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SUOSITUS HISTORIALLISESTI HUOMATTAVIEN ALUEIDEN SUOJELUSTA JA
MERKITYKSESTÄ NYKYPÄIVÄNÄ

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuuri järjestön
yleiskokous, kokoontuneena yhdeksänteenteoista istuntoonsa Nairobiin
25. lokakuuta - 30. marraskuuta 1976,

ottaen huomioon, että historiallisesti huomattavat aiueet ovat kaik-

kia11a osa ihmisten jokapäiväistä ympäristöä, että ne ovat nykyisen
ympäristön elävä, ajallinen perusta, että ne antavat elämälle vaihtelevaa taustaa, jota yhteiskunnan monimuotoisuus edellyttää, ja että
ne ovat tä11ä tavoin arvokkaita ja lisäävät e1 mympär-istömme inhmn'1-

1 isyyttä,

ottaen nuomioon, että historialliset alueet ovat kautta alkojen o11eet havainnollisimpana todisteena sivistyksenisen, uskonnonisen ja
yhteiskunnallisen toiminnan rikkaudesta ja monimuotoisuuaesta ja

että niiden suojelu ja niveltäminen nykyisen yhteiskunnan elämään
kuuluu olennaisesti kaupunkisuunnitteluun ja maankäytön kehittämiseen,

ottaen huomioon, että kaavamaisuuden ja persoonattomuuden lisäänryessä nämä menneitten päivien elävät todisteet ovat e1intärkeitä ihmiskunna11e ja kansoille, joiden elämäntavan ilmaus ja identiteetin
kutmakiviä ne ovat,

pannen merkille, että kaikkialla maailmassa rakennettujen alueiden
laajentamisen tai uudenaikaistamisen varjolla suoritettu ajattelematon hävitys sekä ymmärtämätön ja epätarkoituksenmukainen korjaus-

työ aiheuttaa historialliselle DerinnöHe vakavaa vahinkoa,
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ottaen huomioon, että historial1isesti huomattavat alueet ovat knnteätä perintöä, jonka tuhoaminen voi usein johtaa sosiaalisiin häir-iöihin, vaikka siitä ei aiheutuisi kaan talouaeHisiä menetyksiä,
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ottaen huomioon, että tässä tilanteessa vastuu on kaikkien kansalaisten ja että se asettaa viranomaisille velvoitteita, jotka vain

he voivat täyttää,

Yleiskokous suosittelee, että jäsenvaltiot soveltaisivat käytännössä
seuraavia määräyksiä ryhtymällä kansaHisnn lainsäädäntö- tai muinm toimnn saattaakseen tämän suosituksen periaatteet ja normit
hallitseminaan alueilla voimaan.

ottaen huoimoon» että pelastaakseen tämän korvaamattoman omaisuuden

uhkaavalta rappeutunnsetta tai jopa täydelliseltä tuholta, jokaisen
valtion on ki iresUisesti oäätettävä valtakunnalliseen, seudulliseen

tai paikalliseen suunnitteluun liittyvästä laajasta ja tehokkaasta
toimintaohjelmasta historiallisten alueiden ja niiden ympäristön
suojelemiseksi ja elävöittämiseksi,

pannen merkille, että monessa tapauksessa puuttuu tehokas ja riittä-

van joustava lainsäädäntö, joka koskisi rakennus tai tee 11ista perintää ja sen liittymistä va1takunna11-iseen, alueelliseen tai paikaHi-

Yleiskokous suosittelee, että jäsenvaltiot saattaisivat tämän suos1tuksen valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten
sekä historiallisesti huomattavien alueiden ja niiden ympäristön suojetemisesta huolehtivien viranomaisten, laitosten ja yhdistysten
tietoon.

Yleiskokous suosittelee, että jäsenvaltiot antaisivat y1eiskokoukse1-

1e selostuksen sen määräämällä tavalla ja sen määräämään aikaan sntä,
mitä ne ovat tämän suosituksen johdosta tehneet.

seen suunnitteluun,

pannen merkille, että yleiskokous on jo hyväksynyt kansainvälisiä
asiakirjoja kulttuuri- ja luonnonpennnön suojelemiseksi, kuten

MÄSRITEU1ÄT
Tässä suosituksessa

arkeologisiin kaivauksiin sovellettavia kansainvälisiä periaatteita
kosk&van suosituksen (1956), maisemien kauneuden ja luonteen suojele-

mistä koskevan suosituksen (1962), yleisten tai yksityisten töiden
vaarantaman kulttuuriomaisuuden säilyttämistä koskevan suosituksen

(1968) ja suosituksen kulttuuri- ja luonnonperinnön kansalliseksi
suojelemiseksi (1972),
haluten täydentää ja soveltaa laajemmat ti näihin kansainvälisiin
asiakirjoihin sisältyviä normeja ja periaatteita,
saatuaan käsiteltävakseen historiallisesti huomattavien alueiden suoje1ua ja merkitystä nyky-yhteiskunnassa koskevia esityksiä, jotka
muodostavat istunnon asia1uette1on 27. kohdan,

päätettyään kahdeksannessatoista istunnossaan, että jäsenvaltioille
olisi annettava tätä kysymystä koskeva suositus,

hyväksyy tänään 26. marraskuuta 1976 tämän suosituksen,

(a) "Historiallisilla ja rakennustaiteellisesti (kansanomaiset
kohteet mukaan lukien)" merkittävniä alueilla tarkoitetaan
kaikkia rakennus ryhmiä, rakennelmia ja ulkoaiueita, myös ar-

keologisesti ja pa1eonto1ogisesti merkittäviä paikkoja, jotka
ovat olleet ihmisten asuinsijoina kaupunki- tai maaseutuymparistossa, ja joiden yhteenkuuluvuus ja arvo mumaistieteelliseltä, rakennustaiteelliselta, esihistonaH isältä, historialliseUa, esteettisel ta tai yhteiskunnanis-s-';vi'stykse11ise1tä kannatta on tunnustettu.

Näiden luonteeltaan hyvin erilaisten alueiden joukossa voidaan erottaa erityisesti seuraavat: esihistorialliset paikat,

historialliset kaupungit, vanhat kaupunginosat ja kylät sekä
yhtenäiset monumentaaliset ryhmät, joista viimeksi mainitut

tulisi yleensä säilyttää huolellisesti muuttumattomina.
(b) ympäristönä tarkoitetaan sellaista luonnon muodostamaa tai
ihmisen aikaansaamaa kokonaisuutta, joka vaikuttaa siihen,

miten nämä alueet hahmotetaan, tai joka liittyy niihin suoraan

5. Nykyaikaisen kaupungistumisen otoissa rakennetaan yhä suurempia ra-

fyysisesti tai sosiaalisin.. taloudellisin tai sivistykseni-

kannuksia ja sijoitetaan ne yhä taajempaan. Tällöin historianisesti

sm sitein.

huomattavat alueet ovat vaarassa tuhoutua välittömästi, ja lisäksi
uudisalueet turmelevat niiden lähiympäristön ja luonteen. Arkkiteh-

(c) suojelulla tarkoitetaan historiallisten tai perinteisten a1u-

II

tien ja kaupunkisuunnittelijoiden tulisi varmistaa, etteivät näkymät

eiden ja niiden ympäristön määrittelyä, suojelemista, säilyt-

muistomerkeille ja histor-iallisestl huomattaville alueille eivätkä

tämistä, restaurointia, uudistamista, ylläpitämistä ja e1ä-

niistä ympäristöönsä turmellu ja että historiallisesti huomattavat

voittamista.

alueet luontevasti niveltyvät uudenaikaiseenkin ympäristöön.

