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UPPDATERING AV BYGGNADSINVENTERING FÖR FAGERNÄS
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.
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 nationella 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 Fagernäs gjordes terrängbesöket 27.4.2017. Under inventeringen
fotograferades alla de tidigare inventerade byggnaderna på planområdet 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 uppgjorts av arkitekt Minttu
Kervinen SAFA YKS-548 från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet består av delgeneralplaneområdet för Fagernäs.
I Österbottens landskapsplan har det för Fagernäs betecknats en kulturmiljö av
riksintresse (RKY 1993) samt ett område som är landskapsmässigt eller regionalt
värdefullt med tanke på bevarandet av miljön. RKY 2009-objektet Larsmo kyrka
med omgivning är delvis belägen på planområdet. Omgivningen runt Larsmo
kyrka är en undantagsvis välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som
grundades i slutet av 1700-talet i den inre skärgården i Österbotten.
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Bild 1. Fagernäs planområde.

Bild 2. Utdrag ur Österbottens
landskapsplan 2030.
Med blått
anvisas
det
området
som
är
nationellt värdefullt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården Larsmo kyrknejd. Med rött anvisas
ett område som är värdefullt för
landskapet eller regionen med tanke
på
kulturmiljön
eller
landskapsvården - Fagerudd och
Fagernäs.
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Figur 3. Efter godkännande av
landskapsplanen har de byggda
kulturmiljöerna av riksintresse
definierats på nytt (RKY 2009).
I Fagernäs har områdesavgränsningen minskats. RKY
2009-objektet Larsmo kyrka
med omgivning har anvisats
med blått.
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BYGGNADSINVENTERING FRÅN ÅR 2001
År 2001 har det inventerats 17 objekt i Fagernäs. Av dessa objekt är nummer 3,
10 och 14 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

UTREDNINGSOMRÅDETS HISTORIA
Kapellkyrkan i Larsmo, som lydde under Pedersöre moderkyrka, byggdes 17851789 under ledning av Jacob Rijf, som 1784 utnämnts till länsbyggmästare i
Västerbotten. Larsmo församling blev självständig 1864.
På sockenkartan från 1840-talet syns Larsmo kapellkyrka och öster om denna
Fagerudd by. Vid stranden söder om kyrkan finns en prästgård. Inom det
granskade området finns det bosättning på två ställen vid ett smalt sund längs
med vägen som leder norrut. Kyrkan omges av byns åkrar som fortsätter längs
med det smala sundets strand. I tillägg finns det bosättning längs med vägen som
löper västerut från kyrkan ända till korsningen av den nuvarande Petönsvägen.
Det finns även åkrar kring detta hus. Näringslivet i området var baserat på
jordbruk och fiske.
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Figur
4.
Utdrag
ur
sockenkarta
över
Granskningsområdet har anvisats med röd cirkel.
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Enligt Kalmbergs atlas från år 1855 syns ännu ett smalt sund norrut mot kyrkan.
Kring kyrkan har man visat Fagerudd byabosättning och Fagernäs byabosättning
längs med vägen som leder norrut. Längs med vägen som löper västerut ungefär
vid korsningen av den nuvarande Petönsvägen har man betecknat Klockars, d.v.s.
tjänstebostaden för kyrkans klockare.
På 1890-talet utvidgades begravningsplatsen invid kyrkan till andra sidan av den
smala viken till Söderholmen. Stornabbåkerns begravningsplats var i bruk endast
en kort tid, ca. 20-30 år. Efter detta har endast få begravts i släktgravar. Efter
1980-talet har begravningar inte utförts på Stornabbåkern. Begravningsplatsen
sköts fortfarande och den är till allmänna utseendet parklik. Vid sekelskiftet 1800talet och 1900-talet användes främst träkors och den största delen av dessa finns
inte kvar längre. Några gravkors i sten har bevarats. Begravningsplatsen omges
av en hög gammal granhäck som ger ett gammalt intryck.
På granskningsområdet finns några bostadsbyggnader från 1800-talet (objekt nr
9, 12, 13, 15 och 17). Ännu under de första årtiondena av 1900-talet byggdes i
samma stil (objekt 7 och 8). De välbärgade gårdarnas huvudbyggnader från
1800-talet är stora 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.
Husgrunderna är av sten. Typiskt sett har byggnaderna målats röda senast på
1900-talet och har lodräta täckribbsfasader. 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 området har åtminstone en ekonomibyggnad i stock från 1800-talet bevarats
(objekt 13). Objektets grunder är av natursten. Objekt nr 6 har för övrigt
förstörts, men en rödmyllad boda i stock med en hög gaveldörr har bevarats.
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Bild 5. Utdrag ur Kalmbergs atlas från år 1855.
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Områdets befolkningstillväxt har varit kraftig vid sekelskiftet 1800-1900, vilket
har lett till att bosättningen har spritts längs med byavägarna. Området öster om
kyrkan har varit glesare bebott på 1900-talet. På grund av landhöjningen har
sundet i nord-sydlig riktning övergått till fast mark.
Från slutet av 1800-talet har en skola fungerat i byn i olika byggnader.
Skolbyggnaden från år 1924 finns inte med på planområdet. Ett mejeri har byggts
i byn 1929. Från samma tidsperiod finns flera bostadshus.
Under och efter II världskriget har det bildats några nya gårdar på
granskningsområdet. De är belägna invid öppna åkrar. Under slutet av 1900-talet
har det ännu byggts en del nya hus till byn.
På granskningsområdet har det bevarats en del bostadsbyggnader från 1920-30talen (objekt 2 och 11) samt från krigstiden (objekt 1, 4 och 16) och
återbyggnadstiden. Husen från återbyggnadstiden är i huvudsak belägna öster om
kyrkan invid de mindre åkerområdena. På området har man redan från och med
1920-talet byggt tärningslika byggnader som är grupperade kring en centralmur.
Dessa skiljer sig inte i betydande mån från typhusen från återbyggnadstiden.
Brädfodringens riktning varierar och man har favoriserat ljusa pastellfärger. Alla
de inventerade bostadsbyggnaderna från krigstiden har en taklykta.
På granskningsområdet har det bevarats rikligt med ekonomibyggnader från
början
av
1900-talet
och
återbyggnadstiden.
Speciellt
de
större
ekonomibyggnaderna är typiskt byggda av trästomme (rankorakenne) med lodrät
täckribbfasad och målade röda. Ladugårdarna från återbyggnadstiden är typiskt
delvis av bruktegel, delvis av trästomme och deras byggnation har i alla fall delvis
baserats på typritningar. En del av ekonomibyggnaderna från återbyggnadstiden
är i nuläget i dåligt skick då man på gårdarna inte längre idkar lantbruk och
djurhushållning. Ekonomibyggnader har också rivits då de inte längre har funnits
användning för dem.
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Bild 6. Utdrag ur Finlands ekonomiska karta från år 1950.
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Bild 7. Utdrag ur grundkartor från år 1972.
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6

