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UPPDATERING AV BYGGNADSINVENTERING FÖR FINNÄS
1

INLEDNING
Områdets
kulturhistoriska
värden
har
studerats
i
samband
med
byggnadsinventeringen år 2001. Denna utredning är en uppdatering av den
tidigare gjorda utredningen. Via en byggnadsinventering kan man i samband med
delgeneralplanläggningen beakta kulturmiljöns värden i området.
I utredningen granskas helheter som är värdefulla för byabilden samt enstaka
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vars nuvarande tillstånd har jämförts med
resultaten från inventeringen år 2001. I den uppdaterade inventeringen har man
sammanställt bilder av inventeringsobjekten, beskrivit objekten samt deras värde
och gjort en bedömning av hur väl objektens värde har bevarats. I tillägg till
detta inventerades tre nya objekt.
Målsättningen med utredningen är att styra delgeneralplaneprocessen i enlighet
med de riksomfattande målen för områdesanvändning (VAT), så att planeringen
av markanvändningen främjar bevarandet av den byggda kulturmiljön och
byggnadsarvets regionalt varierande karaktär. Via planläggningen styr kommunen
utvecklingen av markanvändningen. På basen av byggnadsinventeringen är det
möjligt att anpassa kompletteringsbyggandet till kulturmiljöns särdrag och
karaktär samt bevara kulturmässigt värdefulla helheter.

2

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utgångspunkten i uppdateringen av byggnadsinventeringen har varit ett
terrängbesök. I Finnäs gjordes terrängbesöket 28.4.2017. Under inventeringen
fotograferades alla de tidigare inventerade byggnaderna på området och det togs
även generella fotografier av den byggda miljön i området. Kartor från området,
den tidigare byggnadsinventeringen från 2001 och planeringsmaterial samt
markanvändningsplaner har använts som utgångsmaterial i utredningen.
Inventeringen och värderingen av objekten har utförts av arkitekt Minttu Kervinen
SAFA YKS-548 från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

3

UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet består av delgeneralplaneområdet för Finnäs.
I Finnäs har man anvisat ett område som är värdefullt för landskapet eller
regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
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Bild 1. Finnäs planområde.

Bild
2.
Utdrag
ur
Österbottens
landskapsplan 2030. Med rött anvisas
ett område som är värdefullt för
landskapet eller regionen med tanke
på kulturmiljön eller landskapsvården
- Finnäs, Finne, Krok, Viss samt
bygatan. Med beteckningen har man
anvisat
det
öppna
åkerområdet
Storhagen norr om Finnäs by.
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4

BYGGNADSINVENTERING FRÅN ÅR 2001
År 2001 har det inventerats 22 objekt i Finnäs och Gertruds. Av dessa objekt är
nummer 1 - 10 belägna utanför planområdet och dessa granskades inte i
samband med inventeringen.
Objekten i inventeringen från 2001 har inte numrerats. Numreringen som använts
i samband med rapporten hänvisar till objektens ordningsföljd i inventeringen från
2001.

5

TIDIGARE OINVENTERADE OBJEKT
På granskningsområdet inventerades tre nya objekt, varav två stycken bedömdes
vara gårdsgrupper från återbyggnadstiden och en byggnad från 1800-talet. Dessa
har numrerats som objekt nr 23, 24 och 25.