YLEISET PERIAATTEET

6. Rakennusmenetelmien ja arkkitehtuurin kansainvälistyminen saattaa

johtaa ympäristön yhdenmukaistumisen kautta maailman ja tällöin his2. Historiallisesti huomattavia alueita ja niiden ympäristöä tulisi pi-

toriaHisesti huomattavien alueiden sai lyttäminen voi merkittävänä

tää korvaamattomana yleismaailmallisena perintönä. Hallitusten ja

tavalla ylläpitää ja kehittää kunkin kansakunnan omia kulttuuri- ja

kansalaisten tulisi pitää kukin omassa valtiossaan velvollisuutenaan

yhteiskunnallisia arvoja rikastaen samalla koko maailman kutttuun-

suojella tätä perintöä ja niveltää se nykyiseen yhteiskuntaan. Vatta-

perintöä arkkitehtuurin osalta.

kunnallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten tulisi vas-

tätä tämän kaikkien kansalaisten ja myös kansainvälisen yhteisön
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edun mukaisen velvollisuuden suorittamisesta kunkin jäsenvaltion
olojen ja voimavarojen mukaisesti.

7. Kunkin jäsenvaltion tulisi toimivaltansa sallimisen puitteissa laa-

tia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia toimintaohjelmia,
3. Jokaista historianisesti huomattavaa aluetta ja sen ympäristöä tu-

jotta näiden tasojen viranomaiset voivat ryhtyä lainsäädännöllisiin,

1isi pitää yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka tasapainoisuus ja sri-

teknisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin toimiin histonalli-

tyisluonne perustuvat sen eri osiin ja johon kuuluu kaikki inhi'm11-

sesti huomattavien alueiden ja niiden ympäristön suojelemiseksi ja

1inen toiminta yhtä hyvin kuin rakennukset, tilaryhimtys ja ympäristö.

niiden sopeuttamiseksi nykypäivän vaatimuksiin. Näin laaditun to-i-

Kaikki tekijät mukaan lukien vaatimattomatkin inhimilliset toinnn-

m-intaohjelman tulisi vaikuttaa valtakunnalliseen, alueelliseen ja

nat ovat merkittäviä kokonaisuuden kannalta.

paikalliseen suunnitteluun sekä tuoda suuntaviivat kaupunkisuunmt-

te1u11e ja maaseudun kehittämiselle. Toimintaohjelman tulisi -johtaa
4. Historiallisesti huomattavia alueita ja niiden ympäristöä tulisi

tavoitteiden asettamiseen, vastuun jakamiseen ja käytännön toimen-

aktiivisesti suojella kaikenlaiselta vahingoita. Vahinkoa aiheutuu

piteiden toteuttamiseen. Suojetupolitiikan tulisi pyrkiä yhteistyö-

erityisesti sopimattomasta käytöstä, tarpeettomasta rakentamisesta

hän yksityisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa.

ja vir-heeHisistä tai kömpelöistä muutoksista, jotka muuttavafalueiden alkuperäisluonnetta sekä saasteista. Kaiken restaurolntltyon

IV

SUOJELUTOIMENPITEET

tulisi perustua tieteellisiin periaatteisiin. Suurta huomiota tulisi
kiinnittää en osatekijöiden yhdistämisestä ja nnnastamisesta muo-

Historiallisesti huomattavia alueita ja niiden ympäristöä tulisi suo-

dostuneeseen sopusointuiseen ja esteettiseen vaikutelmaan, johon pe-

jella y11ä mainittujen periaatteiden mukaan ja jäljempänä esitettyjä

rustuu kunkin rakennusryhmän erityisluonne.

menetelmiä käyttäen siten, että yksityiset toimenpiteet määräytyvät
kunkin valtion lainsäädännöllisen ja perustuslai11isen järjestelmän
sekä poliittisen ja taloudellisen rakenteen mukaan.

Oikeudelliset ja hallinnolliset toimenpiteet

- kunnostus-, restaurointi- ja parannustyössä noudatettavat
normit,

9. Historiallisesti huomattavien alueiden ja niiden ympänstön suojelua

- kaupunki- ja maaseutuolcnhm tarvittavan kunnal 1 istekmi-

koskevan kokonaisohjelman soveltamisen tulisi perustua samoihin peri-

kan ja palvelujen luomista koskevat yleiset määräykset,

aatteisiin kunkin maan koko alueella. Jäsenvaltioiden tulisi soveltaa

- uudisrakennelmia koskevat määräykset.

olemassa olevia säädöksiä tai tarvittaessa säätää uusia lakeja ja
määräyksiä turvatakseen historiallisesti huomattavien alueiden ja

12.

Suojelujärjestelmän tulisi myös periaatteessa sisältää määräyksiä,

niiden ympäristön suojelemisen siten, että tämän ja seuraavien kap-

joiden tarkoituksena on estää suoje1u1ak1en loukkaaminen sekä kaikki

paleiden sisältämät määräykset otetaan huomioon. Niiden tulisi nykyis-

suojelluilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen hinnoilta kelnotte-

ten keinojen ohella kehittää uudenlaisia alueellisiä ja paikallisia

leminen, joka voisi vähentää koko yhteisön hyväksi suunnitellun suo-

toimenpiteitä suojelun toteuttamiseksi. Kaupunki- ja aluesuunnitte-

je1u- ja restaurointityön merkitystä. Näillä määräyksillä voitaisiin

lua sekä asuntopolitiikkaa koskevia lakeja tulisi .tarkistaa ja koor-

vaikuttaa rakennusmaan hintaan esimerkiksi siten, että laadittaisiin

d-inoidusti saattaa ne sopusointuun rakennustaiteel 1 iseh perinnön suo-

yhdyskunta- tai pienempiä alueita koskevia kehittämissuunmte1mia, myön-

jelua koskevien lakien kanssa.

nettäisiin etuosto-oikeus julkisille e1inn11e, taikka suojelu- tai
kunnostustarkoituksessa voitaisiin pakkolunastaa tai puuttua heti asi-

10. Historiallisesti huomattavien alueiden suojelun yleisten penaattei-

aan, mikäli omistajat laiminlyövät ve1vo11isuuksiaan. Niiden perus-

den pohjalta tulee laatia ne säädökset, joihin tarpeelliset suunni-

tee11a voitaisiin säätää myös tehokkaita rangaistuksia, jollaisia

telmat ja asiakirjat perustuvat ja jotka koskevat en.tylsesti

olisivat esimerkiksi toiminnan keskeyttäminen, pakollinen restaurointi
ja/tai sopiva sakkorangaistus.

