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1.

JOHDANTO
Kvarnbackenin alueelle eli Luodon kirkon ympäristöön ollaan laatimassa asemakaavan tarkistusta
ja laajennusta. Kulttuuriympäristöselvitys laaditaan kaavoitustyötä varten ja sen tarkoituksena
on tutkia suunnittelualuetta kulttuuriympäristön näkökulmasta, johon kuuluu rakennettu ympäristö sekä alueelle tyypilliset perinnemaisemat. Yksittäiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, kokonaisuudet ja pihapiirit esitellään tarkemmin selvityksen liitteinä olevissa kohdekorteissa.
Selvityksen tavoitteena on ohjata asemakaavaprosessia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti niin, että maankäytön suunnittelussa edistettäisiin kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin, sillä säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö
määritellään kaavoituksella.
Alueen kulttuurihistoriallisten arvojen tutkiminen aloitettiin rakennusinventoinnilla, joka suoritettiin marraskuun 2016 - tammikuun 2017 aikana Ramboll Finland Oy:n toimesta. Käytetyt menetelmät ja lähtökohdat on esitelty seuraavassa kappaleessa.
Suurin osa selvitysalueesta on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY
2009) Luodon kirkko ympäristöineen (alue on esitelty kappaleessa 5.2).

2.

LÄHTÖKOHDAT JA KÄYTETYT MENETELMÄT
Työryhmä:
Tämän kulttuuriympäristöselvityksen on laatinut arkkitehti Stina Karhunmaa Ramboll Finland
Oy:stä. Rakennusinventoinnin kohteiden arvoluokitukseen on Karhunmaan lisäksi osallistunut
kaavoittaja Jonas Lindholm Ramboll Finland Oy:stä. Lisäksi keskustelua kulttuuriympäristöselvityksen sisällöstä sekä inventointikohteiden arvoluokituksesta on käyty Pohjanmaan museon rakennustutkija Outi Orhasen kanssa.
Lähtökohdat:
Tarkastelualue on Pohjanmaan vahvistetussa Maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta. Alueella päivitettäviä asemakaavoja on kaksi, joista toinen on vahvistettu vuonna 1989 ja toinen vuonna 2006. Kaavoissa on sekä
rakennuskohtaisia suojelumerkintöjä että aluekohtaisia merkintöjä.
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Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus.
Kuva 1. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030 (Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010).
Alueen sijainti on merkitty mustalla nuolella.

Kuva 2. Ote Kvarnbackenin asemakaavasta (vahvistettu 1989). Käytetyt suojelumerkinnät ovat sr = suojeltu rakennus sekä aluemerkintä /s = suojeltava alue.
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Kuva 3. Ote Kvarnbackenin asemakaavan muutoksesta (vahvistettu 2006).

Käytetyt menetelmät:
Kulttuuriympäristöselvityksen pohja-aineistona ovat toimineet alueelta laaditut kartat, historiikit,
kaavat sekä muut suunnitelmat. Alueen kulttuurihistoriallinen selvitys aloitettiin rakennusinventoinnilla sekä siihen liittyvällä rakennustietokyselyllä. Luodon kunta toimitti selvitysalueen maanomistajille asukastiedotteen sekä rakennustietokyselyn marraskuussa 2016. Kyselyn avulla toivottiin muun muassa lisätietoja rakennusten historiasta sekä vanhoja valokuvia.
Tiedotuksen jälkeen alueelle tehtiin maastokäynti 29.11.2016, jonka aikana alueen kaikki rakennukset sekä ympäröiviä perinnemaisemia valokuvattiin ja tarpeelliset tiedot rakennuksista ja ympäristöstä kirjattiin muistiin. Inventoinnin aikana kokonaisuuksien, pihapiirien sekä yksittäisten
rakennusten tiedot kirjattiin rakennusinventointikortteihin, jotka ovat selvitysraportin liitteenä
2. Suositukset suojeltaville aluekokonaisuuksille sekä rakennuksille on kirjattu selvitykseen näistä kertovien kappaleiden alle. Kulttuuriympäristöselvityksessä on lisäksi tutkittu alueen historiaa
sekä kulttuurimaisemaa.
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3.

