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1.

INLEDNING
Områdets kulturhistoriska värden har undersökts i samband med en byggnadsinventering 2001.
Syftet med den här utredningen är att uppdatera ovannämnda byggnadsinventering samt att undersöka områdets kulturhistoria och landskap.
Avsikten med uppdateringen av kulturmiljö- och landskapsutredningen samt byggnadsinventeringen för revideringen av delgeneralplanen är att undersöka planeringsområdet med tanke på
kulturmiljön, som omfattar den byggda miljön samt traditionella landskap som är typiska för området. I utredningen görs en genomgång av områdets historia i korthet, landskapet och dess särdrag undersöks och det görs en genomgång av helheter som är värdefulla för bybilden samt enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I bilaga 1 till den här utredningen finns inventeringen
från 2001 och i bilaga 2 en värdeklassificeringstabell där de värdefulla byggnadernas nuvarande
situation har jämförts med resultaten 2001.
Utredningens mål är att styra delgeneralplaneprocessen enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen så att man i planeringen av markanvändningen främjar ett bevarande av den
nationella kulturmiljöns och byggnadsarvets regionalt varierande karaktär. I utredningen försöker
man identifiera kulturmiljöns och landskapets lokala karaktär och särdrag så att tilläggsbyggnation
och andra ändringar kan styras i planen så att de anpassas till dem.

2.

ANVÄNDA METODER
Den här utredningen samt uppdateringen av byggnadsinventeringen har gjorts av arkitekt Stina
Karhunmaa. Utgångspunkt för byggnadsinventeringen har varit terränggranskningar vintern 2018,
då områdets hela byggnadsbestånd undersöktes utvändigt, och kulturhistoriskt värdefulla byggnader/helheter som identifierats på området samt miljöer och landskap fotograferades. Basmaterial
i arbetet har varit kartor över området, en tidigare inventering från 2001 samt andra planer och
planläggningar. Vid undersökning av historien har litteratur, Lantmäteriverkets gamla grundkartor
samt Jyväskylä universitets historiska kartor använts som bakgrundsmaterial.

3.

DEFINIERING AV OMRÅDET SOM GRANSKAS
Generalplaneområdet ligger i byn Bosund i Larsmo kommun. Området omfattar de områden som
omger centraltätorten och som inte är detaljplanerade.
Det undersökta området framgår av nedanstående karta.
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Figur 1. Område som undersökts.
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Preciseringar av de bebodda områdena:

Figur 2. Precisering av det nordliga byområdet.

Figur 3. Precisering av det sydliga byområdet.
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4.

DET UNDERSÖKTA OMRÅDETS HISTORIA
Larsmo har uppkommit till följd av landhöjningen. Ännu för cirka 2000 år sedan var hela Larsmoområdet havsbotten. Ingen känner exakt till när bosättning har etablerats på området, men
det skedde enligt uppskattning tidigast ungefär i mitten av 1100-talet (Appel, Hans m.fl. 1992,
13). Regionen var vid den tiden mycket glest bebodd. Bosund är känt som en skeppsbyggarby där
det förr i tiden fanns skeppsbyggare i så gott som varje hus. För Larsmoborna var båten förr ett
oundgängligt fortskaffningsmedel, och ännu i början av 1900-talet måste man färdas över vatten
för att ta sig till fastlandet. Fisket har alltid varit en viktig näring i hela Larsmo och därför också i
Bosundsområdet jämsides med sälfångst, som upphörde på 1900-talet.
På 1970-talet var jordbruket en viktig näring på området och den syntes överallt i form av allt
större åkerområden kring byn. Till och med Gåsören har varit odlingsområde, men den blev skogbevuxen redan på 80-talet. Numera har också andra åkerområden i någon mån blivit skogbevuxna,
speciellt intill Nyhagavägen, vilket visar hur näringslivet generellt har förändrats. På den gamla
sockenkartan ser man hur byvägen genom Bosund har bevarat sin form ända till våra dagar.