6

UTREDNINGSOMRÅDETS HISTORIA
I sockenkartan från 1840-talet syns vägen som löper genom Finnäs väldigt lika
vägdragningen i nuläget. Bytomten finns vid en krök i korsningen av den
nuvarande Finnäsflavägen. På grund av kartans färgsättning är det svårt att
urskilja byns åkrar, men dessa har varit belägna kring bytomten och kring en
backe som finns i vägkröken. Även Brändholmens strand och den västra stranden
av bäcken som löper från Storträsket har varit odlade. Vid bäckens mynning har
havsviken trängt längre inåt och det har funnits ängsmark vid bäckens stränder.
Bockholmen har varit en ö. Öviken öster om byn har varit ängsmark. Mellan
Bånholmen och fastlandet har det funnits ett bredare sund. På Bånholmen har det
på basen av kartgranskning inte funnits åkrar, utan de låglänta områdena på ön
har varit ängsmark. Näringarna i området baserades på lantbruk och fiske.
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Bild 3. Utdrag ur sockenkarta från 1840-talet. Finnäs ungefärliga läge har
anvisats med röd cirkel. Ängarna har betecknats med grönt på kartan.
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I Kalmbergs atlas från 1855 kan man se den spridning av bystrukturen som har
börjat i och med markförrättningarna i mitten av 1800-talet. Sannolikt har
huvudbyggnader flyttats från Finnäs bytomt så att byggnaderna har placerats i
samband med den åker som tillhörde husen. Byastrukturen bevarades dock som
relativt tät eftersom husen placerades vid den övre sluttningen av backen samt
invid vägen. På kullens topp fanns byns vindmöllor. Öster om byn invid vägen har
man med bokstaven T betecknat tre torp, varav den mest avlägsna finns norr om
vägen i Österviken.
På granskningsområdet finns det ett flertal bostadsbyggnader från 1700-talet
(objekten 18,19 och 20) samt 1800-talet (objekten 12,13, 15, 17, 21, 22 och
23). En del av bostadsbyggnaderna från 1800-talet har flyttats till sina nuvarande
platser från andra byar i närheten under början av 1900-talet eller först under
slutet av 1900-talet. Bostadsbyggnaderna från 1700- och 1800-talen är
österbottniska stockhus i 1½ våning. Längs med den långa fasaden finns det
ovanför huvudvåningens fönster typiska mindre fönster (haukkaikkuna) och vid
fasaden mot gården finns det typiskt en veranda. Fönstrens karmar är dekorativa.
Ifall huset inte har flyttats till platsen är grunden av sten. Typiskt sett har
byggnaderna målats röda senast på 1900-talet och har lodräta täckribbsfasader. I
en del av objekten har vindsvåningen målats vit eller gul. På de mindre gårdarna
har huvudbyggnaden klart varit mindre till storleken och det finns inte mindre
fönster ovanför huvudfönstren. Även de mindre bostadsbyggnaderna är målade
röda och har lodräta täckribbsfasader.
Ekonomibyggnaderna från tidsperioden är av stock. På granskningsområdet har
bevarats eller till platsen har flyttats ett flertal bodar. Bl.a. vid objekt 16 finns två
rödmålade bodar av stock samt en enklare byggnad med dörr vid gaveln. Även
vid objekten 19, 20 och 21 finns det i gårdsgruppen flera bodar av stock. Dessa
avgränsar gårdsgrupperna. En del av bodarna har flyttats till platsen. Vid objekt
nr 20 finns en gammal vindkvarn som har flyttats till platsen. Enligt kartorna från
1800-talet har det funnits ett flertal vindkvarnar på området. I samband med
objekt nr 18 vid stranden finns en bevarad gammal ria med grunder i natursten.
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Bild 4. Utdrag ur Kalmbergs atlas från år 1855.
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Områdets befolkningstillväxt har varit kraftig under skiftet 1800- och 1900-talen.
Detta har lett till att bosättningen har spritts längs med byvägarna. Ett bönehus
färdigställdes invid byvägen år 1937. På basen av kartorna bosattes Bånholmen
under återbyggnadstiden.
Efter 1970-talet har det byggts ett flertal sommarstugor på Bånholmens stränder
lika som på Vassörens strand.
PÅ granskningsområdet har det bevarats i alla fall en byggnad från år 1940
(objekt nr 11). På Bånholmen finns det ett flertal gårdsgrupper från 1950-60 talen
(objekt nr 24 och 25). Bostandbyggnaderna från denna tidsperiod är tärningslika
och grupperade kring en centralmur, så att säga typhus från återbyggnadstiden
eller modifieringar av dessa. Vid inledningen av 1960-talet har den tärningslika
byggnadsmassan förlängts i och med att levnadsstandarderna och tillgängligheten
till byggnadsmaterial har förbättrats. Byggnaderna har vågrät brädfodring och
ljusa färger har favoriserats. På planområdet har det bevarats några enskilda
ekonomibyggnader från återbyggnadstiden, varav den mest representativa finns i
samband med objekt 12.

Bild 5. Utdrag ur Finlands ekonomiska karta från år 1950.
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Bild 6. Utdrag ur grundkarta från 1972. Skiftesindelningen har reviderats under
karteringstiden, vilket är orsaken till att fastighetsgränser inte har betecknats.
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7

KULTURLANDSKAP

7.1 Landskapsstruktur
Granskningsområdet är beläget invid havsstranden nära sundet som skiljer
Larsmosjön från havet. I och med landhöjningen växer Bånholmen sakta ihom
med fastlandet. Bockholmen och Fjälaholmen i de västra delarna av
granskningsområdet har vuxit ihop med fastlandet efter mitten av 1800-talet.
Åkrarna är belägna på de låglänta områdena i terrängen, d.v.s. längs med
Västerbyvägen mot stranden, vid Finnäsflag och på de låglänta områdena på
Bånholmen. De lägsta tillandningarna vid Finnäsflag och Bånholmen har ännu på
1800-talet varit våta ängsmarker. Nuförtiden finns det ihopväxande tillandningar
vid stränderna. På grund av strandväxtligheten öppnas det inte vyer mot
vattenområdena från många andra platser än från Bånholmens bro.
Terrängen i de norra delarna av granskningsområdet är huvudsakligen småskaliga
förhöjningar. De högsta områdena vid backarna är belägna på ca 15 m över
havet. I de östra delarna av granskningsområdet har man längs med bäckarna
från Degermossen röjt ängar och senare åkrar.
Bockholmen är på samma sätt småskalig till terrängen. Bockholmen avskiljs från
Brändholmen och Fjälaholmen av ett jämnt och försumpat skogsområde som är
ett gammalt sund.
De öppna åkrarna avgränsas av högre backar. Norr om Finnäs byområde höjs
Hopskogen, som är bergig och skogsbeklädd ca. 15 m norr över havsytan. Backen
bildar en vacker bakgrund för byns bebyggelse. Västerbyvägen löper söder om
backen och huvuddelen av byns åkrar och bosättning finns på den södra sidan av
den. I väst avgränsar den skogiga Brändholmen byns öppna åkerområden och
bildar en lugn bakgrund till åkern.
Skogen på backarna är huvudsakligen barrskog. På de mer låglänta områdena
och i samband med bosättningen är växtligheten frodigare och består av lövträd.
I och med storskiftet har byns bosättning börjat spridas från bytomten, dock så
att de placerats rätt tätt vid Hopskogens backe och kanterna av den öppna åkern.
Då bebyggelsen har förtätats under början av 1900-talet och återbyggnadstiden
har husen placerats vid detta successionsområde. Bånholmen bosattes på 1950talet och det första huset lokaliserades i de norra delarna av ön på Horsholmen så
att åkrarna blev mellan huset och stranden. De följande husen lokaliserades mot
stranden i mitten av sina åkrar.
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Bild 7. Finnäs by sett från den norra sidan av den öppna åkern. Genom åkern
löper ett dike från Storträsket. Området kring diket har ännu på 1800-talet varit
fuktig ängsmark på gammalt havsbotten. Vyn mot havet skyms av det höga
trädbeståndet vid stranden. Vägen höjer sig mot Hopskogens backe och det håll
där bosättningen är belägen.