TARKASTELUALUEEN MÄÄRITTELY JA HISTORIA
Selvitysalue on kooltaan noin 25,5 ha ja se sijaitsee Fagernäsin kylässä Larsmon kirkon ympäristössä. Asemakaavan alustava rajaus/selvitysalue on esitetty alla mustalla rajauksella.

Kuva 4. Tarkastettavan alueen aluerajaus.

Luoto on saanut alkunsa meren kohoamisen myötä. Vielä noin 2000 vuotta sitten koko Luodon
alue oli merenpohjaa. Kukaan ei tarkalleen ottaen tiedä, milloin asutus alueella on vakinaistunut,
mutta arviolta aikaisintaan noin 1100-luvun puolessa välissä (Appel, Hans ym. 1992, 13). Seutu
oli niihin aikoihin hyvin harvaan asuttua. Asumiskulttuurissa suurin yleinen muutos tapahtui
1500-luvulla, jolloin asuinrakennukset alettiin rakentaa toistensa läheisyyteen, sillä maanviljely ja
karjankasvatus vaativat tiivistä yhteistyötä. Ilmiö on nähtävissä Fageruddin tiheään asutulla alueella. Kvarnbackenin alueen kehityksen kannalta suurin muutos tapahtui Luodon kirkon rakentamisen myötä vuonna 1785-1789. Luodon kirkko perustettiin Pietarsaaren kappeliksi vuonna
1787. Seurakunta itsenäistyi vuonna 1864.
Kirkon ensimmäinen hengellinen johtaja oli kappalainen Anders Ehström vuosina 1785-1806. Ehström valitsi asuinpaikkansa meren lahden rannalta, joka vielä siihen aikaan oli kivinen rinne. Ehström muutti paikan kauniiksi puutarhaksi, Marienholmin pappilaksi, joka on alueen toisiksi vanhin säilynyt pihapiiri. Ehströmin saapumisen aikoihin maanviljely oli vielä sivutoimista ja kalastus
oli alueen pääelinkeino. Ehström oli hengellinen opettaja, mutta opetti Fagernäsin kylällä myös
maanviljelystä. Pappilan renkituvassa on sijainnut myös Suomen ensimmäinen postikonttori. Pietarsaaren ja Luodon välinen postilinja avattiin 1.7.1890 ja postilinjaa hoiti lukkari, joka asui renkituvassa. (Appel, Hans ym. 1992, 31-33)
Fageruddin alue rakentui Marienholmin pappilan jälkeen niin ikään meren lahden rantaan todennäköisesti Ehströmin esimerkin mukaisesti. Alueelle rakennettiin alakoulu vuonna 1924. Koulu oli
toiminnassa vuoteen 1948 saakka, jonka jälkeen se on ollut yksityisomistuksessa. Kappaleessa
5.1 on kuvaus alueen päärakennusten rakentamisajankohdista ja alueen rakentumisesta.
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Kuva 5. Maankohoaminen kuvattu punaisella värillä. Selvitysalueen sijainti on kuvattu sinisellä ympyröinnillä ja nuolella. Alkuperäinen kuvalähde: Karl-Johan Fagerudd. Larsmo hembygdsförening 2006, 13.

Kuva 6. Adolf Sigfrid oli linjalla postinkantajana välillä Pietarsaari-Bosund vuodesta 1913. Postia jaettiin
kaksi kertaa viikossa. Lähde: (Appel, Hans ym. 1992, 32)

4.

KULTTUURIMAISEMA

4.1

Maisemarakenne
Alueen maisemarakenne koostuu laajasta keskeisestä peltoalueesta, jonka reuna-alueille asutus
on muodostunut. Selvitysaluetta rajaa etelässä meren lahti (Fageruddsviken). Viljelyalueet ulottuvat paikoitellen hyvinkin lähelle vesistöä, mutta useimmiten niitä erottaa asutus/pihapiirit. Alueen topografia on vaihtelevaa. Maapinta kohoaa loivasti etelän meren lahdesta kohti pohjoista.
Alueella on erotettavissa kolme korkeampaa kukkulaa tai mäkeä, jotka on aikanaan todettu hyviksi rakennuspaikoiksi. Alueen korkein kukkula on Fageruddin alue, jossa maa korkeimmillaan
kohoaa 9,6mpy. Larsmon kirkko on rakennettu loivalle kukkulalle noin 7mpy. Kolmas tunnistettava kukkula on Marienholmin pappila, jossa maanpinta on korkeimmillaan 5,6mpy.
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Kuva 7. Selvitysalueen maisemarakenne kuvattuna vinovalovarjostuksella. Viljelyalueet on esitetty keltaisella, metsäiset ja piha-alueet vihreällä.

