, Leningradin alue”, sekä kohdan 2.2.2. Leningradin alueen 

kulttuurikomiteaa koskevasta määräyksestä, hyväksytty Leningradin alueen hallituksen 24. lokakuuta 2017 

annetulla asetuksella nro 431, mukaisesti, määrään: 

1. Vahvistetaan alueellisesti merkittävän "Kirkko"-kulttuuriperintökohteen alueen rajat osoitteessa: 

Leningradin alue, Priozerskyn piiri, pos. Melnikovo, Kalinina-katu, 2 (jäljempänä monumentti), joka on 

hyväksytty valtion suojeltavaksi Leningradin toimeenpanevan komitean päätöksellä 27.7.1987 nro 325 

tämän määräyksen liitteen 1 mukaisesti. 

2. Määritellään muistomerkin suojelukohde tämän määräyksen liitteen 2 mukaisesti.  

3. Osaston, joka toteuttaa Leningradin alueen kulttuuriperintökohteita koskevia valtuuksia, Leningradin 

alueen kulttuurikomitean, valtion suojelun, kulttuuriperinnön säilyttämisen ja käytön osalta, on  

huolehdittava: 

- tarvittavien tietojen syöttämisestä Venäjän federaation kansojen kulttuuriperintökohteiden (historian ja 

kulttuurin muistomerkit) yhtenäiseen valtion rekisteriin; 

- tämän määräyksen kopion lähettämisestä voimassa olevan lainsäädännön asettamissa määräajoissa 

Venäjän federaation hallituksen valtuuttamalle liittovaltion toimeenpanevalle elimelle, joka suorittaa 

valtion kiinteistörekisterin toteuttamista, oikeuksien valtionrekisteröintiä, yhtenäisen 

valtionkiinteistörekisterin ylläpidosta ja yhtenäisen valtionkiinteistörekisterin sisältämien tietojen 

toimittamisesta alueellisille elimille. 

4. Leningradin alueen kulttuurikomitean kuntien kanssa suoritettavan vuorovaikutuksen, tietotekniikan ja 

organisatorisen työn osasto varmistaa tämän määräyksen sijoittamisen Leningradin alueen 

kulttuurikomitean verkkosivuille "Internet" - tieto- ja televiestintäverkossa. 

5. Tämän määräyksen täytäntöönpanon valvonta annetaan toimeksi Leningradin alueen kulttuurikomitean 

kulttuuriperintökohteiden valtion suojelun, säilyttämisen ja käytön osaston apulaisjohtajalle.  

6. Tämä määräys astuu voimaan sen virallisen julkaisemisen päivästä lähtien. 

 

Komitean puheenjohtaja E.V. Tšaikovski        

10 joulukuuta 2018 



                              Liite 1 

 Leningradin alueen kulttuurikomitean määräykseen 

Pvm. 10.joulukuuta 2018 

№ 01-03/18-457    
 

Alueellisesti merkittävän "Kirkko"- kulttuuriperintökohteen alueen rajat 

osoitteessa: Leningradin alue, Priozerskyn piiri, Melnikovo, pos.Melnikovo, Kalinina-katu, 

talo.2. 

   

   Kartta (kaavio) kulttuuriperintökohteen alueen rajoista 

 

 
 

                                                               Mittakaava 1:2000                                                                                 

MERKKIEN SELITYS                                 

--------- Kulttuuriperintökohteen alueen raja 

 Kulttuuriperintökohde 

 



 

 

 Luettelo kulttuuriperintökohteen alueen rajojen rajapisteiden koordinaateista. 

 

 
 

 

Rajapisteen 

merkintä(numero)  

 

Pituus (Х) 

 

                    Leveys (У) 

1 546603,75 2185569,50 

2 546642,78 2185591,99 

3 546639,47 2185654,16 

4 546587,22 2185666,73 

5 546552,58 2185667,68 

6 546556,34 2185760,69 

7 546475,67 2185756,42 

8 546459,89 2185721,63 

9 546425,49 2185630,35 

10 546492,96 2185610,51 

11 546551,94 2185591,99 

 

Kulttuuriperintökohteen alueen rajojen rajapisteiden maantieteellisten koordinaattien määritys suoritettiin 

paikallisessa koordinaattijärjestelmässä MSK-47 (Leningradin alue) vyöhyke 3.

1 



Alueellisesti merkittävän "Kirkko"- kulttuuriperintökohteen alueen käyttötapa  

osoitteessa: Leningradin alue, Priozerskyn piiri, Melnikovo, pos.Melnikovo, Kalinina-katu, 

talo.2.  

 

 

Kulttuuriperinnekohteen (kirkon) alueella on sallittua: 

- taloudellisen toiminnan harjoittaminen, joka ei ole ristiriidassa kulttuuriperintökohteen turvallisuuden 

varmistamisen vaatimusten kanssa ja mahdollistaa kulttuuriperintökohteen toiminnan varmistamisen 

nykyaikaisissa olosuhteissa; 

- kulttuuriperintökohteen historiallisen, arkkitehtoonisen sijoittelun ja luonnonympäristön säilyttäminen ja 

entisöinti (regenerointi) (kunnostaminen, jälleenrakentaminen, osittain tai kokonaan kadonneiden 

elementtien ja alueen historiallisen, arkkitehtoonisen sijoittelun ja luonnonympäristön ominaisuuksien 

täydentäminen); 

- alueen arkkitehtoonisen sijoittelun historiallisten elementtien säilyttäminen; 

- luonnon- ja kulttuurimaiseman historiallisten elementtien säilyttäminen; 

- saneeraus, kunnallisverkon korjaus, parannus, viherrakentaminen, arkkitehtonisten pienten muotojen 

muutokset, muu taloudellinen toiminta (yhteissopimuksessa kulttuuriperintökohteiden suojelutoimikunnan 

kanssa), joka ei ole ristiriidassa kulttuuriperintökohteen turvallisuuden varmistamisen vaatimusten kanssa ja 

mahdollistaa kulttuuriperintökohteen toiminnan nykyaikaisissa olosuhteissa, mikä varmistaa 

kulttuuriperintökohteen alueen tilan huononemisen estämisen. Perinteisten materiaalien käyttö 

maisemointiin ja alueen varustukseen: (puu, kivi, tiili) pinnoitteissa, pienissä arkkitehtonisissa muodoissa, 

pois lukien kontrastiyhdistelmät ja kirkkaat värit. 