Figur 4. Utdrag ur sockenkartan från 1840. (http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/@@mapview?handle=hdl_123456789_24154, 16.1.2018).
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Figur 5. Grundkarta över området 1972/Norra byområdet (http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi, 16.1.2018).

Figur 6. Grundkarta över området 1972/Södra byområdet. (http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi, 16.1.2018).
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Figur 7. Grundkarta över området 1986.
(http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi, 16.1.2018).

Figur 8. Grundkarta över området 1986/Södra byområdet. (http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi, 16.1.2018).
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Figur 9. Landhöjningen angiven med röd färg. Utredningsområdets läge anges med en blå cirkel och en
pil. Ursprunglig bildkälla: Karl-Johan Fagerudd. Larsmo hembygdsförening 2006, 13.

5.

KULTURLANDSKAP

5.1

Landskapsstruktur
Området som undersöks ligger i landhöjningens kustzon. Området är till största delen obebyggt
skogsområde där det ställvis finns berg i dagen. På området finns dessutom steniga fält vid landhöjningskust i sydvästra delarna av området. Området har varierande topografi. Terrängformerna
har en variation på cirka 5–15 m ö.h. Ungefär mitt på det undersökta området har det till följd av
landhöjningen uppkommit en glosjö, Sundet, som via en byggd kanal står i förbindelse med den
mera vidsträckta Vargholmsfjärden. Mitt i Sundet finns den obebyggda ön Gåsören och nordväst
om den finns en mindre holme där det finns en fritidsbostad. På området finns också det lilla
Hemträsket vars omgivning är försumpad. Det största bergsområdet Svennasören ligger i områdets södra del norr om Norra Larsmovägen.
Den byggda miljön och bosättningen i den norra delen har till största delen etablerats kring vattendraget och byvägen (Byvägen) vid kanterna av de vidsträckta odlingsområdena. Byvägen fortsätter ända till stranden och vattenområdet omges av Finholmsvägen i Öjariktningen samt Nyhagavägen i nord-sydlig riktning. Det finns också bebyggelse i de södra delarna av det undersökta
området söder om Norra Larsmovägen som ett band längs Sandavägen samt intill vattenområdet
Svennasminnet. Bebyggelsen kantas av ganska smala odlingsområden.
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Figur 10. Det undersökta områdets landskapsstruktur. Bilden består av en terrängkarta samt terrängskuggning.

5.2

Landskapsbild
Det undersökta områdets landskapsbild domineras av vidsträckta åkerområden samt vattendrag
på och kring området. Vägarna är krokiga och backiga. Områdets värdefulla byggnadsbestånd
ligger oftast på synliga platser uppe på backar och är därför viktigt för områdets landskapsbild. I
det öppna landskapsrummet vid kanterna av vidsträckta öppna åkerfält framträder byggnaderna
tydligt. Bebyggelsen i den norra bydelen är oftast gles, även om bebyggelsen längs vägen i Finholm
är tätare.
Längs Nyhagavägen växer det däremot skog. Trädbeståndet är glesare då man närmar sig planområdets gräns. På de här områdena finns vackra vyer mot Sundet. Söder om Norra Larsmovägen
intill Sandavägen är bebyggelsen betydligt tätare. Längs det ganska smala åkerområdet intill
Sandavägen har man utsikt ända till vattenområdet Sandviken. På grund av det röjda trädbeståndet och åkerområdet har man för närvarande utsikt mot Sandviken till och med ända från Norra
Larsmovägen. De varierande terrängformerna är speciellt tydliga vid bebyggelsen på sluttningen
intill Svennasminnet.
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Figur 11. Vidsträckta odlingsområden och den krokiga vägen i norra delen av det undersökta området.

Figur 12. Vidsträckta odlingsområden i norra delen av det undersökta området.
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Figur 13. Nyhagavägen som löper genom skog.

Figur 14. Vyer mot Sundet från Nyhagavägen.