4.2

Maisemakuva
Alueen maisemakuvaa dominoi loivalla kukkulalla sijaitseva Luodon kirkko. Kirkon torni näkyy lähes kaikkialle alueella. Näkymiä parantavat laajat viljelyalueet kirkon ympärillä, jotka ovat maisemakuvallisesti tärkeitä. Viljelyalueet mahdollistavat kauaskantoisia näkymiä, jotka tuovat hyvin
esiin alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Maan kohoamisen sekä rantaalueen puuston takia vesistö on näkyvissä vain läheltä rantaa sekä korkeammilta tasanteilta.
Esimerkiksi alueen päätieltä (Fagernäsvägen) vesistö ei ole havaittavissa.

Kuva 8. Lahden rantaa kuvattuna.
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Kuva 9. Luodon kirkko. Taustalla näkyy entinen alakoulu.

Kuva 10. Marienholmin pappila kuvattuna Fageruddin reuna-alueelta. Taustalla näkyy myös Fageruddsviken.
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Kuva 11. Ilmakuva selvitysalueesta v. 2012.

4.3

Maiseman erityispiirteet
Maiseman erityispiirteenä voidaan mainita poikkeuksellisen helposti havaittavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kokonaisuudet sekä alueen maisemallinen yhtenäisyys, vaikka arvokkailla kokonaisuuksilla onkin omanlainen luonteensa. Maisemallisina yksityiskohtina voidaan mainita Marienholmin pappilaan johtava valaistu koivukuja, hautausmaan korkeat kuuset sekä alueella
esiintyvät talousrakennukset, joilla on korkeat kivijalat. Fageruddin tiivisti rakennetun alueen läpi
kulkevan tien varren talousrakennuksilla sekä Marienholmin pappilan talousrakennuksilla on korkeat kivijalat. Lisäksi Fageruddin rakennusten muodostamat tiiviit neliöpihat ovat huomionarvoisia.
Talousrakennusten korkeat kivijalat ovat mitä todennäköisimmin peräisin 1700-luvun tapahtumien seurauksena. Isovihan eli suuren Pohjan sodan aikana (1700-1721) Suomessa oli venäläisten
ylivallan aika. Venäläiset miehittivät Suomea, useita tiloja tuhottiin ja pelkästään Luodon ja Eugomon alueella yli 30 ihmistä kuoli. Tuohon aikaan Pohjanmaan metsät sekä maanviljelys olivat
kovan rasituksen alaisina. Isovihan seurauksena alueelle levisi karjarutto, joka niin ikään vaikeutti normaalia maataloutta. Isovihan tuhojen jälleenrakennus vaati paljon puutavaraa, sillä hirsi oli
vielä 1700-luvun Suomessa pääasiallinen rakennusmateriaali. Metsien säästämiseksi laadittiin
vuonna 1757 asetus, jossa talonpoikia kehotettiin rakentamaan navetat kivestä. Viranomaiset lupasivat tätä vastaan talouksille usean vuosikymmenen verovapautta. Todennäköisesti asetuksen
seurauksena Kvanbackenin alueelle rakennettiin useita korkeakivijalkaisia navettoja. (Larsmo
hembygdsförening 2006, 56-57)
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Kuva 12. Maiseman erityispiirteitä kuvattuna.

Kuva 13. Marienholmin pappilaan johtava valaistu koivukuja.
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Kuva 14. Fageruddin alueen korkeita kivijalkoja.

Kuva 15. Neljän päärakennuksen muodostama neliöpiha Fageruddin alueella. Rakennusinventoinnin rakennusnumerot 48, 49, 415 ja 411.

4.4

Suositukset
Tarkemmilla rakennuskohtaisilla merkinnöillä on syytä suojata tärkeimmät maiseman erityispiirteet. Rakennuskohtaiset merkintäsuositukset on osoitettu selvityksen liitteenä olevissa kohdekor-
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teissa. Lisäksi kyläkuvallisesti arvokkaat alueet on syytä huomioida kaavassa. Koivukujan huomioimista kaavassa on myös syytä harkita.

