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1. INLEDNING 

Syftet med byggnadsinventeringen är att inför detaljplaneringen undersöka det byggnadsbestånd 
som uppförts i planeringsområdet före år 1960. Inventeringen omfattar en kort genomgång av 
områdets historia, en kartläggning av värdefulla helheter samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och gårdsområden.  
 
Målet är att styra planprocessen i enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen 
(ROM) så, att planeringen av markanvändningen främjar bevarandet av den nationella kulturmiljön 
och byggnadsarvet samt den omväxlande naturen. Inventeringen strävar efter att identifiera 
kulturmiljöns lokala karaktär och särdrag. 

2. INVENTERINGSOMRÅDET 

Området som är föremål för inventering är beläget i västra delen av Vikarholmen i Larsmo kommun. 
Här finns ett bostadsområde och på stranden även fritidsbostäder. Inventeringsområdet visas på 
bilden nedan. 

 

 

 Bild 1. Planeringsområdet med näromgivning på Vikarholmen (Bakgrundskarta, 2022©LMV). 
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3. INVENTERINGSOMRÅDETS HISTORIA 

Enligt en gammal sockenkarta var Furuholmen och 
Vikarholmen separata holmar på 1800-talet. På 
1940-talet fanns en vägförbindelse från västra 
delarna av holmen via Lill-Furuholmen till Jakobstad 
och norrut till Larsmo. I mellersta delarna av 
Vikarholmen fanns det odlingsområden och skog. Vid 
den tiden fanns bebyggelsen på Lilla Furuholmen i 
närheten av vägen. I planeringsområdet på 
Vikarholmen fanns det högst några enskilda hus och 
på stranden ett mindre byggnadsbestånd med 
bryggor. På åkrarna fanns det lador. Senare har en 
annan väg byggts via södra delen av Vikarholmen 
(Södra Larsmovägen). Längs Sundängsvägen har 
bostadshus uppförts sedan 1940-talet och på 1950- 
och 1960-talen även längre söderut. Sedan 1980-
talet har bostadsområden byggts upp kring vägarna. 
Byggnaderna på Vikarholmen har i huvudsak byggts 
efter 1990-talet.  

 

  

Bild 3. Östra delen av Vikarholmen på flygbilder från 1943, 1994 och 2021 (Historiska flygbilder © LMV) 

Bild 2. Utdrag ur sockenkartan från 1840. 
(http://www.vanhakartta.fi/historialliset-
kartat/@mapview?handle=hdl_123456789_24154
, 11.5.2022). 
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Bild 4. Östra delen av Vikarholmen på grundkartor från 1972, 1985 och 2022. (Grundkartor © LMV) 

4. INVENTERINGEN 

4.1 Tillämpade metoder 
Byggnadsinventeringen har utarbetats av Tanja Tarkkanen. I bakgrundsarbetet ingick en 
genomgång av de uppgifter och kartor som finns över området. Från kommunens bygglovsarkiv 
fick man byggnadsåren för de byggnader som enligt kartgranskningar och terrängbesök faller inom 
den period som ska inventeras. Vid terrängbesöket beaktades bara de byggnader som uppförts 
ungefär fram till år 1970 och av dessa utsågs för inventeringen de byggnader som uppförts år 1960 
och tidigare. För de valda objekten sammanställdes inventeringskort och utarbetades en 
inventeringsrapport. Objekten inventerades specifikt för varje gårdstun och fastighet.  
 
Terrängarbetet utfördes i maj 2022, varvid byggnadsbeståndet inspekterades utvändigt. 
Inventeraren gick runt i området och fotograferade byggnaderna, dokumenterade observationerna 
av objekten och miljön samt intervjuade invånare. De inventerade objekten var gårdsområden kring 
15 bostadshus och fritidshus som enligt byggnadsregistret och uppgifter som lämnats av 
intervjuade har byggts 1960 eller tidigare. Annukka Rajala var granskare av arbetet.  

4.2 Inventering 
Byggnadsbeståndet i inventeringsområdet består i huvudsak av åretruntbostäder. På stranden finns 
några fritidshus. De äldsta byggnaderna är från 1940–1960-talen och är belägna längs 
Sundängsvägen, Sundvägen och Vikarholmsvägen. I södra delen av Vikarholmen finns ett 
gårdsområde med ett bostadshus som härrör från nämnda period. Några fritidshus som uppförts 
före 1960 har också bevarats i strandområdena. Dessa fritidshus är små hus med ramkonstruktion 
och träfasad. Fritidsbebyggelsen utgör ingen sammanhängande helhet utan dessa gårdsområden 
finns bland de nyare byggnaderna i strandområdena. Det nyare byggnadsbeståndet från 1980–
2000-talen finns i huvudsak i bostadsområdena i de mellersta och södra delarna. Bostadsområdet 
utvidgas på västra sidan av inventeringsområdet. 
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Vikarholmen under återuppbyggnadstiden 