Figur 15. Byområdet i södra delen av det undersökta området fotograferat från Sandavägen.

Figur 16. Åkerområden intill Sandavägen fotograferade från Gennäsörsvägen. I bakgrunden
skymtar Sandvikens vattenområde.

Figur 17. Norra stranden fotograferad från Alö (från Alövägen).
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Figur 18. Flygfoto över byområdet i norra delen av det undersökta området. © Lantmäteriverket.

Figur 19. Flygfoto över byområdet i södra delen av det undersökta området. © Lantmäteriverket.

5.3

Landskapets särdrag
Landskapets särdrag är koncentrerade till de stora åkerområdena i norra delen av det undersökta
området. Där framträder det vackra Sundet. Vid kanterna av odlingsområdena finns det ställvis
också fina björkbestånd.
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5.4

Rekommendationer
Man borde överväga att ge det norra byområdet (Storhagen, Bovallarna) beteckningen MA (åkerområde som är värdefullt för landskapet). Det är också skäl att bevara odlingsområdet längs
Sandavägen i söder öppet.

6.

BYGGD MILJÖ

6.1

Allmänt
Hela byggnadsbeståndet i byområdena används för åretruntboende. På en holme i det lilla Sundet,
vid östra stranden av Sundet vid Nötholmen samt vid norra ändan av Finholm i närheten av badstranden finns några fritidshus. Största delen av byggnadsbeståndet är byggt på 1990- och 2000talet och byggnaderna på området ger allmänt taget ett ganska modernt intryck. Några bostadsbyggnader från 50–80-talet har också bevarats.
Endast några äldre byggnader från 1800-talet och början av 1900-talet har bevarats på området.
Områdets äldsta byggnad är ett hus från 1791 intill Brännbackavägen. Vid nybyggnation har det
gamla byggnadsbeståndet huvudsakligen beaktats väl.

Figur 20. Till vänster byggnadsbestånd från 50-talet och till höger byggnadsbestånd från 2000-talet samt
områdets äldsta byggnad från 1971 vid Brännbackavägen.

6.2

Kulturhistoriska värden
Områdets viktigaste kulturhistoriska värden har anknytning till byggnadsbeståndet med värdefulla
byggnadstraditioner från 1800-talet samt odlingsområdena som är värdefulla för landskapet. Vid
den norra stranden finns dessutom bodar och andra byggnader med anknytning till fiske och båtliv
och ett starkt samband med Bosunds historia.
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6.3

Helheter som är värdefulla för bybilden
På området kan man se två helheter som är värdefulla för landskapet och bybilden.

Figur 21. Helheter som är värdefulla för bybilden samt enstaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

•

Bosunds båt-, fiske- och jaktmuseums område samt det närbelägna strandområdet
På området finns byggnadsbestånd med anknytning till fiske och båtliv och med lokalt kulturhistoriskt värde samt en kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö från 1890-talet och en annan
mindre, gammal bostadsbyggnad uppskattningsvis från början av 1900-talet uppe på en backe.
En del av byggnaderna på museiområdet har flyttats. Vid nybyggnation borde man beakta att
helhetens värden ska bevaras.

Figur 22. Gammalt byggnadsbestånd på området.
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Figur 23. Gammalt byggnadsbestånd på området.

Figur 24. Museiområdet och gammalt byggnadsbestånd.
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•

Det värdefulla byggnadsbeståndet vid korsningen mellan Brännbackavägen och Byvägen
Två kulturhistoriskt värdefulla byggnader från slutet av 1800-talet/början av 1900-talet bildar
en helhet av värde för landskapet vid korsningsområdet. På området finns dessutom en gammal bod. Vid nybyggnation borde man beakta helheten som är värdefull för landskapet/bybilden.

Figur 25. Gammalt byggnadsbestånd fotograferat från Brännbackavägen.

Figur 26. Gammal bod och bostadsbyggnad från 1850-talet.