- suojeltavien alueiden ja niiden ympäristön yleisiä ehtoja
ja rajoituksia,

13.

- säilyttämisen ja julkisten palvelujen toimintaohjelmien ja

Viranomaiset samoin kuin yksityiset henkilöt ovat velvollisia mukautumaan suojelutoiimin. Mielivaltaisten tai epäoikeudenmukaisten pää-

toimenpiteiden määrittelyä,

tösten varalta tulisi kuitenkin luoda vaHtusmenettely.

- töiden toteuttamisen valvontaa ja siitä vastaavien ninnttämistä,

14.

- kaupunkisuunnittelun, saneerauksen ja maaseutualueiden

Määräykset, jotka koskevat julkisten ja yksityisten elinten perustanhsta sekä julkisia ja yksityisiä töitä, tulisi mukauttaa historiallisesti huomattavien alueiden ja niiden ympäristön suojelu kos-

maankäytön soveltamisaloja,

keviin määräyksiin.

-suojellulla alueella suoritettavista restaurointi-, muutosuudisrakennus- tai purkutehtävistä vastaavan elimen n-imittämistä,

- suojeluohjelmien rahoittamista ja toteuttamista Koskevia
keinoja.

15.

Erityisesti slurnniknnteistöjä ja -kortteleita sekä valtion tukemaa
rakentamista koskevia määräyksiä tulisi suunnitella tai muuttaa siten,
että ne olisivat sopusoinnussa suoje1utonm'ntaohja1mien kanssa ja
osaltaan myös tukisivat niitä. Kaikki taloudelliset avustusjärjes-

11. Suoje1usuunmte1missa ja -asiakirjoissa tulisi määritellä

telmät tulisi laatia ja mukauttaa tämän mukaisesti ja erityisesti
jotta edistetään sosiaalisen asuntotuotannon ja julkisen rakentami-

- suojeltavat alueet ja yksittäiset kohteet,

sen kehitystä kunnostamalla vanhoja rakennuksia. Ainoastaan sellai-

- suojelukohteisiin sovellettavat erityiset ehdot ja

siä rakennuksia, joilla ei o1e mitään historiallista eikä rakennus-

rajoitukset,

taiteeUista arvoa, tulisi purkaa. Tarkoitukseen osoitettavaa tukea

(e) viranomaisille, jotka vastaavat suojetumääräysten ja -sää-

tulisi huolellisesti valvoa. Osa dsuntotuotantoon tarkoitetusta jul-

dösten toimeenpanosta kaikilla tasoilla, niin valtakunnalli-

kisesta tuesta tulisi kohdistaa vanhojen rakennusten kunnostamiseen.

se11a, alueellisella kuin paikanisellakin, tulisi hankkia
tarpeellinen henkilökunta ja taata riittävät tekniset, ha1-

16.

Rakennuksia ja rakennusmaata koskevien suojelutoimien oikeudeniset

1inno111set ja taloudelliset voimavarat.

seuraamukset tulisi julkistaa, ja asiaankuuluvan viranomaisen tulisi
pitää mistä kirjaa.

17. Kunkin maan erityisalojen ja erilaisten valtakunnallisten, alueeHisten ja paikallisten viranomaisten toimivallan mukaisesti tulisi suojetujärjestetmän perustua seuraaviin penaatteisi in;

Tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimenpiteet
18. Kaikissa maissa tulisi luetteloida suojeltavat historiallisesti huomättävät alueet ja niiden ympäristö. Luettelossa pitäisi kohteet luokiteHa tärkeytensä mikään, jotta suojeluun käytettävät rajoitetut
varat voitaisiin sijoittaa harkitusti. Kaikki kiireelliset suojelu-

(a) tulisi olla virallinen elin, jonka tehtävänä olisi taata kaikkien asianomaisten, esim. valtakunnallisten, alueellisten ja

toimet, olivatpa ne nnnkäluonteisia hyvänsä, on hoidettava odottamatta suoje1usuunm'te1m1en ja -asiakirjojen valmistumista.

paikallisten, viranomaisten tai henkHöryhmien toiminnan Jatkuva koordinointi;

19. Alueista tulisi tehdä kokonaistutk-imuksia, joissa käsitellään myös
tilarakenteiden kehitystä, ja tutkimuksen tulisi sisältää arkeolo-

(b) !tiom't1 eteisten ryhmien tulisi laatia suojelusuunmtelmat ja

giset, historiat 1iset, rakennustaitee'11iset, tekniset ja taloudelli-

-asiakirjat tarvittavien tieteellisten esitutkimusten poh-

set tiedot. Edelleen tulisi laatia yksityiskohtainen asiakirja, jos-

ja1ta. Ryhmien tulisi koostua erityisesti

sa määrättäisiin, mitä rakennuksia tai rakennusryhmiä on huo1e11ises-

ti suojeltava, mitkä on säilytettävä tietyissä oloissa ja mitkä, ai- suojelu- ja restaurointialan asiantuntijoista, myös taide-

historioitsijoista,

van poikkeuksellisissa ja tarkoin määritellyissä tapauksissa, saatettaisiin hävittää. Tämän perusteella viranomaiset voisivat keskeyttää

- arkkitehdeistä ja kaupunkisuunnittelijoista,

kaikki työt, jotka olisivat ristiriidassa tämän suosituksen kanssa.

- yhteiskunta- ja taloustieteilijäistä,

Lisäksi tulisi laatia samaa tarkoitusta varten luettelo julkisista

- ekologeista ja maisema-arkkitehdeistä,

ja yksityisistä ulkoalueista ja niiden kasvillisuudesta.