Bild 8. Samma åkerområde sett från motsatt håll. Framför huset som flyttats till
platsen under slutet av 1900-talet ser man den gamla strandbanken.
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Bild 9. Vy från Bånholmens bro västerut mot Finnäs by.

Bild 10. Vy längs med Västerbyvägen från öst till väst.
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7.2 Landskapsbild
Då man anländer till Finnäs längs med Västerbyvägen efter Gertruds finns det
invid vägen små åkerplättar och gammal tillandning som håller på att växa ihop.
Vägen har betecknats på kartor redan från 1800-talet. Vid korsningen av
Bånholmsvägen finns det första större åkerområdet bakom vilket Hopskogen
höjer sig. Åkerområdet har varit ängsmark på 1800-talet. Byns bosättning finns
huvudsakligen invid Hopskogens backe och åkerområdets kanter.
Där vägen stiger mot de nedre delarna av Hopskogens backe finns det byggnader
från återbyggnadstiden och nyare egnahemshus. Vägen löper via ett åkerområde
mot backen där byns äldsta hus och bönehuset finns. Bosättningen finns på den
södra sidan av Västerbyvägen och invid mindre vägar och bönehuset finns norr
om Västerbyvägen omgiven av tallskog. Mindre åkerområden som är belägna
mellan bosättningen bildar omväxlande vyer. Den gamla gårdsväxtligheten
avgränsar de mindre vägarna vyer tillsammans med stenmurarna och de gamla
byggnaderna.
Vid byn svänger Västerbyvägen mot nordost och löper genom byns största
åkerområden som är belägna på gammalt havsbotten. En stor del av åkerområdet
har varit odlat redan på 1800-talet. Endast de lågläntaste delarna har varit
ängsmark på 1800-talet. Den gamla bebyggelsen vid Hopskogen bildar en ganska
tät husgrupp invid åkern. Husgruppen syns på ett vackert sätt när man tittar från
norr över åkern. Den skogsbevuxna Hopskogen bildar en vacker bakgrund till byn.
Vid stranden gränsar åkern till gammal tillandning där det nu växer stort
trädbestånd och buskar.
Bånholmen bildar en egen helhet som är skild från den resterande delen av byn.
Bånholmen är fortfarande en ö som skiljs från fastlandet via ett sund. Vid sundets
stränder växer det vass. I de norra delarna av Bånholmen finns det en backe på
vilken det finns bosättning och sommarstugor. Bånholmsvägen löper över backen.
Väster om vägen finns en större enhetlig åker. Vid stranden finns ett smalt
trädbevuxet område som stänger vyn mot havet. I de södra delarna av ön finns
en större stenig och skogsbevuxen backe, vars högsta områden stiger 10 m över
havet. Öster om backen finns öns andra större åkerområde. Den är jämn till
terrängen. I mitten av åkern som löper till stranden finns en gårdshelhet. Vid
stranden finns ett smalt skogsbevuxet område som i alla fall på sommaren
stänger vyn mot havet. På backen finns några bostadshus och fritidshus. Det
låglänta åkerområdet på mitten av ön har planterats till skog. Redan på 1800talet har öns åkrar varit öppna ängar.
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7.3 Rekommendationer
Byns äldsta åkrar som har bevarats öppna är historiskt och landskapsmässigt
värdefulla. I planen rekommenderas att dessa betecknas som MA
(landskapsmässigt värdefulla åkrar). Den viktigaste av åkrarna är den som är
belägen väster om Finnäs by på gammalt havsbotten. Betydande, men till sin yta
mindre åkrar är de som finns bland bosättningen och som fortsätter nästan till
stranden.
För uppfattningen av landskapsstrukturen är det viktigt att Hopskogens backe
bevaras huvudsakligen som skogsbevuxen, speciellt vid bönehuset. Även på flera
andra platser växer det vacker skog, som bildar en lugn bakgrund för åkrarna.
Ifall man bygger på detta successionsområde rekommenderas det att man
bevarar kantväxtlighet och att man på gårdarna planterar häckar av buskar och
träd som följer terrängens former. På grund av de små höjdskillnaderna är
växtligheten vid kanterna av backarna viktigare än på backarna ur en
landskapsmässig synvinkel.
Från Bånholmens bro är det viktigt att bevara öppna vyer mot sundet och vassen
som kantar det. Längs med Fjälaholmsvägen bevaras förutom byggnaderna gamla
stengårdar i början av vägen och den enhetliga björkraden invid åkern.
8