KULTURLANDSKAP

6.1 Landskapsstruktur
Granskningsområdet är beläget vid Larsmosjöns strand. Områdets åkrar är
belägna på de låglänta områdena. Ännu vid sekelskiftet 1800-1900-talen har
åkrar röjts på tillandningar på gammalt havsviksbotten. På tillandningarna har det
även funnits strandängar som i nuläget håller på att växa ihop. På grund av
strandvegetationen finns det inte mycket öppna vyer mot vattendraget.
De öppna åkrarna i Fagernäs avgränsas av högre backar. Träskesberget är
bergigt och skogsbevuxet och bildar en lugn bakgrund till åkerlandskapet.
Planområdets högsta plats Kvarnkärret stiger som mest ca. 20 meter ovan
havsytan och är beläget i det nordvästra hörnet av planområdet.
Öster om kyrkan, vid det gamla smala sundet löper Fagernäsutfallet genom
åkerområdet. Fagernäsutfallet löper ut i Fageruddviken. Det gamla sundet har
ställvis röjts till åker, ställvis är marken ännu sumpig. Vid den norra plangränsen
finns en vattendelare, där lutningen svänger mot norr. Området öster om diket
har ännu vid mitten av 1800-talet varit en ö. Den södra delen stiger ca. 10 meter
ovan havsytan och formar en till terrängen varierande stenig och skogig backe på
Söderholmen. Vid Fagernäs by finns det mer låglänta områden med en stor öppen
åker. Norr om denna åker finns Stornabbacken, som avgränsar det öppna
åkerlandskapet och sjunker i väst mot Fagernäsutfallet. Norr om backarna är
terrängen igen jämnare och odlad.
Skogen på backarna är huvudsakligen barrskog. På de mer låglänta områdena
och i samband med bosättningen är växtligheten frodigare och består av lövträd.
Ännu på 1800-talet har bosättningen i området huvudsakligen varit belägen invid
stränderna och i samband med odlingsbar mark. På grund av landhöjningen är
inte Fagersund längre belägen vid stranden och även Fagerudd är belägen på ett
längre avstånd från stranden. Då bosättningen vid början av 1900-talet förtätades
samt vid återbyggnadstiden placerades de nya husen på successionszonen mellan
åkrarna och skogarna, mer sällan mitt på åkrarna.

