
 
 

  

 
 
 
 
 

Vastaanottaja 
Luodon kunta 
 

Asiakirjatyyppi 
Rakennusinventointi 
 
Päivämäärä 

29.9.2022 

 

LUODON KUNTA 
RAKENNUSINVENTOINTI - 
VIKARHOLMEN 
 

 

 



Ramboll Finland Oy 
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 
Kotipaikka Espoo 
 

 

 
 

 

  
 

Ramboll 
Teräksenkuja 1-3 E 
65100 VAASA 
 
T +358 20 755 611 
F +358 20 755 6201 
https://fi.ramboll.com 
 
 
 
 

LUODON KUNTA 
RAKENNUSINVENTOINTI - VIKARHOLMEN 

 
Päivämäärä 29.9.2022 
Laatija Tanja Tarkkanen, Päivi Märjenjärvi 
Tarkastaja Annukka Rajala 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 



Ramboll - LUODON KUNTA 

 

  
 

1/8 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO 2 
2. TARKASTELUALUEEN MÄÄRITTELY 2 
3. TARKASTELUALUEEN HISTORIA 3 
4. INVENTOINTI 4 
4.1 Käytetyt menetelmät 4 
4.2 Inventointi 4 
4.3 Arvokkaat pihapiirit ja rakennukset 2 
5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 3 
6. LÄHTEET 3 

 
 



 
 
            RAKENNUSINVENTOINTI – VIKARHOLMEN 2 
  

 

 

1. JOHDANTO 

Asemakaavan laadintaa varten tehtävän rakennusinventoinnin tarkoituksena on tutkia suunnittelu-
alueen ennen vuotta 1960 rakennettua rakennuskantaa. Selvityksessä käydään läpi alueen histo-
riaa lyhyesti, kartoitetaan arvokkaat kokonaisuudet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-
nukset ja pihapiirit.  
 
Selvityksen tavoitteena on ohjata kaavaprosessia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
(VAT) mukaisesti niin, että maankäytön suunnittelussa edistettäisiin kansallisen kulttuuriympäris-
tön ja rakennusperinnön alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Selvityksessä pyritään tun-
nistamaan kulttuuriympäristön paikallinen ominaisluonne ja erityispiirteet. 

2. INVENTOINTIALUE 

Inventoitava alue sijaitsee Luodon kunnassa Vikarholmenin länsiosassa. Alueella on asuntoalue ja 
rannalla myös loma-asuntoja. Tarkastelualue on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 

 Kuva 1.Vikarhomenin suunnittelualue ja lähiympäristöä (Taustakartta, 2022©MML). 
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3. INVENTOINTIALUEEN HISTORIA 

Vanhasta pitäjäkartassa Lilla Furuholmen ja Vikar-
holmen olivat erillisiä saaria 1800-luvulla. 1940-lu-
vulla saareen länsiosista oli tieyhteys Lilla-Furuhol-
menin kautta Pietarsaareen ja pohjoiseen Luodon 
saareen. Vikarholmenin saaren keskiosissa oli vilje-
lysalueita sekä metsää. Asutus saarella oli tuohon ai-
kaan Lilla Furuholmenin alueella tien läheisyydessä. 
Suunnittelualueella Vikarholmenilla oli korkeintaan 
yksittäisiä taloja ja rannassa pienempää rakennus-
kantaa laitureineen. Peltoalueilla oli latoja. Myöhem-
min Vikarholmenin eteläosan kautta on rakennettu 
toinen tieyhteys (Eteläinen Luodontie). Sundängsvä-
genin varteen on rakennettu asuinrakennuksia 1940-
luvulta alkaen ja 1950–60-luvuilla myös lähistölle 
etelämmäksi. Teiden läheisyyteen on rakentunut 
asuinalueita noin 1980-luvulta alkaen. Vikarholme-
nin asutus on rakentunut pääasiassa 1990-luvun jäl-
keen.  