Det byggnadsbestånd på Vikarholmen som företräder återuppbyggnadstiden utgörs av byggnader 
som uppförts längs Sundängsvägen, Vikarholmensvägen och Sundsvägen på 1940–1960-talen. 
Området är tidsmässigt, skalmässigt och stilmässigt enhetligt. Längs vägen finns ett bandlikt 
bestånd av bostadshus och mindre gårdsbyggnader, garage eller förråd på rymliga 
trädgårdstomter. Byggnaderna utgör en tämligen enhetlig helhet om man ser till tidseran och 
skalan. Gårdsområdena från 1940–1960-talen varvas av bostadshus från 1960-, 1970- och 1990-
talen, vilka beträffande skala och placering passar in i områdets karaktär. Den allmänna 
framtoningen på Sundängsvägen, början av Vikarholmsvägen och början av Sundvägen är typisk 
för bostadsområden som byggts på 1940–1960-talen. Byggnaderna har i huvudsak 1½ våningar, 
åstak och träfasad, och är till sina ursprungliga delar tärningsliknande bostadshus. Bland de yngsta 
inventerade byggnaderna finns också lägre hus. De flesta bostadshusen har utbyggnader i en 
våning samt terrasser. Dessutom har man bytt ut fasadbeklädnader, fönster, dörrar och andra 
mindre byggnadsdelar. Ändringarna har emellertid gjorts måttfullt och byggnaderna känns 
fortfarande igen som företrädare för sin tidsera. Områdets värden är bebyggelsehistoriska som 
knyter an till återuppbyggnadstiden. Det rekommenderas att kompletteringsbyggandet på området 
från återuppbyggnadstiden på Vikarholmen ska iaktta det befintliga byggnadsbeståndets skala och 
placering för att områdets småskalighet och rymlighet ska bevaras. Vid eventuellt nybyggande är 
det bra att utöver bostadshus även tillåta små gårdsbyggnader.  
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Bild 27. Karta över de inventerade objekten. Cirklarna visar av de inventerade objekten är belägna. Siffrorna 
hänvisar till objektskorten. Den del av Vikarholmen som ska anses representera återuppbyggnadstiden har 
markerats med grönt. Planområdets gräns visas med röd linje. (Bakgrundskarta, 2022©LMV). 
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Bild 5. Bostadshusen som uppfördes under återuppbyggnadstiden har bevarat sin typiska gestalt. 
 

   

Bild 6. Fritidshus från 1950–1960-talen. 

4.3 Värdefulla gårdsområden och byggnader 
I området har tre enskilda kulturhistoriskt lokalt värdefulla byggnader eller gårdsområden 
identifierats. Byggnaderna har dokumenterats och värderats preliminärt år 2022 utifrån deras 
byggnadshistoriska, historiska och landskapsmässiga drag och egenskaper (hur de framträder i 
landskapsbilden, landskapsmässigt värdefull). Som bilaga till rapporten finns en preliminär 
värdeklassificeringstabell där byggnadernas kulturhistoriska värden har fastställts per gårdstun. 
Vidare identifierades ett med tanke på tätortsbilden lokalt värdefullt område från 
återuppbyggnadstiden. I detta område bör byggandet styras med beaktande av det befintliga 
byggnadsbeståndet. 

  



 
 
 
BYGGNADSINVENTERING – VIKARHOLMEN  
  

 

 

  
 

8/8 

5. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

De inventerade byggnaderna på det område på Vikarholmen som ska detaljplaneras har uppförts 
mellan 1940-talet och 1960. Fritidsbostäderna är från 1951–1960. De viktigaste kulturhistoriska 
värdena hör samman med bostadshusen från återuppbyggnadstiden och den tidiga 
fritidsbebyggelsen från samma tidsera. Ändringar har gjorts i byggnadernas fasader främst i fråga 
om ytterpanelen, fönstren och dörrarna. Flera byggnader har också byggts ut.  
 
På basen av den preliminära utvärderingen finns i området tre lokalt byggnadshistoriskt värdefulla 
byggnader och därtill har återuppbyggnadsområdet på Vikarholmen lokala byggnadshistoriska och 
landskapsmässiga värden. 
 
Det rekommenderas att objekten i planen förses med en beteckning som tar fasta på 
bevarandet av de kulturhistoriska och landskapsmässiga värdena, t.ex. sr-1 eller sr-2. 
För det område som är värdefullt med tanke på tätortsbilden rekommenderas en 
områdesbeteckning, t.ex. /s. 

6. KÄLLOR 

Skriftliga källor: 
 
Larsmo kommuns bygglovsregister 
 
Vår hembygd Jakobstad Larsmo 2002–2003/ Kotiseutumme Pietarsaari-Luoto 2002–2003, Botnia 
Foto. 
 
Källor på internet: 
 
Historiska flygbilder https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/  
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi 
 
Muntliga källor: Diskussion med markägare. 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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