Bild 8. Fagernäsutfallet är beläget i mitten av bilden på det lägsta området i
terrängen. I bildens bakgrund syns bosättningen vid Stornabbacken.
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6.2 Landskapsbild
Då man anländer till Fagernäs från Larsmo centrum längs med Fagernäsvägen
öppnas det efter en skogig backe ett lite splittrat åkerområde genom vilket vägen
löper. Vägen har betecknats på kartorna redan på 1800-talet. Längs med
åkerkanterna finns det bostadsbyggnation i olika ålder. En del av åkrarna har
enligt kartorna varit odlade redan på 1800-talet. Den gamla klockarbyggnaden
och ett minder hus från 1900-talet gränsar vyn mot det åkerområde som öppnar
sig kring kyrkan.
Fagernäsvägen löper mellan kyrkan och begravningsplatsen och svänger mot
norr. Kyrkan omges av ett stort öppet åkerområde som i söder gränsar till
tillandningens skogiga zon och i norr till Träskesbergets skogiga backe. Kyrkan
utgör ett dominerande element i landskapet och är synlig till olika delar av det
öppna åkerområdet. Den öppna åkern har betecknats i sin nuvarande
utsträckning på kartor redan under 1800-talet, då den har fortsatt ända till
stranden. Fagerudds by är belägen öster om kyrkan, men byn och kyrkan är
belägna utanför planområdet.
Fagernäsvägen som fortsätter norrut löper längs med det gamla sundets stränder.
Vid sundets strand har det funnits några hus och torp på 1800-talet och på
kartorna från den här tiden har det betecknats en stig där den nuvarande vägen
löper. Sundets västra stränder har varit odlade redan på 1800-talet. Längs med
vägen speciellt på den västra sidan i Fagersund finns det tät bosättning som
bildar en stråkaktig miljö. Vid flera hus växer det björkar som bildar en allélik
miljö. Husens ekonomibyggnader har även varit belägna på den östra sidan av
vägen, men den största delen av dessa har rivits. I norr är bosättningen glesare.
Som landmärke fungerar den gamla mejeribyggnaden från 1920-talet som är
belägen invid vägen.
Från Fagernäsvägen finns det flera stickvägar som leder till husen som finns invid
åkerområdena eller stränderna.
6.3 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 mellan kyrkan och Fagersund. För uppfattningen av landskapsstrukturen
är det viktigt att Fagernäsutfallet kan uppfattas i terrängen. Bottnen av det gamla
sundet borde inte få växa ihop, utan dess öppenhet borde bevaras speciellt vid
bosättningen kring Fagersund.
På successionsområdena mellan åkerområdena och backarna växer det på flera
ställen vacker skog som bildar en lugn bakgrund till åkerlandskapet. 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.
I samband med den stråkaktiga bebyggelsen i Fagersund rekommenderas att
man bevarar den allélika raden med björkar.
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7

DEN BYGGDA MILJÖN

7.1 Allmänt
Speciellt Fagerudd, belägen utanför delgeneralplaneområdet, är fortfarande en tät
byagrupp vars struktur inte har påverkats av markförrättningar. Även längs med
vägen norrut från kyrkan i Fagernäs kan man se förtätningen av boende i
anknytning till de gamla bytomterna. Den byastruktur som har utvecklats
västerut från kyrkan på 1900-talet är mer ojämn. Allt som allt har området
bevarats ganska enhetligt. Ett flertal bostadsbyggnader från 1800- och 1900talen har bevarats på området. Byggnaderna från återbyggnadstiden passar väl in
bland det äldre byggnadsbeståndet. Gamla ekonomibyggnader har bevarats i
mindre mån än bostadsbyggnaderna. Exempelvis har det funnits ett flertal
ekonomibyggnader längs med Fagernäsvägen ännu på 1970-talet, men i nuläget
finns det endast några exemplar av dessa kvar. De lägre bostadsbyggnaderna
från slutet av 1900-talet passar väl in i landskapet. De mer massiva
tvåvåningsbyggnaderna
från
2000-talet
avviker
från
det
övriga
byggnadsbeståndet i området.
Nybyggnationen från slutet av 1900-talet samt millennieskiftet har koncentrerats
till planområdets utkanter till Söderholmen och byns västra kanter.
Nybyggnationen passar huvudsakligen väl in i landskapet då den är placerad vid
kanterna av åkrarna samt vid skogsöar.
Största delen av byggnaderna är bebodda året om.
7.2 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 betydligt. Ett objekt har förstörts. De
byggnadshistoriska värdena för de äldsta objekten härrör till det traditionella
byggnadssättet i stock samt till kontinuerligheten av uppehållet. De
byggnadshistoriska värdena för objekten som härstammar från början av 1900talet härrör till det för tiden typiska byggnadssättet som baserades på
typhusmodeller. Det gamla mejeriet har även arkitektoniskt värde och
representerar stilmässigt klassicism från 1920-talet.
De historiska värdena för områdets byggnader härrör huvudsakligen till
lantbrukets samt boendets historia i området. Både huvudbyggnader i
österbottnisk stil och mindre stugor har bevarats på området. Som del av
gårdsgrupperna har även en del ekonomibyggnader bevarats, exempelvis
ladugården
vid
objekt
13.
Mejeriet
har
näringslivshistoriskt
värde.
Klockarboställets värden härrör till församlingens historia.
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7.3 Byabildsmässigt värdefulla helheter
På planområdet kan avgränsas tre byabildsmässigt värdefulla helheter.
Fagernäsvägens område
Längs med Fagernäsvägen kan man fortfarande se förtätningen av boendet i
anknytning till de gamla bytomterna. På området har ett flertal av
stomlägenheternas huvudbyggnader från 1800-talet. Huvudbyggnaderna är
belägna väster om vägen och de omges av Fagersunds öppna åkerfält. Över
åkern kan man se till kyrkan. Öster om vägen har huvudbyggnadernas
ekonomibyggnader varit belägna mellan vägen och det smala sundet. Av dessa
ekonomibyggnader finns endast ett fåtal kvar. Mellan bytomterna har det byggts
ett mejeri vid slutet av 1920-talet. Området avbildar fortfarande en tät
byastruktur som markförrättningarna inte i större mån har inverkat på.
Byggnaderna från början av 1900-talet vittnar om befolkningsökningen i området
och kontinuiteten av levnadssättet som anknöt till jordbruket. Vyerna från
vägarna är intakta då husgrupperna och de öppna åkrarna växlar. Kyrktornet syns
till ett stort område över åkrarna.
Inventeringsobjekten 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13 och 15 är belägna på området.