DEN BYGGDA MILJÖN

8.1 Allmänt
Bosättningen i Finnäs är koncentrerad invid två vägar där Västerbyvägen löper
runt en ur terrängen klart urskiljbar högre backe. Västerbyvägens dragning har
bevarats oförändrad från och med 1840-talet. Den gamla bytomten har varit
belägen vid en vägkrök, men genom markförrättningarna har byns struktur
spridits till ett större område och mot sluttningarna. Byns struktur är dock
fortsättningsvis ganska tät. Ett flertal stockbyggnader från 1700- och 1800-talet
har bevarats i byn. En del av dessa har troligen flyttats till sina nuvarande platser
i och med storskiftet under slutet av 1800-talet. Dessutom har tre gamla
bostadsbyggnader i stock flyttats från närområden under slutet av 1900-talet.
Byggnaderna från början av 1900-talet och återbyggnadstiden passar
huvudsakligen väl in bland det äldre byggnadsbeståndet då de har placerats på
traditionella byggnadsplatser vid kanterna av åkrar och skogsöar samt som
kompletterande bland den äldre bebyggelsen. Gamla ekonomibyggnader har
bevarats i mindre mån än bostadsbyggnaderna, men det har även bevarats
exempel på dessa. Ännu på 1970-talet fanns det ett flertal lador på de öppna
åkrarna, men dessa har försvunnit ur landskapet. De låga bostadsbyggnaderna
från slutet av 1900-talet passar även väl in i landskapet. De nyare byggnaderna
från millennieskiftet avviker från det andra byggnadsbeståndet speciellt på grund
av deras lägen.
Största delen av områdets byggnader är bebodda året om. På stränderna av
Bånholmen och Vannäsören har det byggts sommarstugor under slutet av 1900talet. Stogorna är belägna på strandzonen som har uppkommit först på 1900talet i och med landhöjningen.
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8.2 Kulturhistoriska värden
Alla objekt som inventerats år 2001 har värderats som byggnadshistoriskt,
historiskt eller landskapsmässigt värdefulla (byggnaderna framgår väl i
landskapet). Värdena har inte ändrats i betydande mån. De byggnadshistoriska
värdena för de äldsta objekten härrör till det traditionella byggnadssättet i stock
samt till kontinuerligheten av uppehållet. Bönehuset med välvda fönster har även
arkitektoniskt värde.
De historiska värdena för områdets byggnader härrör huvudsakligen till
lantbrukets samt boendets historia i området. I och med markförrättningarna har
byns struktur spritts något från och med slutet av 1800-talet, då man har flyttat
på en del stockbyggnader. Både huvudbyggnader i österbottnisk stil och mindre
stugor har bevarats på området. På gårdsgrupperna har även ekonomibyggnader,
som bodar och vid objekt 18 en ria, bevarats.
Bönehusets värden härrör till församlingens historia och aktiv byaverksamhet.
8.3 Byabildsmässigt värdefulla helheter
På planområdet kan avgränsas tre byabildsmässigt värdefulla helheter.
Objekt nummer 11 är beläget avsides från de övriga objekten och omges av ett
nyare byggnadsbestånd från slutet av 1900-talet. Objektet har byggts 1940 och
är beläget på ett ställe som i Kalmbergs karta har betecknats som ett torp. Det är
inte längre möjligt att uppfatta dess anknytning till resten av byastrukturen och
åkerlandskapet då objektet omges av nyare byggnadsbestånd. På basen av detta
har objektet inte avgränsats som byabildsmässigt betydande område.
På Bånholmen finns tre bebyggda fastigheter (440-401-13-149, 440-401-1-24
och 440-401-1-72) från återbyggnadstidens slut och början av 1960-talet.
Byggnadsbeståndet tillsammans med omgivande åkrar bildar helheter som vittnar
om områdets bosättningshistoria. Inventeringsobjekt 24 och 25 finns på området.
Holmgård i de nordvästra delarna av byn uttrycker lantbrukets kontinuerlighet
och de förändringar som har skett inom näringen.
Finnäsflavägens område
Längs med Finnäsflavägen bildas en stråkaktig miljö då bostads- och
gårdsbyggnader tillsammans med traditionella gårdsväxter, ex. syrener,
avgränsar vyn från vägen. Den gamla bytomten har varit belägen i början av
vägen och åkrarna har funnits kring kullen. På området finns en stuga som har
flyttats till platsen år 1906 samt två större stockbyggnader som sannolikt har
flyttats till området under de första årtiondena av 1900-talet.
På kullen vid Västerbyvägen finns en stockbyggnad från slutet av 1800-talet som
har flyttats till platsen år 1995. Bosättningen omges i öst och väst av byns gamla
åkrar och från husen öppnas utsikter över Finnäsflavägen. Området uttrycker
byastrukturen som formats under början av 1900-talet och livsstilen som
grundats på lantbruket och dess kontinuerlighet ända till slutet av 1900-talet.
Området har en fast anknytning till bosättningen längs med Fjälaholmsvägen och
det bildas en visuell kontakt över en liten öppen åker.
Inventeringsobjekten 12, 13, 15 och 16 är belägna på området.
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Bild 11. Vy från Finnäsflavägen.

Början av Fjälaholmsvägens område
I och med storskiftet spred sig byns bosättning längs med Fjälaholmsvägen och
till kanten av åker i de västra delarna av byn. Stomlägenheternas
huvudbyggnader flyttades under slutet av 1800-talet från bytomten till åkrarnas
kanter. På området finns två bostadsbyggnader från 1700-talet som har flyttats
under slutet av 1800-talet och två byggnader som byggts på platsen under mitten
av 1800-talet. Dessutom har man vid millennieskiftet flyttat en stockbyggnad från
1700-talet. Vid stranden, lite avsides från resten av byggnaderna, finns ett
gammalt torkhus i stock.
Förutom byggnaderna kantas Fjälaholmsvägen av stengårdar, björkas och syrener
som tillsammans bildar en harmonisk miljö. Vid början av Fjälaholmsvägen på
backen finns en vindkvarn som har flyttats till platsen på 2000-talet. Enligt
Kalmbergs atlas har det under mitten av 1800-talet funnits ett flertal vindkvarnar
på backen. Norr om Västerbyvägen vid vägkorsningen finns bönehuset. Skogen
som växer på åsen bildar en vacker bakgrund för byns byggnader.
Området ger uttryck för byastrukturen som formats under slutet av 1800-talet
samt kontinuerligheten av levnadssättet som baserades på lantbruk.
Öster om bosättningen finns en liten öppen åker, över vilken det öppnas vyer till
husen längs med Finnäsflavägen. Områdena har en fast anknytning med
varandra. Väster om byastrukturen finns byns stora öppna åkerområde.
Inventeringsobjekten 14, 17, 18, 19, 20 och 21 är belägna på området.
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Bild 12. Bosättning längs Fjälaholmsvägen.