 

 

Kulttuuriperinnön alueella on kielletty: 

 
Perusrakennunnuskohteiden rakentaminen ja kulttuuriperintökohteen alueella olevien 
perusrakennukohteiden tilavuus- ja tilaominaisuuksien lisääminen; 
- louhinta-, rakennus-, kunnostustöiden ja muiden töiden suorittaminen, lukuun ottamatta 
kulttuuriperintökohteen tai sen yksittäisten osien säilyttämiseen, kulttuuriperintökohteen historiallisen, 
kaupunkisuunnittelun tai luonnonympäristön säilyttämiseen liittyviä töitä; 
- mainosrakenteiden asennus, ulkomainonnan jakelu; 
- ilmastointilaitteiden, televisioantennien, satelliittiantennien sekä muiden teknisen tuen laitteiden asennus 
kulttuuriperintökohteen julkisivuille, katolle; 
- maa- ja ilmaverkkojen rakentaminen, lukuun ottamatta suojelutyön kannalta välttämättömiä väliaikaisia; 
- pysäköintipaikkojen järjestäminen; 
- ympäristöolosuhteita ja hydrologista järjestelmää huonontavien toimien toteuttaminen 
kulttuuriperintökohteen alueella, jotka aiheuttavat tärinäkuormia dynaamisella vaikutuksella maaperään 
niiden vuorovaikutuksen vyöhykkeellä kulttuuriperintökohteiden kanssa; 
-luvaton kasvillisuuden leikkaaminen, ruohopeitteen tuhoaminen;  
-pyrotekniikan ja ilotulitteiden käyttö; 
-ajoneuvojen liikkuminen kulttuuriperintökohteen alueella, jos ajoneuvojen liikkuminen uhkaa loukata sen 
koskemattomuutta ja turvallisuutta; 
-jätteiden (kaatopaikkojen) sijoittaminen kulttuuriperintökohteen alueelle.



Liite 2  

Leningradin alueen kulttuurikomitean määräykseen 

Pvm. 10.joulukuuta 2018 

№ 01-03/18-457   

01-03/18-457    

 

Alueellisesti merkittävän osoitteessa: Leningradin alue, Priozerskyn piiri, Melnikovo, 

Kalinina-katu, talo.2. sijaitsevan ”Kirkko”- kulttuuriperintökohteen suojelun kohde. 

 

№ Suojelun kohdetyypit Suojelun kohdetyyppien osatekijät Valokuva 
 

1 

 

Arkkitehtooninen 

sijoittelu: 

 

Muistomerkin sijainti. 

 

Kohteen kompositorinen rooli 

alueen rakennusympäristössä ja ympäröivän 

luonnon- ja kulttuurimaiseman rakenteessa. 

Sijainti Talvisodan ja  Suuren isänmaallisen 

sodan aikana haudattujen suomalaisten 

sotilaiden hautausmaan ja muistomerkin 

alueella. 

 

  Säilyneet historialliset mitat ja 

kolmiulotteinen rakenne. Ikkunoiden sektorit 

ja suunnat, ympäröivien rakennusten 

historiallinen mittakaava. 
 

2 Arkkitehtoniset 

ominaisuudet: 

Rakennuksen tilasuunnittelurakenne 

(ristinmuotoinen pohjakuva, jossa on 

kehittyneet poikkilaivat, korkea kellotorni 

torneineen, kulmissa pienet tornit 

telttamaisine yläosineen), kohoumat ja 

kattorakenne (päätilavuuden kaksikulmainen 

harjakatto ja poikkilaivat), historialliset 

merkit, rakenne ja holvien materiaali. 

 

   

 

  Kohteen arkkitehtoninen ratkaisu 

(kansallisromanttinen tyyli), päätytasot 

(materiaali: teräsbetoni, rapattu), 

puoliympyrän muotoinen alttariosa 

laskostettu katolla, pohjapiirroksen mitat ja 

kokoonpano, alkuperäiset sisäänkäynnit. 

 
   

 



  Historialliset seinät, pääseinien sisätilojen 

mitat, historiallinen sijainti, ikkuna- ja ovi-

aukkojen mitat ja kokoonpano. 

 
  Alkuperäinen piirustus ikkunakehysten 

lasituksesta (yhdeksänosainen - suorakaiteen 

muotoisissa ikkunoissa, 12-osainen kuudelle 

osalle kussakin keskimmäisessä kaarevassa 

aukossa). 

 
Valokuva 21.08.1941 

  Rakennuksen julkisivujen koostumuksen ja 

arkkitehtonisen ratkaisun elementit, seinien 

materiaali (tiili, graniittipäällysteinen), päädyt 

(teräsbetoni), ulkoseinien käsittelyn luonne. 

 

 

Suojelukohdetta voidaan täsmentää tieteellisen lisätutkimuksen yhteydessä. 