Bild 9. Vy från kyrkan mot norr över Fagersund åker.

Petönsvägens område
Vid början av Petönsvägen finns klockarbostället som har byggts på 1800-talet.
Mitt emot klockarbostället på andra sidan Fagernäsvägen finns ett mindre
bostadshus från början av 1900-talet. Väster om Petönsvägen finns en öppen
åker som är betecknad på sockenkartan från 1840-talet. Längs med den öppna
åkerns kanter finns boendeutrymmen från 1940-talet. Området avbildar
byastrukturens spridning från och med storskiftet vid slutet av 1800-talet.
Byggnaderna från återbyggnadstiden passar väl in i byalandskapet och avbildar
kontinuiteten av levnadssättet som anknöt till jordbruket.
Inventeringsobjekten 7, 16 och 17 är belägna på området.
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Bild 10. Vy från Fagernäsvägen mot byns centrum.

Petönsvägens ände
Petönsvägen slutar vid änden av en udde som sannolikt har bosatts under början
av 1800-talet. Vid slutet av vägen finns två bostadsbyggnader från början av
1900-talet. Den mindre åkern som finns i samband med byggnaderna brukas inte
längre och ekonomibyggnaderna som har varit belägna vid en sluttning norr om
bostadsbyggnaderna har rivits. Huvudbyggnaderna bildar ändå en enhetlig
gårdsgrupp på en landskapsmässigt synlig plats vid uddens ände. Helheten är
belägen skilt från resten av byastrukturen.
Inventeringsobjekten 11 och 12 är belägna på området.

Bild 11. Bosättning på Petön.

7.4 Värdefulla huvudbyggnader
Det har uppgjorts inventeringskort över de granskade inventeringsobjekten som
finns som bilaga till utredningen. Numreringen följer numreringen i inventeringen
från 2001.
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8

Sammandrag och slutsatser
I Fagernäs ingår en del av det inventerade området i RKY 2009-området Larsmo
kyrka med omgivning. Dessutom finns det i Fagernäs 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 Fagernäs härrör till den täta strukturen
och det gamla byggnadsbeståndet som har bevarats vid de gamla bytomterna. I
tillägg till dessa härleds värde från vyerna från vägarna, åkerområden som omger
kyrkan och bytomterna samt från församlingsverksamheten. 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
Fagernäs gamla mejeri arkitektoniskt värdefullt. Även byggnadsbeståndet från
tiden av II Världskriget från början av 1940-talet har byggnadshistoriskt värde.
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 12.
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Bild 12. Värdeområden och –objekt i Fagernäs. Med raster har byabildsmässigt
värdefulla områden anvisats. Med incirklad numrering anges byggnadshistoriskt,
historiskt samt byabildmässigt värdefulla objekts huvudbyggnader.
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Inventeringsblankett

Kervinen Minttu

1 (42)

12.2.2018

Nr 1

1/2

Objektets adress:
Norrvägen 1

Fastighetsnummer:
440-402-1-39

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

1939
bostad
1 1/2
betong
trä
åstak och lanternin
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring (1. våning), lodrät brädfodring (2.
våning)
ljusgrå

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

I gårdsgruppen finns en stor ladugård samt en ekonomibyggnad som är från samma
tidsperiod som huvudbyggnaden. Ladugården är delvis byggd av bruktegel och trästomme
(rankorakenteinen). Dessutom finns det en bastubyggnad och två bodar i stock. Vid
Fagernäsvägen på motsatt sida av objektet finns en lada med lodrät täckribbfasad
(pystypeiterimavuorattu).
Närmiljö
Gårdsgruppen är en fast del av Fagersunds byggnadsgrupp. En björkallé leder till
huvudbyggnaden från vägen. Norr om gårdsgruppen finns en åker som tillhör objektet. Sett
från norr kan man se kyrktornet i bakgrunden. På andra sidan vägen finns en nästan ihopväxt
torväng och invid vägen finns en återvinningspunkt.
Registreringsmotivering
Gårdsgruppen med ekonomibyggnader avbildar byggnadssättet samt lantbruksnäringen från
1930-40-talet. Huvudbyggnaden och tillbyggnaden avbildar förbättringarna i
levnadsstandarderna på 1970-talet. Gårdsgruppen med björkallé är en landskapsmässigt
viktig del av vyn som domineras av Fagernäs kyrka.
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 0684411-6
Kotipaikka Helsinki
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Inventeringsblankett
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Nr 1

2/2

Läge

Fotografier

9109 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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3 (42)
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9195 Gårdsgrupp med kyrkotorn

9203 Gårdsgrupp med ekonomibyggnader

9110 En bastubyggnad och två bodar i stock

9113 Ladugård samt en ekonomibyggnad

9108 Vid Fagernäsvägen på motsatt sida av
objektet finns en lada.
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Nr 2