Brändholmen
Vid Brändholmens sluttning på den gamla havsstranden finns en bostadsbyggnad
från slutet av 1800-talet. Byggnaden har flyttats till platsen år 1993. På den
motsatta sidan av bäcken finns en stuga som har byggts på platsen vid slutet av
1900-talet. Byggnaderna är belägna invid åkerkanten av åkern som omger Finnäs
by och passar väl in i landskapet. Brändholmen omges av en strandåker som har
betecknats på sockenkartan från 1840-talet. I och med landhöjningen har
stranden beskogats.
Inventeringsobjekt 22 och 23 finns på området.

Kuva 13. Bosättning vid Brändholmens sluttning.

8.4 Värdefulla huvudbyggnader
Det har uppgjorts inventeringskort över de granskade inventeringsobjekten som
finns som bilaga till utredningen. Numreringen följer numreringen i inventeringen
från 2001. Dessutom har man inventerat tre objekt som inte inventerats förut.
Deras numrering fortsätter den gamla numreringen.
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9

SAMMANDRAG OCH SLUTSATSER
I Finnäs finns ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen med
tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
Kring byn finns det åkerområden som är historiskt värdefulla samt värdefulla med
tanke på landskapsbilden. Rekommendation för beteckning i delgeneralplan; MA
– landskapsmässigt värdefullt åkerområde.
De byabildsmässigt värdefulla dragen i Finnäs härrör till bosättningen som i och
med markförrättningarna och befolkningsökningen har spridits till ett bredare
område längs med sluttningarna än den gamla bytomten. Det har bevarats
gammalt byggnadsbestånd från 1700-talet och byns gamla åkrar vid foten av
sluttningarna har bevarats och odlas fortfarande. Vägarnas kanter har bevarat sitt
stråkaktiga utseende med vyer som kantas av byggnaderna, traditionella
trädgårdsväxter
och
stengårdar.
Rekommendation
för
beteckning
i
delgeneralplan; sk-områdesavgränsning – landskapsmässigt, historiskt och
byabildsmässigt värdefullt område.
Byggnadsbeståndet, som uppförts under olika tidsperioder och som redovisats i
denna inventeringsrapport, har redan i inventeringen år 2001 konstaterats vara
kulturhistoriskt, historiskt och miljömässigt värdefullt. Hela byggnadsbeståndet
från 1700-1900-talen är byggnadstraditionsmässigt värdefullt. Dessutom är
Finnäs bönehus arkitektoniskt värdefullt. Även byggnadsbeståndet från tiden av II
Världskriget från början av 1940-talet har byggnadshistoriskt värde liksom
byggnaderna från återbyggnadstiden.
Beteckningsrekommendation för alla områden med värdefulla huvudbyggnader,
förutom de byggnader som förlorat sitt byggnadshistoriska värde (byggnader i
dåligt skick eller förstörda byggnader), är /s (område, där miljön bevaras).
Områden som rekommenderas få markeringen sk-områdesavgränsning eller
/s i planen presenteras i bild 14.
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Bild 14. Värdeområden och –objekt i Finnäs. Med raster har byabildsmässigt
värdefulla områden anvisats. Med incirklad numrering anges byggnadshistoriskt,
historiskt samt byabildmässigt värdefulla objekts huvudbyggnader.
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Bild 15. Värdeobjekt i Finnäs, Bånholmen. Med incirklad numrering anges byggnadshistoriskt,
historiskt samt byabildmässigt värdefulla objekts huvudbyggnader
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Nr 11

1/2

Objektets adress:
Västerbyvägen 186

Fastighetsnummer:
440-401-1-32

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

1940
bostad
1 1/2
betong
stock
åstak
profilplåt
vågrät brädfodring
röd

Gårdsgruppen
Två gårdsbyggnader mellan huvudbyggnad och vägen.
Närmiljö
Objektet omges av byggnader från slutet av 1900-talet.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden avbildar byggnadssätt från 1930- 40-talen, men på grund av fasadändringar
är objektets byggnadshistoriska värde försvagat. Huvudbyggnaden är belägen på en
landskapsmässigt betydande plats som del av vyn längs med vägen.
Byggnadshistoriskt
värdefull

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 0684411-6
Kotipaikka Helsinki
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Nr 11

2/2

Läge

Fotografier

9479
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Huvudbyggnad
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Nr 12

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 328

Fastighetsnummer:
440-402-1-85

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial

slutet av 1800 –talet, flyttat 1995 till Finnäs
bostad
1 1/2
sten
stock
åstak
taktegel
vågrät brädfodring (1. våning), lodrät brädfodring vid gavel (2.
våning)
ljus gul

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

Huset är beläget invid Västerbyvägen på en trädbeklädd backe. Söder om huset invid åkern
finns en gammal ladugård.
Närmiljö
Huvudbyggnaden har flyttats till kanten av Finnäs by på en naturlig plats invid en skogsö
ovanför åkern. Över åkern öppnas en vy mot havsviken.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden avbildar byggnadssätt från slutet av 1800-talet och är ett exempel på
stockbyggnadernas flyttbarhet. Gårdsgruppen är belägen på ett landskapsmässigt synligt
ställe vid utkanten av Finnäs by.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Nr 12

2/2

Läge

Fotografier

9432 Huvudbyggnad
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9434 Ladugårdsbyggnad
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9496 Gårdsgrupp
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Nr 13

1/2

Objektets adress:
Finnäsflavägen 5

Fastighetsnummer:
440-401-1-70

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

?, flyttat 1906 till Finnäs från Sonamo
obebodd
1
sten
stock
åstak
taktegel
lodrätt ribbad brädfodring
ljus grå