6.4

Värdefulla gårdsmiljöer och byggnader
På området noterades 7 st enskilda byggnader av kulturhistoriskt och lokalt värde. Alla enskilda
byggnader har beaktats och i inventeringen 2001 värderats som byggnadshistoriskt värdefulla,
historiskt värdefulla och värdefulla för landskapet. Utöver de byggnader som inventerades på området 2001 har inget annat kulturhistoriskt värdefullt byggnadsbestånd upptäckts. I bilaga 2 finns
en värdeklassificeringstabell där ett bevarande av byggnadernas kulturhistoriska värden bedöms.
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Figur 27. Enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader på området.
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7.

SAMMANDRAG OCH SLUTSATSER
Områdets kulturhistoriska värden har anknytning till det värdefulla byggnadsbeståndet med byggnadstraditioner från 1800-talet och början av 1900-talet samt Bosunds historia som ett område
med båtbyggare och fiskare.
Av de sex byggnader som inventerades 2001 och bedömdes vara byggnadshistoriskt, historiskt
och landskapsmässigt värdefulla har fem bibehållit sitt värde. En av byggnaderna (nr 5) har renoverats fullständigt, varvid dess kulturhistoriska värde har försämrats. Renoveringen har dock gjorts
med respekt för byggnadens ursprungliga exteriör. En av de värdefulla byggnaderna är i dåligt
skick och är obebodd (nr 6). Bortsett från de här två byggnaderna rekommenderas att de värdefulla
byggnadernas miljö ska beaktas i planen. Som beteckning rekommenderas /s – område där miljön
ska bevaras. Utöver de objekt som inventerades 2001 har inga andra värdefulla byggnadsobjekt
upptäckts.
På området har två värdefulla helheter med tanke på bybilden och landskapet noterats
• Bosunds båt-, fiske- och jaktmuseums område samt det närbelägna strandområdet
• Det värdefulla byggnadsbeståndet vid korsningen mellan Brännbackavägen och Byvägen
Det rekommenderas att områdena beaktas i planen med en beteckning som tar hänsyn
till att områdenas kulturhistoriska värden och deras värde för landskapet ska bevaras,
t.ex. sk- eller /s.
De största åkerområdena som syns till byområdets vägområden är värdefulla för landskapet; rekommenderad beteckning MA (åkerområde som är värdefullt för landskapet).

Figur 28. Rekommenderade beteckningar: åkerområden som är värdefulla för landskapet – gult område,
byggplatser vars omgivningar ska bevaras – fuchsia.
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BILAGA/LIITE 2

BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING / BOSUNDIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS
Värdeklassificering, arvoluokitus
R = byggnadshistorisk / rakennushistoriallinen
H = Historisk / historiallinen
M = Landskapsmässig / maisemallinen
Värden, arvot 2001

Värden, arvot 2017

Läge, tila

Nr

Adress, osoite

R

H

M

R

H

M

öde/bebott, autio/asuttu

1

Byvägen 299

x

x

x

x

x

x

bebott/asuttu

x

x

x

x

x

x

bebott/asuttu

x

x

x

x

x

x

bebott/asuttu

x

x

x

x

x

x

bebott/asuttu

Värdena bevarats, arvot säilyneet.
2

Brännbackavägen

Värdena bevarats, arvot säilyneet.
3

Brännbackavägen 28

Värdena bevarats, arvot säilyneet.
4

Alhövägen 42

Värdena bevarats, arvot säilyneet.

5

Finholmsvägen 38

x

x

x

x

bebott/asuttu

Bygnaden har grundrenoverats och är nästan som ny, rakennus täysin peruskorjattu ja lähes uudenveroinen.
6

Finholmsvägen 46

x

x

x

x

x

x

öde/autio

x

x

x

bebott/asuttu

Värdena bevarats, byggnaden öde. Arvot säilyneet, rakennus autio.
7

Nyhagavägen

Värdena bevarats, arvot säilyneet.

x

x

x