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 328

Fastighetsnummer:
440-402-1-85

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

1927
obebodd
1 1/2
sten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring
beige

Gårdsgruppen
En liten bastubyggnad som är belägen invid vägen tillhör gårdsgruppen. Bastun är av samma
färg som huvudbyggnaden och försedd med lodrät täckribbfasad (pystypeiterimavuorattu).
Stenfoten är av betong. På basen av de övriga detaljerna verkar det som om bastun är från
ungefär samma tidsperiod som huvudbyggnaden. Norr om gårdsgruppen finns en ny
huvudbyggnad.
Närmiljö
Den gamla gårdsgruppen är en fast del av byggnadsgruppen som börjar vid det gamla
mejeriet. En liten backe med fullvuxet trädbestånd avgränsar objektet från mejeriet. På
motsatt sida av objektet finns ett öppet åkerområde över vilket vyn öppnar sig mot ett
gammalt sund.
Registreringsmotivering
Byggnaden som har flyttats från Finnäs avbildar lokal byggnadstradition och
stockbyggnadernas flyttbarhet. Byggnaderna är en viktig del av byabilden och vyn längs med
vägen.
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

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett
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Nr 2

2/2

Läge

Fotografier

9180 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
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9137 Bastubyggnad

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

7 (42)

12.2.2018

Nr 4

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 274

Fastighetsnummer:
440-402-18-3

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

1942
bostad
1 1/2
betong
stock
åstak och daglykta
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring
beige

Gårdsgruppen
Väster om huvudbyggnaden finns en liten ganska ny gårdsbyggnad vid kanten till den öppna
åkern. På gården växer fullväxta björkar lika som vid objekt 13. En ladugård i dåligt skick har
bevarats på den motsatta sidan av vägen. Ladugården är delvis byggd av bruktegel och
trästomme (rankorakenteinen) med lodrät täckribbfasad (pystypeiterimavuorattu).
Ladugården verkar vara byggd på 1940-talet.
Närmiljö
Byggnaden är en fast del av Fagersunds byggnadsgrupp. Björkarna som kantar vägen
fortsätter till gården. På andra sidan vägen kring ladugården finns en gammal torväng som
håller på att växa igen.
Registreringsmotivering
Gårdsgruppen med gårdsbyggnader avbildar byggnadssättet samt lantbruksnäringen från
1930-40-talet. Huvudbyggnaden och tillbyggnaden avbildar förbättringarna i
levnadsstandarderna på 1960-talet. Huvudbyggnaden och ladugården samt björkarna är en
landskapsmässigt viktig del av vyn.
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 4

2/2

Läge

Fotografier

9091 Huvudbyggnad

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
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9223 Huvudbyggnad och gårdsbyggnader

9090 En ladugård i dåligt skick
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Nr 5

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 326

Fastighetsnummer:
440-402-1-10

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

1929
Lager- och kylrum
2
betong
tegel, trä
mansardtak, tillbyggnaderna åstak
fogplåt
Tegel och gips (1. våningen) lodrät brädfodring (2. våningen),
tillbyggnaderna profilplåt
gammal byggnadsdel gul, tillbyggnaderna gul och grön

Färg
Detaljer
Gårdsgruppen

Inte andra byggnader som tillhör gårdsgruppen, tillbyggnaderna är av dålig kvalitet och täcker
den arkitektoniskt värdefulla gamla delen av objektet.
Närmiljö
Det gamla mejeriet är en fast del av byamiljön och vyn från vägen. Mejeriet omges av öppna
åkrar på båda sidorna. Från mejeriet kan man se kyrkotornet över byggnaderna som tillhör
Fagersunds byggnadsgrupp.
Registreringsmotivering
Det gamla mejeriet, som avbildar 1920-talets klassism, har byggnadshistoriskt och
arkitektoniskt värde. Det gamla mejeriet avbildar byns näringshistoria och byggnadens
arkitektur understryker dess värde. Byggnaden är värdefull för byabilden som en del av vyn
från vägen samt på grund av dess läge invid åkern. Byggnaden fungerar som landsmärke.
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

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Nr 5

2/2

Läge

Fotografier

9135 Mejeribyggnaden

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
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9130 Tillbyggnader

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
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9191 Detaljer på mejeriet
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Nr 6

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 346

Fastighetsnummer:
440-402-1-81

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

1840 – 50 talet
Byggnaden flyttats/rivits?
-

Gårdsgruppen
Byggnaden har betecknats i sockenkartan från 1840. Huvudbyggnaden riven eller förstörd.
Sockelstenar fortfarande på tomten, även dessa flyttade. I bakre delen av gården finns en
rödmyllad boda med stockstomme i två våningar. Norr om gården invid vägen finns
gårdsbyggnader som tillhör objekt 2. Ekonomibyggnaden har lodrät täckribbfasad
(pystypeiterimavuorattu) och målad röd. Grunden är betong.
Närmiljö
Gårdsgruppen har varit en viktig del av byabilden. Söder om gårdsgruppen finns en liten åker,
norr om gårdsgruppen finns en bostadsbyggnad från slutet av 1900-talet samt gamla
gårdsbyggnader.
Registreringsmotivering
Möjligt värde som historisk boplats, bostadsbyggnad förstörd / fattas.
Byggnadshistoriskt
värdefull

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

-

-

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
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Nr 6

2/2

Läge

Fotografier

9154 Gård
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9178 Boda

9150 Gård

9153 Den södra fasaden av
ekonomibyggnaden norr om objektet.

9159 Den norra fasaden av
ekonomibyggnaden norr om objektet samt en
liten boda.
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Nr 7

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen ?