- terveys- ja sosiaalihuollon asiantuntijoista
20. Näiden rakennustaiteollisten tutkimusten lisäksi on tarpeen selvityleisaimin kaikista niistä asiantuntijoista, joiden tieteen-

tää yhteiskunnallisia, taloudellisia, sivistyksellisiä ja teknisiä

a1a liittyy histonaH isesti huomattavien alueiden suojeluun

seikkoja ja rakenteita sekä suojelukohtaiden ur-baania ja alueellista

ja kehittämiseen;

ympäristöä. Tutkimuksiin tulisi sisältyä, mikäli mahdollista, väestötietoja ja erittely taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja sivis-

(c) viranomaisten tulisi vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja
saada kansalaiset osallistumaan suojeluun;

tykseHisestä toiimnnasta, elintavoista ja yhteiskunnallisista suhteistä, maanomist-ussuhteista, kaupunkien infrastruktuurista, tiever-

koston tilasta, viestiyhteyksistä ja suojeltavien alueiden ja niiden
(d) lain määräämän elimen tulisi hyväksyä suojeluohjelmat ja
-asiakirjat;

ympäristön vuorovaikutussuhteista. Asianomaisten viranomaisten tulisi

ottaa nämä tutkimukset huomioon ja pitää mielessä, että päteviä suoje1usuunm'te1m1a ei voida tehdä ilman niitä.
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21. Ennen kuin suojelusuunmtelmat ja -määräykset laaditaan, yllä ku-

taiteeHisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennuksia ja muita

vattujen selvitysten pohjalta tulisi laatia erityinen ohjelma, jonka

vastaavia kohteita samoin kuin niihin liittyviä rakennuksia. Jos

yhteydessä tulisivat asianmukaisesti huomioon otetuiksi toisaalta

ohjelmat vaikuttavat haitallisesti tällaisiin kohteisiin, tulisi

kaupunkisuunnitteluun liittyvät, arkkitehtoriset, taloudelliset ja

yllä esitetyllä tavalla laatia suojeluohjelmat hyvissä ajoin ennen

sosiaaliset näkökohdat ja toisaalta kaupungin ja maaseutuyhteisön

saneeraamista,

kyky mukautua erityisluonnettaan vastaaviin toimintoihin. Ohjelman
yhtenä lähtökohtana pitäisi olla asumistiheyden saattaminen toivo-

26.

tu11e tasolle. Ohjelman avulla tulisi varmistaa mahdollisuus suo-

Jatkuva valvonta on tarpeen, jotta varmistettaisiin, etteivät nämä

toimenpiteet tuota kohtuuttomia voittoja eivätkä palvele suunnitel-

rittaa itse työ vaiheittain, työn aikana tarvittavan tilapäismajoi-

man vastaisia tarkoitusperiä.

tuksen toteutuminen ja edellytykset pysyvien asuntojen Järjestann-

seksi niille, jotka eivät voi palata aiempiin asuntoihinsa. Ohjel-

27.

man tulisi toteuttaa mahdollisimman läheisessä yhteistyössä asian-

turvaHisuusvaatimuksia tulisi noudattaa jokaisessa kehittämissuun-

omaisten yhteisöjen ja väestöryhmien kanssa. Koska histonallises-

nitelmassa tai slummien saneerausohjetmassa, joka koskee histonalli-

ti huomattavien alueiden ja niiden ympäristön sosiaalisten, talou-

sesti huomattavaa aluetta, edellyttäen, että tämä on sopusoinnussa

deHisten ja fyysisten puitteiden voidaan olettaa ajan mittaan muut-

kulttuunpennnön säilyttämiseen sovellettavien kriteerren kanssa.

tuvan, selvitystyön ja analyysin tulisi olla jatkuvaa. Sen mukai-

Mikäli on ristiriitoja, tulisi kaikkien asianomaisten viranomaisten

sesti on tärkeää, että suojelusuunmtelmien valmisteluun ja toteut-

yhdessä yrittää ratkaista ne, jotta turvattaisiin kulttuuriperinnön

tamiseen ryhdytään kulloinkin jo käytettävissä olevien tutkimusten

vam ngoittumattomuus.

pohjalta, eikä lykätä tuonnemmaksi suunnitelmien täsmentämisen
vuoksi.

28.

uudet rakennukset liittyvät sopusuhtaisesti historianisiin raken-

mnksi ja asianomainen viranornainen on ne hyväksynyt, olisi suota-

nusryhmim. Tätä varten tulisi aina ennen uuden rakentamista tehdä

•vaa, että joko niiden tekijät toteuttaisivat ne taikka toteutus

kaupunkiympäristön analyysi, jonka tarkoituksena ei olisi pelkästään

tapahtuisi näiden asiantunteinuksen varassa.

määrittää rakennusryhmän yleistä luonnetta vaan myös analysoida sen
hallitsevia piirteitä, esim. rakennuskorkeuksien, värien, materiaalien

23. Historiallisesti huomattavat alueet, joilla voidaan erottaa useiden

ja muotojen sopusointuisuutta, julkisivujen ja kattojen rakennustavan

eri aikakausien piirteitä, tulisi säilyttää siten, että kaikki nämä

peruspiirteitä, rakennetun ja rakentamattoman tilan välisiä suhteita,

eri piirteet otetaan huomioon.

samoin kuin niiden keskimääräisiä mittasuhteita ja keskinäistä s1jatntia. Erityistä huomiota tunsi kiinnittää tonttien kokoon, koska

24. Milloin suojelusuunnitelma on olemassa, saa rakennustaiteellisesti

on olemassa vaara, että tonttienkin välinen uudelleenjärjestely saat-

tai historiallisesti arvottomia taikka rakenteellisesti kelvottomia

taa muuttaa mittasuhteita, ja näin vahingoittaa kokonaisuuden tasapainoa.

rakennuksia purkaa, arvottomia 1isärakennetmia tai -kerroksia pois-

purkaa vain, jos suojelusuunnitetmassa näin ehdotetaan.

25. Kaupunkien, joilla ei o1e suojeluohjelmia, tulisi kehittämissuunmleimassaan tai slummien saneerausohjelmissa kunnioittaa rakennus-

Erityistä huomiota on kiinnitettävä uusia rakennuksia koskeviin säännökstin ja valvontatoimiin, joiden tarkoituksena on varmistaa se, että

22. Kun suojelusuunnitelmat ja yksityiskohtaiset ohjeet on saatu va1-

taa ja jonkin alueen yhtenäisyyttä rikkovia uusiakin rakennuksia

Tulipalon tai tuonnonkatastrofien varalta laadittuja tavanomaisia

29.

Yleensä ei pitäisi hyväksyä sitä, että muistomerkki eristetään hävittämäHä sen ympäristö. Muistomerkkiä ei pitäisi siirtää muutoin kuin
poikkeusoloissa ja pakottavista syistä.
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30. Historiallisesti huomattavia alueita ja niiden ympäristöä tulisi

ten kulttuuriarvon perusteella vaan myös suhteessa niiden käyttö-

varjella rumentavilta pylväiltä ja sähkö- ja puhelinkaapeleilta

arvoon. Suojelun yhteiskunnallisia ongelmia ei voida nähdä oikein,

sekä televisioantenneiUa ja suurikokoisilta mainoksilta. Kaikki

ellei oteta huomioon näitä molempia näkökulmia. Toimintojen tulisi

rumentavat pylväät, antennit yms. pitäisi poistaa. Juliste-, neon-

vastata asukkaiden yhteiskunnallisia, sivistyksellisiä ja taloudel-

valo- ja muut mainokset, liikkeiden kilvet, katujen pääHysteet

lisiä tarpeita aiheuttamatta haittaa kyseisen alueen erikoisluonteel-

ja irtain kalustus tulisi suunnitella erittäin huolellisesti ja

1e. E1ävöittäm1spo1 itiikan avulla tulisi histor-iaH isesti huomatta-

olisi valvottava, että ne sulautuvat sopusointuisesti kokonai-

vista alueista tehdä kulttuuri toimintojen keskuksia, ja antaa niil-

suuteen. Kaikenlaisen ilkivallan estämiseen tulee kiinnittää eri-

1e keskeinen osuus ympäröivän yhteisen kulttuurin kehittämisessä.

tyistä huomiota.