5.

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

5.1

Yleistä
Kvarnbackenin Alue on poikkeuksellisen yhtenäinen ja hyvin säilyttänyt kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan luonteensa. Alue on suurimmalta osaltaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä ja useimmat arvokkaista rakennuksista on suojeltu jo vuonna 1989 vahvistetulla asemakaavalla.
Alueen vanhin rakennuskanta on peräisin 1700-luvulta, jolloin Luodon kirkko valmistui. Vain yksi
alueen pihapiireistä (inventointialuekokonaisuus nro 1) on rakentunut ennen kirkon valmistumista. Alueen historiallinen rakennuskanta on täydentynyt 1800-luvun alussa. Fagernäsintien (Fagernäsvägen) varrella on yksi 1950-luvulla valmistunut rakennus. Alueella on lisäksi kolme 19701980-luvulla rakennettua päärakennusta, jotka eivät sovellu erityisen hyvin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemakuvaan. Alueen uusin rakennus on Luodon seurakuntatalo, joka rakennettiin vuonna 2008. Uudisrakennuksessa on hyvin huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokas
alue. Arvokkaista aluekokonaisuuksista on kerrottu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
Alueen päärakennukset ovat yleisesti hyväkuntoisia ja niihin on kohdistunut jonkin verran muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Arvokkaat talousrakennukset ovat puolestaan poikkeuksellisen hyvin
säilyttäneet alkuperäisen muotonsa ja ovat tämän vuoksi erityisen huomionarvoisia. Kokonaisuutena alueen rakennuskanta on säilyttänyt arvonsa hyvin.

Kuva 16. Alueen päärakennusten rakennusajat kuvattuna. Vanhempi rakennuskanta on kuvattu lämpimillä sävyillä ja uudemmat rakennukset vihreän sävyillä.

5.2

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) – Luodon
kirkko ympäristöineen
Lähes koko selvitysalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Valtakunnallisesti merkittävällä alueella on huomioitu mm. Fageruddin aluekokonaisuus, Marieholmin
pappila sekä Kirkon ympäristö. Museoviraston rekisteriportaalissa aluetta on kuvattu seuraavasti:
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Luodon kirkkoympäristö on poikkeuksellisen hyvin säilynyt Pohjanmaan sisäsaaristoon 1700luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan kirkollinen miljöö. Tukholman Adolf Fredrikin kirkkoa muistuttava Luodon kirkko on arkkitehtuurihistoriallisesti merkittävä esimerkki siitä, kuinka
rakennusmestari Jacob Rijf sovelsi akateemisen arkkitehtuurin barokkiklassista muotokieltä hallitsemaansa hirsirakennustekniikkaan.
Luodon kirkko, tiiviisti asutettu Fagerudd sen kaakkoispuolella sekä Marieholmin pappilan rakennusryhmä sijaitsevat Luodon saaren itärannalla Söderholmenin suojaan jäävän Fageruddsvikenin
rannalla.
Maiseman dominanttina on puinen ristikirkko, joka on kokenut harvinaisen vähän muutoksia. Fageruddsvikenin rannalla, kirkon eteläpuolella on Marieholmin pappila, jolla on ehyt maisemayhteys kirkkoon. Pappilan päärakennuksen nykyasu kahdeksankulmaisine kuisteineen on 1800-luvun
loppupuolelta. Pihapiiriin kuuluu talli, navetta, ulkohuone, leikkimökki sekä kirkkoherranvirastona
toimiva renkitupa.
Välittömästi kirkon itäpuolella, lahden pohjukassa on maanjakotoimituksilta säästynyt, tiivis kirkonkylän neljän kantatalon muodostama maatilaryhmä. Talot ovat sijoittuneet kirkon ohi johtavan maantien varrelle niin, että päärakennukset seisovat rivistönä tonttien ylälaidalla ja talousrakennukset muodostavat tonttien tiehen laskeutuvat sivurajat. Rakennukset sijaitsevat vieri vieressä kapeilla tonteilla, jotka jatkuvat sektorimaisesti peltoina kohti etelää ja merenlahtea.
Luodon kirkko on erivartinen, sisäviistein varustettu ristikirkko. Ristivarsien päistä aumatun paanukaton keskeltä kohoaa neliskulmaiselta jalustalta kahdeksankulmainen keskustorni, johon kellot on sijoitettu. Kirkkosalissa seinät on jäsennöity parittain asetetuilla toskanalaisilla pilastereilla,
jotka kannattavat voimakkaasti ulkonevaa palkistoa, jonka friisiosa on sileä. Perinteiset sidehirret
on jätetty pois ja sisänurkat on tehty kaksikertaisin hirsiseinin. Ristikeskuksessa on kalottimainen
välikattokupoli, jonka keskellä olevassa pyörylässä on kullattu aurinko. Alttarilaite ja saarnastuoli
kuuluvat kirkon alkuperäiseen kiinteään sisustukseen. Ikkunoissa on säilynyt lyijypuitteiset pienet
lasiruudut.
Alueeseen kuuluvia kohteita ovat kirkko, kylä, pappila, talonpoikaistalo, tie
Lähde: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1654
Viitattu 15.3.2017