Fastighetsnummer:
440-402-2-38

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

1908
obebodd
1½
sten
stock
åstak
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring
röd

Gårdsgruppen
Norr om huvudbyggnaden finns en ganska ny gårdsbyggnad och lekstuga. De har lodrät
täckribbfasad (pystypeiterimavuorattu) och är målade röda.
Närmiljö
Stugan är belägen på en synlig plats vid åkerkanten och invid vägen. På motsatt sida av
vägen finns objekt 17, som betecknats som bebyggd redan på sockenkartan från 1840.
Tillsammans bildar objekten en portliknande öppning för åkerområdet och innan vyn mot
kyrkan öppnas.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden har byggnadshistoriskt värde då den avbildar byggnadssättet från början av
1900-talet. Byggnaden har landskapsmässigt värde som del av byabilden och vyn från vägen.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

relativt god

Måttliga ifall byggnaden omhändertas väl

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

17 (42)

12.2.2018

Nr 7

2/2

Läge

Fotografier

9235 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

18 (42)

12.2.2018

9237 Detalj av huvudbyggnaden

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

9236 Gårdsbyggnad och lekstuga

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Inventeringsblankett

19 (42)

12.2.2018

Nr 8

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 282

Fastighetsnummer:
440-402-1-107

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

1911
bostad
1½
sten
stock
åstak och daglykta
profilplåt som efterbildar tegel
vågrät brädfodring (1. våningen) lodrät brädfodring (2. våningen)
gul

Gårdsgruppen
En äldre bostadsbyggnad i gårdsgruppen (objekt nr 9). Lång ekonomibyggnad på gården och
på motsatt sida av vägen en lada. Dessa presenteras noggrannare vid objekt nr 9.
Närmiljö
Gården är en fast och viktig del av Fagersunds byggnadsgrupp. Platsen har varit bebodd
redan enligt sockenkartan från 1840. Åkern på motsatt sida håller på att växa igen. Den
öppna gårdsgruppen ger ett öppet intryck längs med vägen.
Registreringsmotivering
Gårdsgruppen avbildar byggnadssättet vid skiftet av 1800- och 1900-talen samt förändringar i
levnadsstandarderna i början av 1900-talet. Objektet har historiskt värde som gammal
boplats och avbildar lantbruket från sin tid. Byggnadsgruppen är en landskapsmässigt viktig
del av miljön kring kyrkan och åkrarna som öppnas intill. Byggnaderna har värde även som
del av vyn längs med vägen.
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

20 (42)

12.2.2018

Nr 8

2/2

Läge

Fotografier

9206 Ny huvudbyggnad från år 1911, förnyad
brädfodring och fönster

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

21 (42)

12.2.2018

Nr 9

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen 282

Fastighetsnummer:
440-402-1-107

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

mitten av 1800 - talet
obebodd
1½
äldre delen natursten, tillbyggnaden betong
stock och trästomme
åstak
taktegel
lodrät ribbad brädfodring
röd

Gårdsgruppen
En nyare bostadsbyggnad (objekt nr 8) från början av 1900-talet samt ekonomibyggnader.
Den gamla huvudbyggnaden är belägen invid åkern i den västra kanten av fastigheten. Vid de
norra delarna av gårdsgruppen finns en lång och smal ekonomibyggnad, som skiljer
Norrvägen från gårdsgruppen. Den är målad röd och brädfodrad på samma sätt som ladan på
den motsatta sidan av Fagernäsvägen.
Närmiljö
Gården är en fast och viktig del av Fagersunds byggnadsgrupp. Platsen har varit bebodd
redan enligt sockenkartan från 1840. Åkern på motsatt sida håller på att växa igen. Den
öppna gårdsgruppen ger ett öppet intryck längs med vägen. Tillsammans med objekt 15
avgränsar den gamla huvudbyggnaden det öppna åkerområdet, från vilket det bildas en
öppen vy mot kyrkan.
Registreringsmotivering
Gårdsgruppen avbildar byggnadssättet vid skiftet av 1800- och 1900-talen samt förändringar i
levnadsstandarderna i början av 1900-talet. Objektet har historiskt värde som gammal
boplats och avbildar lantbruket från sin tid. Byggnadsgruppen är en landskapsmässigt viktig
del av miljön kring kyrkan och åkrarna som öppnas intill. Byggnaderna har värde även som
del av vyn längs med vägen.
Byggnadshistoriskt
värdefull

x

Historiskt värdefull

x

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

relativ 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

22 (42)

12.2.2018

Nr 9

2/2

Läge

Fotografier

9107 Gammal huvudbyggnad från medlet av 1800-talet

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

9096 Gårdsgrupp

9097 Lång ekonomibyggnad på gården.

9098 På motsatt sida av vägen är en lada.

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

24 (42)