Gårdsgruppen
I gårdsgruppen finns en ny bostadsbyggnad från slutet av 1900-talet samt en gammal
ladugårdsbyggnad. Ladugården är delvis byggd i stock och delvis i trä.
Närmiljö
Den gamla bostadsbyggnaden är belägen vid kanten av gårdsgruppen invid åkern belägen i
mitten av byn. Området har betecknats som bebott i en gammal sockenkarta från 1840-talet.
Registreringsmotivering
Den gamla bostadsbyggnaden och ladugården har byggnadshistoriskt och kulturhistoriskt
värde. Byggnaderna avbildar byggnadssätt från slutet årsskiftet 1800-1900-talen,
stockbyggnadernas flyttbarhet och för tiden typisk lantbruksnäring. Byggnaderna är värdefulla
ur byabildens synvinkel och är belägna på en synlig plats invid en åkerkant.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

relativt god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x
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Nr 13

2/2

Läge

Fotografier

9436 Gammal bostadsbyggnad

9435 Ladugård
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9356 Gårdsgrupp
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Nr 14

1/2

Objektets adress:
Västerbyvägen 223

Fastighetsnummer:
440-401-876-2

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

1937
Bönehus (symöte, mamma – barnklubb)
1
betong
stock
valmtak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring
ljus gul

Gårdsgruppen
Gården omges av ett lågt staket, parkeringsplats i bakgrunden. I den bakre delen av gården
en lagerbyggnad med sockel i natursten.
Närmiljö
Byggnaden är belägen på en terrängförhöjning längs med Västerbyvägen. Omgivningen är
skogsbeklädd. På motsatt sida av vägen finns Finnäs bys byggnader.
Registreringsmotivering
Bönehuset har byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde. Byggnaden har historiskt värde
och avbildar föreningsverksamhetens och församlingsverksamhetens utveckling i området.
Byggnaden är viktig ur byabildens och identitetens synvinkel och fungerar som landsmärke
invid byavägen.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Nr 14

2/2

Läge

Fotografier

9418 Bönehus
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9294 Bönehus
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9422 Lagerbyggnad
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Nr 15

1/2

Objektets adress:
Finnäsflavägen 9

Fastighetsnummer:
440-401-3-138

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

slutet av 1800 –talet, flyttad från Esse
sommarbostad
1 1/2
sten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring
röd
Oktagon tilläggsbyggnad.

Gårdsgruppen
I de bakre delarna av gården väster om huvudbyggnaden finns en gammal ladugård. Gammal
gårdsväxtlighet, syrener invid Finnäsflavägen.
Närmiljö
Objektet är beläget mellan objekten 13 och 16 invid Finnäsflavägen och bildar en grändlik
omgivning. I sockenkartan från 1840-talet har området betecknats som bebott.
Registreringsmotivering
Gårdsgruppen med utebyggnader avbildar byggnadssätt från slutet årsskiftet 1800-1900talen, stockbyggnadernas flyttbarhet och för tiden typisk lantbruksnäring. Byggnaderna är
värdefulla för byabilden och en del av Finnäsflavägens grändsmiljö.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Nr 15

2/2

Läge

Fotografier

9449 Huvudbyggnad
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9441 Gårdsgrupp

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

9442 Gårdsgrupp
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Inventeringsblankett

14 (42)

12.2.2018

Nr 16

1/2

Objektets adress:
Finnäsflavägen 11

Fastighetsnummer:
440-401-78-0

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

1921? flyttad från Påras
bostad
1½
sten
stock
åstak
profilplåt som efterbildar taktegel
lodrät ribbad brädfodring
röd

Gårdsgruppen
Tre gamla stockbodar. Båthus och strandbastu vid stranden.
Närmiljö
Objektet är beläget i slutet av Finnäsflavägen där backen sluttar mot stranden. Bildar en tät
grändsmiljö tillsammans med objekt nr 15.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden och stockbodarna avbildar byggnadssätt från 1800-1900-talet och har
byggnadshistoriskt värde. Objektet är värdefullt ur byamiljösynvinkel och del av
Finnäsflavägens grändlika miljö.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

15 (42)

12.2.2018

Nr 16

2/2

Läge

Fotografier

9458 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

16 (42)

12.2.2018

9456 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

9454 Stockbodar och båthus

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

17 (42)

12.2.2018

Nr 17

1/2

Objektets adress:
Fjälaholmsvägen 13

Fastighetsnummer:
440-401-1-65

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

1843
bostad
1½
stenblock, delvis natursten
stock
åstak
taktegel, profilplåt på veranda
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), lodrät panel (2. våning)
gul

Gårdsgruppen
Nytt garage söder om huvudbyggnad. Norr om huvudbyggnaden finns en gammal
gårdsbyggnad i stock. Gårdsbyggnaden har delvis stockfasad och delvis lodrät brädfodring,
rödmyllad. Gårdsbyggnadens tak förnyat med profilplåt. Gammalt ädellövträd på gården.
Närmiljö
Bosättning har betecknats fram till objektet på Kalmbergskartan från 1855. Objektet en fast
del av Finnäs byastruktur. Väster om byggnaden finns en åker som ännu i mitten av 1800talet har varit havsbotten.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden och den gamla gårdsbyggnaden är byggnadshistoriskt värdefulla. Speciellt
gårdsbyggnadens ursprungliga struktur kan tydligt urskiljas. Objektet har historiskt värde och
avbildar byns bosättningsstruktur och lantbruksnäring. Byggnaden är belägen på en
landskapsmässigt betydande plats på ett område som tidigare varit havsbotten och numera
åker. Byggnaderna är en viktig del av byns identitet.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

18 (42)

12.2.2018

Nr 17

2/2

Läge

Fotografier

9364 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

19 (42)

12.2.2018

9382 Gårdsgrupp

9345 Gårdsbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

9392 Gårdsgrupp

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

20 (42)