Kuva 17. Luodon kirkko ympäristöineen RKY 2009 kohteen aluerajaus sinisellä.
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Kuva 18. Luodon kirkko ympäristöineen. Luodon kirkko hallitsee ympäröivää peltomaisemaa. Kuvassa
näkyy lisäksi Fageruddin alue. Kuva © MV/RHO Hannu Puurunen 1973.

5.2.1 Suositukset
Valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristölle suositellaan aluekohtaista merkintää, joka huomioi alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta luonnetta. Alueella sijaitseviin rakennuksiin/pihapiireihin/aluekokonaisuuksiin ja ympäristöön liittyvissä toimenpiteissä tulee huomioida näiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Uudisrakentamisessa ja korjaustoimenpiteissä rakennusten tulee sopeutua maisemaan ja alueen kokonaisuuteen. Rakennusinventoinnissa on valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön viitattu merkinnällä sk1.

5.3

Paikallisesti arvokkaat kokonaisuudet
Vanhan RKY 1993 mukainen Luodon kirkko ympäristöineen on Pohjanmaan maakuntakaavassa
2030 osa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta. Alue on uuden RKY-valikoiman voimaan tulon myötä siirtynyt paikallisesti arvokkaisiin alueisiin. Paikallisesti arvokas ympäristö on alla olevassa kuvassa esitetty punaisella.
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Kuva 19. Nykyinen RKY 2009 rajaus (valtakunnallisesti arvokas) kuvassa sinisellä ja vanha RKY 1993 rajaus (paikallisesti arvokas) kuvassa punaisella värityksellä. Lisäksi kuvassa on suunnittelualueen rajaus
mustalla.

5.3.1 Suositukset
Paikallisesti arvokasta kokonaisuutta ei ole tarpeen erikseen huomioida asemakaavassa merkinnällä.

5.4

Kyläkuvallisesti/maisemallisesti arvokkaat pihapiirit
Kyläkuvallisesti ja/tai maisemallisesti paikallisesti arvokkaita pihapiirejä, jotka eivät sisälly valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön on suunnittelualueelta tunnistettu
kaksi:



Marienholmintien varren pihapiiri (inventointialuekokonaisuus nro. 6) sekä
Entisen alakoulun pihapiiri (inventointialuekokonaisuus nro. 8)

Alueet on esitelty tarkemmin liitteenä olevassa rakennusinventoinnissa.
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Kuva 20. Kyläkuvallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaat pihapiirit esitetty violetilla värityksellä.

Kuva 21. Marienholmintien varren pihapiiri.
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Kuva 22. Entisen alakoulun pihapiiri.

5.4.1 Suositukset
Kyläkuvallisesti ja/tai maisemallisesti paikallisesti arvokkaille pihapiireille suositellaan aluekohtaista merkintää, joka huomioi ympäristön historiallisia erityispiirteitä. Uudisrakentamisessa ja
korjaustoimenpiteissä rakennukset tulee sopeuttaa maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.
Rakennusinventoinnissa on paikallisesti arvokkaisiin kyläkuvallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaisiin pihapiireihin viitattu merkinnällä /s.