12.2.2018

Nr 11

1/2

Objektets adress:
Petönsvägen 54

Fastighetsnummer:
440-402-2-138

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

1930 – talet
bostad
1½
betong
Mansardtak
fogplåt
vågrät brädfodring (1. våningen) lodrät brädfodring (2. våningen)
ljusbeige

Gårdsgruppen
Huset är beläget vid utkanten av en stenig udde. Framför huset finns ett nytt garage. På
gården finns grunderna av en gammal riven ekonomibyggnad kvar. Vid stranden finns en
bastu.
Närmiljö
På tomten invid finns objekt 12, vars huvudbyggnad verkar vara äldre. Udden har sannolikt
varit bebodd redan 1840 fastän det på sockenkartan inte har betecknats bebyggelse. Då har
udden varit anmärkningsvärt smalare än i nuläget.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden avbildar byggnadssättet från början av 1900-talet fastän det har gjorts
ändringar till fasaden. Byggnaden är belägen på ett landskapsmässigt synligt ställe i spetsen
av udden.
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

25 (42)

12.2.2018

Nr 11

2/2

Läge

Fotografier

9261 Huvudbyggnad och ett nytt garage

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

9265 Gårdsgrupp

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

27 (42)

12.2.2018

Nr 12

1/2

Objektets adress:
Petönsvägen 52

Fastighetsnummer:
440-402-2-14

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

1800-talet
obebodd
1½
betong
stock
åstak och daglykta
fogplåt
lodrät ribbad brädfodring
gul

Gårdsgruppen
Bastubyggnad på gården. Bastun är klart nyare än huvudbyggnaden. Bastun är målad röd och
har lodrät fodring.
Närmiljö
På tomten invid finns objekt 11, vars huvudbyggnad verkar vara yngre. Udden har sannolikt
varit bebodd redan 1840 fastän det på sockenkartan inte har betecknats bebyggelse. Då har
udden varit anmärkningsvärt smalare än i nuläget.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden avbildar det traditionella byggnadssättet från 1800-talet. Byggnaden är
belägen på ett landskapsmässigt synligt ställe i spetsen av udden.
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

28 (42)

12.2.2018

Nr 12

2/2

Läge

Fotografier

9259 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

29 (42)

12.2.2018

9265 Gårdsgrupp

9260 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

30 (42)

12.2.2018

Nr 13

1/2

Objektets adress:
Fagernäsvägen ?

Fastighetsnummer:
440-402-1-69

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

början av 1800 - talet
obebott / fritidsanvändning
1
stensockel reparerad med murbruk
stock
åstak
fogplåt
vågrät överlappande brädfodring
röd

Gårdsgruppen
I gårdsgruppen finns en gammal ladugård som har byggts på sockel av natursten. Ladugården
är av stock och målad röd. Ladugården är troligen från samma tidsperiod som
huvudbyggnaden. Invid vägen växer fullväxta björkar liksom vid objekt 4.
Ekonomibyggnaderna som funnits på motsatt sida av vägen har rivits.
Närmiljö
På den motsatta sidan av vägen på den gamla åkern har planterats skog. Huvudbyggnaden
avgränsar åkerområdet och gården är en fast del av Fagersunds byggnadsgrupp.
Registreringsmotivering
Gårdsgruppens byggnader avbildar byggnadssättet från 1800-talet och de har betydelse ur
näringslivssynvinkel. Byggnaderna avbildar levnadssättet och lantbruket från 1800-talet.
Byggnaderna har betydelse för byabilden som del av Fagersunds byggnadsgrupp och vyn
längs med vägen.
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

31 (42)

12.2.2018

Nr 13

2/2

Läge

Fotografier

9213 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

32 (42)

12.2.2018

9094 Ladugård

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

33 (42)

12.2.2018

Nr 15

1/2

Objektets adress:
Norrvägen 5

Fastighetsnummer:
440-402-1-105

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

1860 – 70 talet
bostad
1½
sten
stock
åstak
taktegel
lodrät ribbad brädfodring
röd

Gårdsgruppen
Norr om bostadsbyggnaden finns en stor rödmålad ekonomibyggnad i trästomme
(rankorakenteinen) med brädfodring samt två mindre omålade ekonomibyggnader med
brädfodring. De små ekonomibyggnaderna är möjligen från samma tidsperiod som
huvudbyggnaden. Den stora ekonomibyggnaden är klart nyare och har utvidgats i flera
etapper.
Närmiljö
Sett från vägen är objektet beläget bakom objekten nr 1 och 9. Vägen till objekt 15 löper
mellan gårdsbyggnaderna. Huvudbyggnaden, som är till stilen typiskt österbottnisk, syns i
slutet av en smal gränd. Från huvudbyggnaden öppnas en vy mot kyrkan över det öppna
åkerområdet.
Registreringsmotivering
Byggnaden avbildar byggnadssättet från slutet av 1800-talet samt utvecklingen av
lantbruksnäringen på 1900-talet. Byggnaderna är en viktig del av den åkermiljö som öppnas
omkring kyrkan och som en del av byamiljön.
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