34. Maaseudulla tulisi huolellisesti valvoa kaikkia häiritseviä tekijöi31. Jäsenvaltioiden ja asianomaisten elimien tulisi varjella historial-

ta ja taloudellisia ja yhteiskunnallisia rakennemuutoksia, jotta his-

lisesti huomattavia alueita ja niiden ympäristöä tiettyjen teknolo-

torial Hsesti huomattavien maaseutuyhteisöjen ja niiden luontoympäns-

gian lievei1m1öiden - erityisesti kaikenlaisen saasteen - histo-

tön koskemattomuus säilyisi,

nallista ympäristöä yhä vakavammin vahingoittavilta vaikutuksilta
kieltämällä näiden aluiden läheisyydessä oleva haitallinen teolli-

35. Viranomaisten, yksityisten tai yhteisöllisten omistajien sekä asuk-

suus ja ryhtymällä ehkäiseviin toimenpiteisiin koneiden ja ku1ku-

kaiden ja käyttäjien tulisi yhteistyössä huolehtia suojelutoimista,

neuvojen aiheuttaman melun, jyskeen ja värinän tuhoisia vaikutuksia

ja asukkaita ja käyttäjiä tulisi rohkaista tekemään ehdotuksia ja

vastaan. Tulisi myös varautua liiallisen turismin haittoja vastaan.

yleensä osallistumaan aktiivisesti tällaiseen toimintaa. Kaikilla
tasoilla tulisi saada aikaan viranomaisten ja yksityisten ihmisten

32. Jäsenvaltioiden tulisi rohkaista ja auttaa paikallisia '/iranomaisia

jatkuvaa yhteistyötä, ja tällöin voitaisiin käyttää seuraavanlaisia

ätsimään ratkaisuja ristiriitaan, joka vallitsee useimmissa histo-

menetelmiä: kohderyhmien mukaan välitetään soveltuvaa. tietoa ja

riaHisesti huomattavissa kohteissa toisaalta moottori 1 ii kanteen ja

laaditaan selvityksiä, perustetaan neuvoa-antavia ryhmiä suunnittelu-

toTsaalta rakennusten mittasuhteiden ja niiden arkkitehtor-isten omi-

elimien yhteyteen, järjestetään omistajien, asukkaiden ja käyttäjien

naisuuksien välillä. Ristirndan ratkaisemiseksi ja ja1anku1'<u1 ii-

edustus elimiin, jotka vastaavat suojelusuunnitelmien päatöksenteos-

kenteen parantamiseksi tulisi kiinnittää huomiota alueen laidoilla

ta ja hallinnosta, tai perustetaan suunnitelman toimeenpanoon osa1-

ja jopa keskustassa olevien paikoitusalueiden sijoitukseen ja se1-

tistuvia julkisia yhteisöjä.

laisten liikennejärjestelyjen luomiseen, jotka helpottavat ja1ankulku-, huolto ja julkista liikennettä. Monet kunnostustoimet, kuten

36. Tulisi rohkaista vapaaehtoisten suojeluryhmien ja voittoa tavoitte-

maanalaisten sähkö- ja muiden kaapelien vetäminen, jotka yksittäisinä

lemattomien yhdistysten muodostamista sekä perustaa kunnia- tai raha-

töinä tulisivat liian kalliiksi, voitaisiin helposti ja ta1oude11i-

palkintoja, jotta erityisen ansiokas työ kaikilla suojelun aloilla

sesti yhteen sovittaa liikenteen kehittämistoimen kanssa.

tulisi tunnetuksi.

33. Suojelun ja restauroinnin lisäksi tulisi huolehtia elävöittämisestä.

37. Tulisi turvata historiallisesti huomattavien alueiden ja niiden ympä-

Olisi tärkeätä yhtä lailla ylläpitää jo olemassa olevia työmuotoja,

riston suojelusuunmtelmiin tarvittavien julkisten varojen saanti

erityisesti kauppa- ja käsityöläisto-imintaa, kuin perustaa uusia,

siten, että valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten viran-

joiden tulisi pitemmän aikaa menestyäkseen mukautua kaupunkinsa,

omaisten tulo- ja menoarvioihin varataan riittävät määrärahat. Maiden

alueensa ja maansa taloudel nssen ja yhteiskunnalliseen rakenteeseen.

varojen hoito tulisi keskittää julkisille, yksityisille tai puo1iju1-

Suojelutoimien kustannuksia ei pitäivi arvioida pelkästään rakennus-

kisille elimille, jotka koordinoivat taloudellisia avustuksia valta-
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日ｉ５ｔｏｒｉａ１１イｓｅｓｔｆ ｈｕｏｍａｔｔａｖｉｅｎ ａ１ｕｅｆｄｅｎ ｊａ ｎｌｌｄｅｎ ｍ ａｒｆ 亡びｎ
ｓｕｏ
ｙｐ ｓ
ｊｅ１ｕｎ
ｒａｈｏ・ｔｔａｍｉｓｔａ ・ａｉｎｏ『ｎ ｖ。ｉｔａｉｓｆｉｎ ｈｅＴｐｏｔｔａａ ｖｅＴｖｏｉｔｔａｍａ・一 ｊｕ．ｋｆｓｅｔ
ｌａｌｔｏｋ５ｅｔｊａ ｙｋｓｉｔｙｉｓｅｔ 丁ｕｏｔｔｏｌａｉｔｏｋｓｅ℃ ｍ ｄｎｔａｍａａｎ ｏｍｉｓｔａｊｉｌｌ ｈ Ｉ
ｙ
ｅ ａ Ｐａ−
ｋｏｒｋｏｉｓｉａ ｊａ ｐｉｔｋａａｉｋａｆｓｌａ ｌａｌｎｏｊａ
．