12.2.2018

Nr 18

1/2

Objektets adress:
Fjälaholmsvägen 14

Fastighetsnummer:
440-401-1-54

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
takform
Takmaterial
Fasadmaterial

slutet av 1700-talet
sommarbostad
1½
natursten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), vågrät brädfodring (2.
våning)
röd

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

I gårdsgruppen finns en stockbod. Vid huvudbyggnadens ingång växer ädellövträd. Vid
stranden finns ett gammalt torkhus, bod, bastu och båthus. Torhuset har naturstenssockel.
Stockfodrade torkhuset har tak av profilplåt.
Närmiljö
Bosättning har betecknats fram till objektet på Kalmbergskartan från 1855. Objektet en fast
del av Finnäs byastruktur. Väster om byggnaden finns en åker som ännu i mitten av 1800talet har varit havsbotten. Läget vid hörnet av Fjälaholmsvägen landskapsmässigt synligt.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden och torkhuset byggnadsmässigt värdefulla eftersom de avbildar ett
traditionellt byggnadssätt. Speciellt i torkhuset är de ursprungliga delarna urskiljbara.
Objektet har historiskt värde och avbildar byns bosättningsstruktur och lantbruksnäring från
och med 1700-talet. Byggnaden är belägen på en landskapsmässigt betydande plats på ett
område som tidigare varit havsbotten och numera åker. Byggnaderna är en viktig del av byns
identitet.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

21 (42)

12.2.2018

Nr 18

2/2

Läge

Fotografier

9367 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

22 (42)

12.2.2018

9362 Detalj från huvudbyggnad

9359 Huvudbyggnad

9416 Torkhus

9415 Boda

9409 Båthus

9371 Torkhus och bastu

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

23 (42)

12.2.2018

Nr 19

1/2

Objektets adress:
Västerbyvägen 240

Fastighetsnummer:
440-401-1-63

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
takform
Takmaterial
Fasadmaterial

ca 1709
sommarbostad
1½
natursten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), vågrät brädfodring (2.
våning)
röd och gul

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

Byggnaden är del av samma gårdsgrupp som objekten 20 och 21. Två stockbodar avskiljer
gården och åkern.
Närmiljö
Objektet är den fast del av Finnäs byastruktur och väster om byggnaden öppnas en åker.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden är byggnadshistoriskt värdefull och avbildar 1700-talets byggnadssätt.
Objektet har historiskt värde och avbildar byns bosättningsstruktur och lantbruksnäring från
och med 1700-talet. Byggnaden är belägen på en landskapsmässigt betydande plats invid
åkerkanten. Byggnaderna är en viktig del av byns identitet.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

24 (42)

12.2.2018

Nr 19

2/2

Läge

Fotografier

9391 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

25 (42)

12.2.2018

9381 Gårdsgrupp

9347 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

26 (42)

12.2.2018

Nr 20

1/2

Objektets adress:
Västerbyvägen 238

Fastighetsnummer:
440-401-1-74

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
takform
Takmaterial
Fasadmaterial

1730
bostad
1½
sten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), vågrät brädfodring (2.
våning)
röd

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

Byggnaden är del av samma gårdsgrupp som objekten 19 och 21. Byggnaden har flyttats till
platsen och passar väl tillsammans med invidliggande byggnader. Bildar en sluten
gårdsgrupp. Till gårdsgruppen ar det flyttats gamla bodar och en vindkvarn. På backen har
det under 1800-talet funnits ett flertal vindkvarnar.
Närmiljö
Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaderna gränsar till Västerbyvägen och avgränsar vyn
därifrån. Objektet är den fast del av Finnäs byastruktur och väster om byggnaden öppnas en
åker.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden i stock från 1700-talet har byggnadshistoriskt värde och avbildar
stockbyggnadernas flyttbarhet. Byggnaden passar väl in i miljön och har landskapsmässig
betydelse tillsammans med objekten 19 och 21. Vindkvarnen är ett landsmärke och har
betydelse för byns identitet. Under 1800-talet har det funnits ett flertal vindkvarnar på
området.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

27 (42)

12.2.2018

Nr 20

2/2

Läge

Fotografier

9340 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

28 (42)

12.2.2018

9334 Huvudbyggnad

9296 Vindkvarn

9303 Bodar som flyttats till platsen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

29 (42)

12.2.2018

Nr 21

1/2

Objektets adress:
Västerbyvägen 238

Fastighetsnummer:
440-401-1-74

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial

1860 - talet
cafe
1½
natursten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), lodrät brädfodring (2.
våning)
röd och vit

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

Byggnaden är del av samma gårdsgrupp som objekten 19 och 20. Gården avgränsas i väst av
en enhetlig rad gamla ekonomibyggnader.
Närmiljö
Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaderna gränsar till Västerbyvägen och är belägna i utkanten
av den täta byastrukturen. Objektet är den fast del av Finnäs byastruktur och väster om
byggnaden öppnas en åker.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden och ekonomibyggnaderna är byggnadshistoriskt värdefulla och avbildar ett
traditionellt byggnadssätt. Objektet har historiskt värde då det berättar om byns
bosättningshistoria och landbruksnäringen. Gårdsgruppen är belägen på en landskapsmässigt
värdefullt plats invid åkerkanten och är den del av vyn från Västerbyvägen. Byggnaderna är
en viktig del av byns identitet.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

30 (42)

12.2.2018

Nr 21

2/2

Läge

Fotografier

9299 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

31 (42)

12.2.2018

9344 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

9304 Ekonomibyggnader

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

32 (42)

12.2.2018

Nr 22

1/2

Objektets adress:
Fjälaholmsvägen 31

Fastighetsnummer:
440-401-1-88

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial

1892, flyttad från Munsala till Fjälaholmen 1993
bostad
1½
sten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), vågrät brädfodring (2.
våning)
röd och gul