34 (42)

12.2.2018

Nr 15

2/2

Läge

Fotografier

9115 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

35 (42)

12.2.2018

9225 Gårdsgrupp

9114 Ekonomibygnaderna norr on huvudbyggnaden

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

36 (42)

12.2.2018

Nr 16

1/2

Objektets adress:
Petönsvägen 29

Fastighetsnummer:
440-402-2-117

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

1943
bostad
1 ½ + källarvåning
betong
stock
åstak och daglykta
fogplåt
Nedre delen gipsad och övre delen vågrät brädfodring
Gipsning gräddvit och brädfodring varm grå

Gårdsgruppen
Gammal ladugård eller stall på gården och på motsatt sida av dessa en mindre
ekonomibyggnad. Ladugården har delvis murats av rödtegel och har delvis trästomme.
Ladugården har vågrät brädfodring förutom vid gaveln (triangelformad) där fodringen är
lodrät. Ladugården är målad röd och är från samma tidsperiod som huvudbyggnaden. Den
mindre ekonomibyggnaden har lodrät fodring och är målad röd. Bakom dessa finns en nyare
ekonomibyggnad i stock. Skilt från gårdsgruppen finns en liten ekonomibyggnad på en
trädbevuxen åkerö. Dess tak är i dåligt skick. Ekonomibyggnaden är målad röd och har lodrät
täckribbfasad (pystypeiterimavuorattu).
Närmiljö
Belägen vid kanten av en gammal åker och avgränsar denna vy.
Registreringsmotivering
Byggnaderna har byggnadshistorisk betydelse då de avbildar byggnadssättet från krigstiden.
Byggnaderna har landskapsmässigt värde då de gränsar till åkerområdet och vyn från
Petönsvägen.
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

37 (42)

12.2.2018

Nr 16

2/2

Läge

Fotografier

9252 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

38 (42)

12.2.2018

9250 Gårdsgrupp

9255 Gammal ladugård eller stall

9254 Gårdsgrupp

9249 Ekonomibyggnad på trädbevuxen
åkerö.

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

39 (42)

12.2.2018

Nr 17

1/2

Objektets adress:
Petönsvägen 1

Fastighetsnummer:
440-402-32-0

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

1878
bostad
1½
betong
stock, trästomme
åstak
takfilt
vågrät brädfodring
gul

Gårdsgruppen
Söder om huvudbyggnaden finns en liten bastu. Bastun har lodrät täckribbfasad
(pystypeiterimavuorattu) och är målad röd. Bakom huset finns en gammal ladugård. Den är
delvis av stock- och delvis av trästomme och målad röd. I samband med inköringen till gården
finns ett biltak byggt av stock ja blocksten. Objektet har betecknats som bebyggt redan på
sockenkartan från 1840.
Närmiljö
Huset är beläget på en synlig plats invid vägen. På motsatt sida av vägen finns objekt 7.
Tillsammans bildar objekten en portliknande öppning för åkerområdet och innan vyn mot
kyrkan öppnas. Söder om gårdsgruppen finns en nyare bostadsbyggnad.
Registreringsmotivering
Huvudbyggnaden har byggnadshistoriskt värde då den avbildar byggnadssättet 1800-talet
samt prästgårdskultur. Byggnaden har historiskt värde som bostadsbyggnad för klockaren.
Under slutet av 1800-talet fungerade även byn skola i byggnaden. Byggnaden har även
krigshistoriskt värde som rysk förläggning. Byggnaden har landskapsmässigt värde som del
av byabilden och vyn från vägen.
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

40 (42)

12.2.2018

Nr 17

2/2

Läge

Fotografier

9244 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

41 (42)

12.2.2018

9242 Detalj

9240 Biltak

9243 Bastu

9289 Ladugård

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
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Objektets adress:
Korsningen av Fagersundsvägen /
Fagernäsvägen

Fastighetsnummer:
440-402-2-162

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

ca. xx
ekonomibyggnad
1
natursten
stock, trästomme
åstak
takfilt
lodrät brädfodring
rödmylla

Gårdsgruppen
Byggnaden är inte belägen i samband med en gårdsgrupp. Enskilt läge i korsningen av
Fagersundsvägen och Fagernäsvägen.
Närmiljö
Huset är beläget på en synlig plats invid vägen. På samma sida av vägen finns objekt 7.
Registreringsmotivering
Enligt Österbottens museums utlåtande över planförslaget har byggnaden tillhört Larsmo
församling och fungerat som en sädbod. Vid detta fall kan motiveras att byggnaden har
kulturhistoriskt värde. Värdet har dock inte kunnat verifieras, varpå byggnaden inte har
betecknats i delgeneralplanen. Byggnaden bedöms inte vara speciellt representativ.
Byggnadens skick verkar vara relativt gott – det finns inte försänkningar och grunden verkar
vara omradad för inte så länge sedan. Fasaden är sliten och i behov av rödmyllning/ny
fodring.
Byggnadshistoriskt
värdefull

Historiskt värdefull

?

Värdefull för landskapet

Byggnadens skick:

Bevaringsmöjligheter:

god

god
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Läge

Fotografier

9233 Sädbod
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