5.5

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat yksittäiset rakennukset
Kohteiden esittely on selvityksen liitteenä olevissa kohdekorteissa.
Yksittäiset rakennukset on arvotettu
 rakennushistoriallisesti (byggnadshistorisk värdefull),
 historiallisesti (historiskt värdefull) ja/tai
 ympäristöarvoiltaan arvokkaiksi (näkyy maisemaan hyvin, värdefull för landskapet).
Suurin osa vanhasta rakennuskannasta on rakennusperinteisesti arvokasta. Historiallisia arvoja
selvitysalueella on useita.

Kuva 23. Fageruddin alueen vanhin pihapiiri 1700-luvun lopusta.
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Kohdekorteissa on esitelty sekä numeroitu pihapiiri/aluekokonaisuus sekä aluekokonaisuuden sisällä sijaitsevat rakennukset oheisen kartan mukaisesti:

Kuva 24. Inventoidut alueet ja rakennukset numeroituina.
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Suojeltavaksi suositellut yksittäiset rakennukset on esitetty oheisessa kuvassa:

Kuva 25. Arvokkaat suojeltavaksi suositellut rakennukset on esitetty kartalla fuksianpunaisella.

Kuva 26. Fageruddin alueen arvokasta rakennuskantaa kuvattuna.

5.5.1 Suositukset
Rakennusperinteisesti/historiallisesti/maisemallisesti tärkeät rakennukset suositellaan suojeltaviksi. Suojeltavat rakennukset on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä korjattava niiden kulttuurihistorialliset arvot säilyttävällä ja historialliset ominaispiirteet palauttavalla tavalla. Erityisesti
julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Ovi- ja ikkuna-
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aukoissa tulee käyttää alkuperäistä muotoa ja jaotusta. Myös vesikaton tulisi vastata alkuperäistä
muotoa. Merkittävistä muutos- ja korjaushankkeista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
Rakennusinventoinnissa rakennusperinteisesti/historiallisesti/maisemallisesti tärkeisiin suojeltaviin rakennuksiin on viitattu merkinnällä sr.
Kirkkolain mukaan kaikki ennen 1917 vuotta rakennetut kirkolliset rakennukset tulee suojella.
Rakennusinventoinnissa suojeltavaan Luodon kirkkoon on viitattu merkinnällä srk-1.

6.

YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT
Kuten aiemmin todettu Kvarnbackenin alue on poikkeuksellisen yhtenäinen ja hyvin säilyttänyt
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteensa, vaikka yksittäisiin rakennuksiin onkin kohdistunut
jonkin verran muutos- ja korjaustoimenpiteitä. Alueen tärkeimmät arvot liittyvät valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) Luodon kirkko ympäristöineen.
Luodon kirkko dominoi ympäröivää maisemaa ja on kokenut harvinaisen vähän muutoksia. Rakennusperinteisesti arvokkaista yksittäisistä rakennuksista erityisen huomionarvoisia ovat alueella hyvin säilyneet korkeakivijalkaiset navetat ja muut talousrakennukset.
Aluekohtaisia suojelumerkintöjä suositellaan valtakunnallisesti arvokkaalle rakennetulle kulttuuriympäristölle (RKY) Luodon kirkko ympäristöineen sekä aluerajauksen ulkopuolelle jäävälle kahdelle kyläkuvallisesti ja/tai maisemallisesti paikallisesti arvokkaalle pihapiirille (rakennusinventoinnissa aluekokonaisuudet nro 6 ja 8).
Suurin osa päivitettävien asemakaavojen suojelluista yksittäisistä rakennuksista säilyttää suojelumerkintänsä. Yhden rakennuksen rakennussuojelumerkintää suositellaan lievennettävän rakennuksen huonon kunnon takia (rakennus nro 421). Rakennus suositellaan silti säilytettävän. Neljälle rakennukselle suositellaan suojelumerkinnän lisäämistä; 1950-luvun rakennus (rakennus nro
31) sekä nykyinen vapaa-ajanrakennus 1800-luvulta (rakennus nro 61) sekä tämän piharakennukset (rakennus nro 62 ja 63). Lisäksi maisemallisesti arvokas Marienholmintiellä (Marienholmsvägen) sijaitseva koivukuja suositellaan huomioitavan kaavassa.
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