４５．

Ｊａｓｅｎｖａほｆ。ｔ ｊａ ｍｕｕｔ ａｓ．ａｎ。ｍａｉｓｅｔ ｈａ．ｌｉｎｔｏｅｌｍｅｔ ｖ。ｉｓｉｖａｔ ｈｅ．Ｄｏｔｔａ
ａ
ｓｅｌｌａｉｓｔｅｎ ｖｏｉｔｔｏａ 凝ｖｏ代ｔｅｌｅｍａｔｔｏｍｉｅｎ ｙｈｔｅｉｓｂｊｅｎ ｐｅｒｕｓｔａｍｉｓｔａ ｊｏｉ−
，
ｄｅｎ ｔｅｈｔａｖａｎａ ｏｌｉｓｉ ｏｓｔａａ ｊａ ｒｅｓｔａｕｒｏｌｎｎｌｎ ｊａｌｋｅｅｎ ｅｄｅ＝
ｅｅｎ ｍｙｙｄａ
ｒａｋｅｎｎｕｋｓｆａ ｋａｙｔｔａｅｎ ｔはｈａｎ ７ａイｎａｒａｈａｓｔｏ
ｊａ， ｊｏｔｋａ 。ｎ ｐｅｒｕｓｔｅｔｔｕ ｓｌｔａ
ｅｒｉ七ｙｉｓｔａ ｔａｒｋｏｉ七ｕｓｔａ ｖａｒｔｅｎ， ｅｔｔａ ｈｉｓ亡ｏｒｉｄｌｌｉｓｅｓｔｉ ｈｕｏｍａｔｔａＶｉｅｎ ｒ
‐
ａｑ
ｋｅｎｎｕｓｔｅｎ 圃ｉ５ｔａｊａｔ， ｊｏｔｋａ ｈｄ．ｕａｖａｔ ｓｕＱｊｅ．・ａ ｒａｋｅｎｎｕｋｓｉａ ｊａ ａ
ｓ ｙｔ・
ｔａａ ｍｆｄｅｎ ７ｕｏｒｔｅｅｎ， ｖｏ．ｓｌｖａｔ ｅｄｅ ｅｅｎ ａｓｕａ ｎ＝ｓｓａ
．

４６．

０ｎ ｅｒ
１ｔｔａｌｎ ｔａｒｋｅａｔａ， ｅｔｔａ ｓｕｏｊｅｌｕｔｏｍｅｎＰｉｔｅｅｔ ｅイｖａｔ ａｉｈｅｕｔａ ｍ ｔ ｋ
ｕｕ ｏ −
ｓｌａ ５Ｑｓｉａａｈｓｅｓｓａ ｒａｋｅｎｔｅｅｓｓａ‐ Ｊｏｔｔａ ｖａｌｔｅｔｔａｉｓ ｎ ｋｂｙｈすｍｍｉｌｌｅ ａｓｕｋ−
ｋａ１１１ｅ ｕｕｄｉｓｔｅｔｔａｖｆｓ七ａ ｒａｋｅｎｎｕｋｓｉｓｔａ 七ａｆ ｒａｋｅｎｎｕｓｒ ｈ １ ｔａ
ｙ ｍ ｓ ｍｕｕｔｔａｍＴ−
ｓｅｓ℃ａ ａｉｈｅ
ｔ
ｉｔｕＶａｔ Ｖａｉｋｅｕｄｅｔ， ｖｏｌｔａｉｓｌｉｎ ｈｅイ１ｌｅ ｍａｋｓａａ ｋｏｒＶａｕｓｔａ ｋｏ−
ｎｏｎｎｅｆｓｔａ ｖｕｏｋｒｉｓｔａ． Ｎさｉｎ ｈｅ ｖｏずｓｉｖａｔ Ｐｉ七ａａ ｋｏｔｉｎｓａ
， 雪ｋｅｔｏｉｍｉｎ℃ａｎｓａ
ｅｄｅｌｌｙｔｙｋｓｅｔ ｊａ ｔｙ叩ａＪａｎｓａ ｓｅｋａ ｓａｉｌｙｔｔささ Ｐｅｒｉｎｔｅｉｓｅｔ ｅ篇ｍａｎ七ａ ａｎｓａ
Ｐ
Ｊａ ａｍｍａｔｔｉｎｓａ， ｅｒｉｔｙｉｓｅＳｔｆ ｍａａｓｅｕｄｕｎ ｋさｓｉｔｙｄ１ａｉｓａ而ｎａｔ「 ｐｉｅｎｖｉ１ｊｅ−
ｌｙｋｓｅｎ， ｋａｌａｓｔｕｋｓｅｎ ｊｎ
ｅ． Ｎａｍａ ｋｏｒｖａｕｋｓｅｔ， ｊｏｔｋａ ｓｕｈｔｅｕｔｅｔｔａｉｓｉｌｎ ｔｕ‐
ｌｏｉｈ→ｎ， ａｕｔｔａｉｓｆｖａｔ ａｓｉａｎｏｍａｌｓｌａ ｍａｋｓａｍａａｎ 〜ｕｏｒｌｔｅｔ ｉ ｔ ｔｄｉ ｔさ ｌ
ｕｓａ
ｓ ａ−
ｈｅｕｔｕｖａｔ ｋｏｈｏｎｎｅｅｔ ｖｕｏｋｒａｔ
．

１７

１６

ＴＵＴＫＩＭＵＳ， ＫＯＵＬＵＴＵＳ ＪＡ ＴＩＥＤＯＴＵＳ
４７．

５１．

ｎ
ｌ
ｍａｔｔト ｊａ ｅｒｉｋｏｌｓｔｙｏｖｏｉｍａｎ ｔｙｂｎ ｌａａｔｕａ，
Ｋｏｈｏｔｔａａｋ〜ｅｅｎ ｔａｒｐｅｅｌｌｌｓｅｎ ａ
ｉ
ｔ ｅｅｌｌｌｓｕｕｄｅｎ ｊａ
ｋａｎｎｕｓｔａａｋｓｅｅｎ ｋｏｋｏ ｖａｅｓｔｂａ ｏｉｖａｌｔａｍａａｎ ｓｕｏ］ｅ Ｕｎ ａｒｐ
→ ｈ−
ｎａａｎ ｓｌｆｈｅｎ， ｊａｓｅｎｖａｌｔｌｏｌｄｅｎ ｔｕｌｆｓ ｒｙ
１
ｓａａｄａｋｓｅｅｎ ｋａｌｋお ｏｓａｌｌｉｓｔｕ
ｔ １ １１１１〜ｅｎ ｔｏ１ｍｌ−
ｔｙａ ｓｅｕｒａａＶ ｎ ｔｏｌｍｅｎｐ１ｔｅ１Ｓ ｎ １ａ１１１一５ｅｎ Ｊａ ｐｅｒｕ〜 ｕ〜 ａ