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

Norr om huvudbyggnaden finns en verkstadsbyggnad som passar väl ihop med
huvudbyggnadens stil.
Närmiljö
Gårdsgruppen är belägen på en gammal strandbank. I nuläget är byggnaden belägen skilt
från den övriga byastrukturen och avgränsas av ett åkerområde. Bakom objektet stiger en
skogsbeklädd backe. Längs med vägen som leder till objektet växer det en rad björkar.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden i stock från 1800-talet har byggnadshistoriskt värde och avbildar
stockbyggnadernas flyttbarhet. Objektet har landskapsmässigt värde då den avgränsar det
öppna åkerområdet vid Finnäs by.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

33 (42)

12.2.2018

Nr 22

2/2

Läge

Fotografier

9348 Huvudbyggnad och verkstad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

34 (42)

12.2.2018

9380 Väg som leder till objektet

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

9394 Verkstad

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

35 (42)

12.2.2018

Nr 23

1/2

Objektets adress:
Fjälaholmsvägen 24

Fastighetsnummer:
440-401-1-55

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
Takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

ca 1870-talet
sommarbostad
1½
sten
åstak
fogplåt
lodrät brädfodring
röd
Har troligtvis renoverats på 2000-talet med beaktande av
byggnadens värde

Gårdsgruppen
Huvudbyggnaden ligger mellan två lite gårdsbyggnader som passar väl ihop med
huvudbyggnadens stil.
Närmiljö
Byggnadsplatsen är gammalt havsbotten och relativt jämnt. Finnäsflag har sträckt sig till
området ännu vid mitten av 1850-talet. I nuläget är byggnaden belägen skilt från den övriga
byastrukturen och avgränsas av ett åkerområde. Längs med vägen som leder till Fjälaholmen
växer det en rad björkar. Bostadsbyggnaden kantar Fjälaholmsvägen och är en viktig del av
vyn från åkern och vägen. Mellan byggnadsplatsen och stranden växer det träd och därmed
öppnas det inte en vy mot havet.
Registreringsmotivering
Byggnaden har byggnadshistoriskt och kulturhistoriskt värde. Den avbildar byggsättet från
slutet av 1800-talet. Byggnaden är väl omhändertagen vilket avbildar kontinuiteten av
byggnadssättet. Objektet har landskapsmässigt värde då det avgränsar det öppna
åkerområdet vid Finnäs by.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

36 (42)

12.2.2018

Nr 23

2/2

Läge

Fotografier

9383 Huvudbyggnad, fasad mot vägen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

37 (42)

12.2.2018

9388 Huvudbyggnad, fasad mot gården

9389 ekonomibyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

9387 Boda

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

38 (42)

12.2.2018

Nr 24

1/2

Objektets adress:
Bånholmsvägen 47

Fastighetsnummer:
440-401-1-24

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

1960
bostad
1½
block
åstak
fogplåt
lodrät brädfodring
vit

Gårdsgruppen
Det finns det ekonomibyggnad vid åkerkanten som hör till gårdsgruppen.
Närmiljö
Gårdsgruppen finns längs med Bånholmsvägen på Horsholmens backe i de nordliga delarna av
ön. Huvudbyggnaden finns i mitten av den öppna gårdsgruppen. På abcken längs med vägen
finns det också andra och lite nyare byggnader. Väster om gårdsgruppen finns en öppen åker.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden avbildar byggnadssätt från återbyggnadstiden och har byggnadshistoriskt
värde. Huvudbyggnaden har bevarat sitt utseende och även fönstren är ursprungliga.
Objektet är en fast del av Horsholmens byastruktur och det har landskapsmässigt värde
speciellt sett från söder.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

x

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

39 (42)

12.2.2018

Nr x2
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Läge

Fotografier

9507 Huvudbyggnad, fasad mot vägen
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Nr 25

1/2

Objektets adress:
Bånholmsvägen 105

Fastighetsnummer:
440-401-1-72

Beskrivning av byggnad
Byggår
Nuvarande användning
Antal våningar
Sockel
Stommaterial
takform
Takmaterial
Fasadmaterial
Färg
Detaljer

1963
bostad
1½
block
åstak
takfilt
lodrät brädfodring
ljus grön

Gårdsgruppen
Tillsammans med den gamla ladugården avgränsar huvudbyggnaden gårdsgruppen. I
stranden finns en strandbastu som är klart nyare. Ladugården är målad röd och har lodrät
täckribbfasad. Taket är av plåt.
Närmiljö
Gårdsgruppen är belägen vid änden av Bånholmsvägen på den sydöstra stranden av ön.
Gårdsgruppen omges av en låglänt och jämn åker. I väster avgränsas åkern av Bånholmens
bergiga och skogiga backe, där det finns några sommarstugor och bostadsbyggnader.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden avbildar byggnadssättet i början av 1960-talet. Jämfört med byggnaderna
från återbyggnadstiden är den klart större, men detaljerna som till exempel taklutningen,
fasaden och fördelningen av fönster motsvarar byggnader från återbyggnadstiden. I
gårdsgruppen finns en bevarad ladugård från samma tidsperiod som bostadsbyggnaden.
Objektet avbildar kontinuiteten av levnadssättet som grundade sig på lantbruk även under
1960-talet. Helheten har byggnadshistoriskt värde. Huvudbyggnaden har bevarats väl och
även de ursprungliga fönstren finns kvar. Objektet har landskapsmässigt värde då det är
beläget i mitten av åkern på Bånholmen.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god
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Läge

Fotografier

9531 Huvudbyggnad och ladugård
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9532 Huvudbyggnad och bastu

9524 Byggnadsgruppen vid slutet av vägen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