 

  

Kuva 3. Vikarholmenin itäosa vuosien 1943, 1994 ja 2021 ilmakuvissa (Historialliset ilmakuvat © MML) 

Kuva 2. Ote vuoden 1840 pitäjäkartasta. 
(http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kar-
tat/@mapview?handle=hdl_123456789_24154, 
11.5.2022). 
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Kuva 4. Vikarholmenin itäosa vuosien 1972, 1985 ja 2022 peruskartoissa. (peruskartat © MML) 

4. INVENTOINTI 

4.1 Käytetyt menetelmät 
Rakennusinventoinnin on laatinut Tanja Tarkkanen. Taustatyönä perehdyttiin alueesta löytyviin tie-
toihin ja kartta-aineistoihin. Kunnan rakennuslupa-arkistosta saatiin karttatarkasteluiden ja maas-
totarkastuksen perusteella valittujen inventointiaikakaudelle sopivien rakennusten rakennusvuodet. 
Maastokäynnillä huomioitiin noin vuoteen 1970 saakka ajoittuva rakennuskanta, josta inventoita-
vaksi valittiin 1960-vuoden ja sitä vanhemmat rakennukset. Valituista kohteista laadittiin inven-
tointikortit ja tehtiin inventointiraportti.  Kohteet on inventoitu pihapiireittäin ja kiinteistöittäin.  
 
Maastotyöt tehtiin toukokuussa 2022, jolloin rakennuskantaa tarkasteltiin ulkoa päin. Inventoija 
kiersi ja valokuvasi alueen rakennuskantaa, kirjasi havainnot kohteista ja ympäristöstä sekä haas-
tatteli asukkaita. Inventoitaviksi valikoitui 15 rakennusrekisterin tai haastattelutiedon perusteella 
vuoden 1960 ja sitä vanhempaa asuin- ja lomarakennuksen pihapiiriä. Työn tarkastajana on toimi-
nut Annukka Rajala. 

4.2 Inventointi 
Rakennuskanta tarkastelualueella on pääasiassa ympärivuotisessa asumiskäytössä. Rannalla on 
jonkin verran lomarakennuksia. Vanhin rakennuskanta on 1940–60-luvuilta ja se sijoittuu Sun-
dängsvägenin, Sundvägenin ja Vikarholmsvägenin varrelle. Vikarholmenin eteläosassa on yksi 
tuolle aikakaudelle sijoittuva asuinrakennuksen pihapiiri. Myös ranta-alueilla on säilynyt muuta-
missa lomarakennusten pihapiireissä rakennuksia, jotka on rakennettu ennen vuotta 1960. Loma-
rakennukset ovat rankorakenteisia puuverhoiltuja ja mittakaavaltaan pieniä. Loma-asutus ei muo-
dosta yhtenäisenä hahmotettavaa kokonaisuutta, vaan niiden pihapiirit sijoittuvat muun uudemman 
rakentamisen lomaan ranta-alueille. Uudempi rakennuskanta 1980–2000-luvuilta sijoittuu pääasi-
assa alueen keski- ja eteläosiin asuntoalueelle. Tarkastelualueen länsipuolella asuntoalue laajentuu. 
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Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden alue 

Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden rakennukset muodostavat 1940–60-luvuilla rakentuneen 
kokonaisuuden Sundängsvägenin, Vikarholmensvägenin ja Sundsvägenin varsille. Alue hahmottuu 
alueellisesti, ajallisesti, mittakaavallisesti ja tyylillisesti yhtenäisenä. Tien varrelle sijoittuu väljille 
puutarhatonteille nauhamaisesti asuinrakennuksia ja pienempiä piharakennuksia, autotalleja tai va-
joja. Rakennukset muodostavat ajallisesti ja mittakaavallisesti verrattain yhtenäisen kokonaisuu-
den. 1940–60-lukujen pihapiirejä täydentää 1960-, 70- ja 90-luvuilla rakennetut asuinrakennukset, 
jotka ovat mittakaavaltaan ja sijoittelultaan alueen luonteeseen sopivia. Yleisilme Sundängsväge-
nin, Vikarholmsvägenin alkuosan ja Sundvägenin alkuosan alueella on tyypillinen 1940–60-lukujen 
asuinalueille. Rakennukset ovat pääosin 1½ kerroksisia, harjakattoisia puuverhoiltuja ja alkuperäi-
seltä osaltaan noppamaisia asuinrakennuksia. Inventointiajanjakson nuorimmissa rakennuksissa on 
myös matalampia rakennuksia. Useimpiin asuinrakennuksiin on tehty 1-kerroksisia laajennuksia 
sekä terasseja. Lisäksi rakennuksiin on vaihdettu julkisivuverhouksia, ikkunoita, ovia ja muita pie-
nempiä rakennusosia. Muutokset ovat kuitenkin maltillisia ja rakennukset ovat yhä tunnistettavissa 
aikakautensa edustajiksi. Alueen arvot ovat asutushistorialliset ja liittyvät jälleenrakennusaikakau-
teen.  Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden alueella mahdollisen täydennysrakentamisen suo-
sitellaan noudattavan olemassa olevan rakentamisen mittakaavaa ja sijoittelua, jotta alueen pieni-
piirteisyys ja väljyys säilyvät. Mahdollisessa uudisrakentamisessa on hyvä suosia asuinrakennuk-
sien lisäksi pienikokoisia piharakennuksia.  
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Kuva 27. Inventointikohdekartta. Inventointikohteiden sijainti on osoitettu ympyröin. Numerot viittaavat inven-
tointikohdekortteihin. Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden yhtenäisenä hahmotettava kokonaisuus on 
osoitettu vihreällä. Kaava-alueen rajaus on punaisella viivalla. (Taustakartta, 2022©MML). 
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Kuva 5. Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden asuinrakennukset ovat säilyttäneet rakennusajan hahmon. 

   

Kuva 6. Vikarholmenin loma-asutusta 1950–60-luvuilta. 

4.3 Arvokkaat pihapiirit ja rakennukset 
Alueelta on tunnistettu kolme yksittäistä kulttuurihistoriallisesti paikallisesti arvokasta rakennusta 
tai pihapiiriä. Rakennukset on huomioitu ja arvotettu alustavasti 2022 inventoinnissa rakennushis-
toriallisten, historiallisten sekä maisemallisien piirteiden ja ominaisuuksien perusteella (näkyvä mai-
semakuvassa, maisemallisesti arvokas). Selvityksen liitteenä on alustava arvoluokitustaulukko, 
jossa on arvotettu pihapiireittäin rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja. Lisäksi alueelta tunnis-
tettiin Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden taajamakuvallisesti paikallisesti arvokas alue, 
jossa on tarpeen ohjata rakentamista nykyinen rakennuskanta huomioon ottaen. 
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5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

Inventoitava rakennuskanta Vikarholmenin asemakaavoitettavalla alueella oli rakennettu 1940-lu-
vulta vuoteen 1960 välisellä ajalla. Inventoitava loma-asutus ajoittui vuosien 1951–60 väliselle 
ajalle. Alueen tärkeimmät kulttuurihistorialliset arvot liittyvät jälleenrakennusaikakauden rakennus-
kantaan sekä samalle aikakaudelle rakentuneeseen varhaiseen loma-asutukseen. Rakennuksien 
julkisivuihin on kohdistunut muutoksia lähinnä julkisivuverhoiluihin, ikkunoihin ja oviin. Useisiin ra-
kennuksiin on tehty myös laajennuksia.  
 
Alustavan arvottamisen perusteella alueella on kolme paikallisesti rakennushistoriallisesti arvokasta 
rakennusta ja Vikarholmenin jälleenrakennusaikakauden alue, joka on paikallisesti rakennushisto-
riallisesti ja maisemallisesti arvokas. 
 
Kohteet suositellaan huomioitavan kaavassa merkinnällä, joka huomioi alueiden kult-
tuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymistä, rakennukset esim. sr-1, tai sr-
2. Taajamakuvallisesti arvokkaalle alueelle suositellaan aluemerkintää esim. /s. 

6. LÄHTEET 

Kirjalliset lähteet: 
 
Luodon kunnan rakennusluparekisteri 
 
Vår hembygd Jakobstad Larsmo 2002–2003/ Kotiseutumme Pietarsaari-Luoto 2002-2003, Botnia 
Foto. 
 
Internet-lähteet: 
 
Historialliset ilmakuvat https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/  
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi 
 
Suulliset lähteet: Keskustelu maanomistajien kanssa. 

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