ｓａｔ目 ｈｅｔｏｆｓｕｕｔｔａ ｓＵｏｊｅｌｕｔｙｂｎ 七ａｒＰｅｅｌｌｉｓｕｕｄｅｓｔａ Ｔｕｌｌｓｌ ａｎｔａａ ｓｅｌｋｅａ‐
．
ｔａ ｊａ ｍｏｎＩＰｕｏｌｉｓｔａ ｔｌｅ七Ｏａ ｓｆｉ亡き ｍｔａ ｅｔｕｊａ ‐ ｅｆ Ｐｅｌｋａｓｔききｎ ｅｓｔｅｅｔｔｌ‐
，
ｓｌａ ｖａａｎ ｍｙｏｓ ｙｈｔｅｆｓｋｕｎｎａｎｉｓｉａ ｊａ ｔａ了ｏｕｄｅ了１ゞｓｌａ ・ ｓａａｖｕｔｅｔａａｎ ｋｕｎ
，
ｈｕｏ１ｅｈｄｉｔａａｎ ｈ
ｉｓｔｏｒ
イａ１ｌｆｓｅｓ
ｔｆｈｕｏｍａｔｔａｖ１ｅｎ ａ１ｕｅ．ｄｅｎ ｊａ ｎ ｄｅｎ ｙｍｐａ−
，
ｉｓｔｄｎ ｓｕ。ｊｅｌｕｓｔａ・ Ｔａｌｌａｉｓｔａ ｈｅｔｏａ 七ｕｌｌｓｌ ｌａａｊａ忙ｉ ｌｅｖｌｔｔａａ ｅｒ
ｒ
ｉｋｏｌｓ

ｌｓａ ｒａｊｏｌｓｓａ．
ｒ
ｖａｌｔａ

４８．

ｔｕｎｅ篤ｉｉｎ ｙｋ５１ｔｙｉ５１ｍ ｊａ ｖａ１ｔイｏｎ ｅ．ｆＭ一ｎ ｓｅｋａ ｙ１ｅ篤ｂｎ ｋｅｓｋｕｕｔｅｅｎ
，
ｊｏｔｔａ ｋａｌｋｋ１ ｔｕ１１５１ｖａｔ ｈｅｔｏｉｓｉｋｓ１ Ｓ ｔａ ｍｌｋｓｆ ｉａ ｍｉ１１ａ ｔａｖｏｉｎ ｈｅテー
，

ｈ 「 ｄｌ ｔａａ ｊａｒｉｅｓ−
Ｊａｓｅｈｖａ，ｔｆｏ，ｄｅｎ ｊａ ａ〜，ａａｎｋｕｕーｕｖＩｅｎ ｙｈｔｅｉｓｏｊｅｎ ｔｕ ｓ ｅ ｓ
ｌｌ
ｔｅｌｍａｌｌｌｓｔａ ｔｕｔｋｌｍｕｓｔｙｂｔさ ｓｅｕｒａａｖｌｌｌａ ａｌｏｌ ａ；
ｄｅｎ ｙｍｐａｒ
１５．
ｄ
罫 ｈｌｓｔ。ｒｆａｌｌｌｓｅ５ｔ→ ｈｕ。ｍａｔｔａ〉ｌｅｎ ａ．ｕｅｆ ｅｎ ｊａ ｎ
ｒ
ｌｎ→ｔｔｅｌｕ，
ｔｏｎ ｋａｕｐｕｎｋｉｓｕｕ
ｈｔ ｔ ｋａｌｋｌｌｌａ ｔａ−
‐ ｓｕｏｊｅｌｕｎ ｊａ ｓｕｕｎｍｔｔｅｌｕｎ ｖｕｏｒｏｖａｉｋｕｔｕｓｓｕ ｅｅ

ｄａｎ ｙｍＰａｒｉｓｔｄ
ｉ
ｉａｎ ｖｏ‐
ｌｄａａｎ Ｐａｒａｎｔａａ．
５２．

ｍｅｎｎｅｉｓｙｙｄｅｎ ｔｂｆｔａ ｊａ ｏｓｏｆｔｔａａ ｔａｍさｎ ｐｅｒｌｎｎｏｎ ｍｅｒｋｉｔｙｓ ｎｙｋｙａ
ｊａｎ ｅｌａ−

『 Ｉ１
ｅｌｔｕｖａｔ ｓｕｏｊｅ−ｕ−
− ｈ→５ｔｏｒｌａｌｌｉ〜ｅｓｔｌ ｈｕｏｍａｔｔａｖ目ｎ ａｌｕｅ Ｓ ｎ ｓｏｖ

ｍａｓｓさ． Ｔａｌｌａｉｓｅｓｓａ ｏＰｅｔｕｋｓｅｓｓａ ｔｕｌｌｓｌ ｋａｙｔｔａｉ ｒｕｎｓａａｓｔｌ ａｕｄｉｏｖｉｓｕ−
ａａｌｉｓｌａ ｍｅｎｅｔｅ１ｍａ ｊａ ｋａｙｄき ｈｉｓ℃ｏｒ
ｆａＴ１「ｓすｓｓａ ｐａＩＫｏｌｓｓａ・

ｉａ ｈｏｌｔｏｍｅｎｅｔｅｌｍａｔ，
‐ ｍａｔｅｒｌａａｌ→ｅｎ ｍｕｕ［ｏｋｓｅｔ，

４９．

５０．

ｔｔａ ｋａｙｔａｎｎｂｎ
Ｔｕ１１５１ ｊａｒｉｅｓｔａａ ｊａ ｋｅｈｆｔｔａａ ５ｅｋａ ｅｒイｋｏｌｓｋｏｕ１ｕｔｕｓ七ａ ｅ
．
ａ
ｋ
ｉ
Ｌ
。ｎ ｖａ１ｔｔａｍａ−
ｓ
ｓ
ｋ。ｕ１ｕｔｕ５ｊａｔｋｏｊａ ｙｌ１ａ ｍａｉｎ１ｔｔｕ旗 ａ１ｏｊａ ｖａｎｔｅｎ．
‐
ｊ
ｉａｌｌｌｓｅｓｔｌ ｈｕｏｍａｔｔａｖ「ｅｎ ａｌｕｅｌｄｅｎ ａ ｎｌｌｄｅｎ ｙｍＰａ‐
ｔｏｎ亡き ｅｄ「ｓｔａａ ｈ『ｓｔｏｒ
ｋｏｕｌｕ‐
Ｏ １
ｌｓｔｏｎ ｓｕｏｊｅｌｕｕｎ ｅｒｉｋｏ→ｓｔｕｎｅｅｎ ａｍｍａｔｔ「一 ｊａ ｅｒｌｋｏ『ｓｔｙ ＶＯ ｍａｎ
ｒ
ｔｔ ｊａ ｊｏｔｋａ ｒａｋｅｎ‐
ａ
ｔｕｓｔａ． Ｅｄｅｌｌｅｅｎ ｏｎ ｖ訂ｔｔａｍａｔｏｎｔａ 〜ａｌｌｙｔｔａ ａｍｍａ ｅ ，
ｌ
ｆ
ｋ
ｌ
ｌ
ｈ
ｓ
ａ
ｓ
ｔ
ａ
． ｏｎ ｔｏｌｖｏｔｔａｖａａ，
ｔａｍ「ｓｅｎ ｔｅｏｌｈｓｔａｍｉｎｅｎ ｏｎ ｓａａｔｔａｎｕ ｕ ａｎ
ａ
ｂ
ｆｓｔｙ ｓｓ ｅｒ『ｋｏｌｓｔｕｎｅｌｄｅｎ
ｎ→ｖａｔ ｙｈｔｅ
１
、
ｅｔｔａ ａｓｉａｎｏｍａｆｓｅｔ ｌａｌｔｏｋｓｅｔ ｔｏｌ
ｔ 『 ｌ ａｎ Ｋｕｌｔ−
ｋａｎ〜ａイｎｖａｌ１５ｔｅｎ ｅ１ｉｎｔｅｎ， ｋｕｔｅｎ ｅ５ずｍｅｒｋ１ｋｓ． Ｒｏｏｍａ５ｓａ ｏ ｍ ｖ
ｌ ａｌｌｓｅｎ ｔｕｔｋｉ‐
ｋ
ｔｕｕｒｉｏｍａｌｓｕｕｄｅｎ ｓａｌｌｙｔｔａｍｉｓｅｎ Ｊａ ｅｎｔｉｓｔａｍｌｓｅｎ ａｎｓａ ｎｖ
ｌ ＩＴ１ ｔ ｎ ａｌｕｅｌｄｅｎ ｋａｎｓａｌｎｖａ −
ｍｕｓｋｅｓｋｕｋｓｅｎ， 複ｌｓｔｏｍｅｒｋｋｉｅｎ ｊａ ｈ高ｔｏｒ ａ ｓ ｅ
ＯＭ ｋ ‐
ｌ
ｉ
ａ
ＩＣＯＨＯＳ） ｓｅｋａ Ｋａｎｓａ ｎｖ ｉｓｅｎ ｍｕｓｅｏｎｅｕｖｏｓｔｏｎ （ＩＣ ） ａｎｓ
５ｅｎ ｎｅｕｖｏｓｔｏｎ （

一
ｉｋ ｌｌｌ ｅｎ ｋｅｈｉはぎ
Ｈｉｓｔｏｒｉａｎ１５ｅｓｔｉ ｈｕｏｍａｔ七ａｖｌｅｎ ａ丁ｕｅ「ｄｅｎ ｓｕｏｊｅｌｕｎ Ｐａ ａ ｓｅ
ｌ
ｔ
ｈ
ｔ
ａ
ａ，
ｌ
ｌ
ｌ
ｏ
ａ
ｔ
ｒ
ｓ
ｔ
ｌ
ｔ
ｕ
ａ
ｋ
ｓ
ｕ
ｌ
ｏ
ｔ
ｄ
ｕ
ｉ
ｏ
ｕ
ｈ
ｋ
ｓ
ｎ
ｌ盲
ｍｌｓｔｙｏｈｂｎ ｔａｒｖｌｔｔａｖａｎ ｈａ ｎｔｏ ｅｎ
ｔ
ｆ
ｎ
ｅ
ｓ
ａ
ａ
。
ｍ
ｉ
ａ
ｓ
．
ｎ
ｋ
ｊ
１
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
七
，
ｍｉ１１０１ｎ ｓｅ ｋａｔｓｏｔａａｎ ｓ。ｐｉｖａｋｓｆ ｊａ ａｒｐｅｅ
１ｔｋａｎ ａ１ｋａｖａｌｉｎ ｏｈｉｅ．ｍａｎ ｍｕｋａａｎ‐
ｉ
ａ
ｔ
Ｄ
イ
ｈ
ｔ
１
１
ａ
ａ
ｓ
ｊ
。
ｔ
ｆ
ｔ
５
ｎ
ｕ
ｓ
ｅ
ｍ
ａ
ａ
ｎ
ｏ
ｒ
ｖｌ

Ｈｉｓｔｏｒ
ｌａｌｌｉｓｅｓｔｉ ｈｕｏｍａｔｔａｖｆｉｎ ａｌｕｅｉｓｉｉｎ ｔｕｔｕｓｔｕｍｉｎｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｉｓａｌｔ ａ
ｙ
ｋａｉｋｅｎｔａｓｏｉｓｅｅｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｅｎ ｅｒｆ七ｙｉｓｅｓｔｆ ｈｆｓｔｏｒｉａｎ ｏｐｅｔｕｋｓｅｅｎ ｎｌｌｎ
，
，
ｅｔｔき ｎｕｏｒ１１ｎ ｖｏｉｔａｉｓｉｉｎ ｊｕｕｒｒｕｔｔａａ ｋｙｋｙ ン
イ
ｈｍａｒｔａａ ｊａ ｋｕｎｎｌｏｆｔ七ａａ

ｓｏｌｌｌａ，

ａｌｌ ｔｔａｍｌｓ℃ｙｂｈｂｎ，
‐ ｕｕｄｅｎａｌｋａｌｓｅｎ ｔｅｋｎｌｌｋａｎ ｓｏｖｅ１七ａｍ『ｎｅｎ ｓ ソ
ｏ ｋ ｉｆｋｋａ．
− ｓｕｏｊｅｌｕｎ ｋａｎｎａｌｔａ ｖａｌｔｔａｍａｔｂｎ ｋａｓｌｔｙ ｔｅ ｎ

Ｋｏｕｌｕｓｓａ，ｋｏｕｌｕｎｕｌｋｏｐｕｏｌｅｌｌａ ｊａ ｙｌｉｏｐｉｓｔ。ｓｓａ ａｎｎｅｔｔａｖａｓｓａ ｏ ｅｔｕｋｓ ｓ ａ
ｅｓ
ｐ
ｓｅｋａ ｔｉｅｄｏｔｕｓｖａｌｉｎｅｉｄｅｎ， ｋｕｔｅｎ ｅ５１ｍｅｒｋｉｋｓ「 ｋ→ｒＪｏゴｅｎ ｌｅｈｄイｓｔｂｎ ｔｅｌｅ−
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ｊｏｔｋａ ｈａｌｕａｖａｔ ｉｓきｔａ ｈｉｓｔｏｒｉａｎｉｓｅｓｔｌ ｈｕｏｍａｔｔａｖｉｅｎ ａｌｕｅｌｄｅｎ ｔｕｎｔｅ−
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ｍｓｓａ
ｒｌｓｔｂｎ ｋｅｈｌｔｔａｍｉｎｅｎ ｊａ ｓｕｏｊｅＩＵ ａｌｈｅＵｔｔａｖａｔ ｏｎ９ｅｌ晒ａ， ｊｏｔｋａ
ｋｏｓｋｅｖａｔ ｙｈｔｅｌｓｅｓｔｌ ｒａｊａｎ ｋｕ旧ｍａｎａｋｉｎ ｐｕｏ．ｅｌ．ａ ｏ．ｅｖ．ａ ｊａｓｅｎ−
Ｖａ．ｔｆｏ．ｔａ， ｔＵＩ→ｓｆ ｊａｓｅｎｖａｌｈｏｉｄｅｎ ｋｏｏｒｄｆｎ０一ｄａ ｔｏｌｍｆｎｔａｓｕｕｎ帽
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ｔｕ．ｉｓｉ ｒ
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