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BYGGNADER SOM ANVISATS FÖR SKYDD I DETALJPLANEN 

 

Skyddsbestämmelserna grundar sig på en inventering och klassificering från 2009 (Ericsson Arkkitehdit Oy). Vid 
klassificeringen tillämpas en indelning i arkitektoniska värden (A), historiska värden (H), miljömässiga värden (Y) och 
värden med tanke på hur väl byggnaden bevarats (S). Klassificeringskriterierna beskrivs noggrannare i 
inventeringsrapporten (23.4.2009). 
 
I tabellen nedan presenteras en kort beskrivning av de skyddade byggnaderna. Beskrivningen baserar sig på 
inventeringen från 2009 och planbestämmelsens indexnummer hänvisar till rapporten. 
 
 

Objekt 
nr 
(2009) 

objekt beskrivning klassificeringsgrunder Detalj-
planens 
skydds-
beteckning 

21a Våghuset 
 

Rödmyllat våghus byggt 
1949. Ombyggt för 
bostadsbruk. 
 

H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
lantbruksbyggnader. 
RY 
Byggnaden är en del av lantbrukskvarteret. De 
rödmyllade gavlarna av våghuset och tröskhuset 
gränsar till den norra kanten av det öppna 
landskapsrummet mellan Fiskarsvägen och 
Åkerraden. 
S 
Byggnaden har bevarat de drag som är typiska för 
byggnadstypen. 
 

sr-1(21a) 

21b Tröskhuset 
 

Rödmyllat tröskhus från 
1830. I anslutning till 
tröskhuset har det 
funnits en damm, en 
stenbelagd åfåra och 
vattenkraftsanordningar. 
Ombyggd till konferens- 
och utställningslokal. 

H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
lantbruksbyggnader. 
RY 
Byggnaden är en del av lantbrukskvarteret. De 
rödmyllade gavlarna av våghuset och tröskhuset 
gränsar till den norra kanten av det öppna 

sr-1(21b) 
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landskapsrummet mellan Fiskarsvägen och 
Åkerraden. Den stenbelagda åfåran är en väsentlig 
del av tröskhusets närmiljö. 
S 
Tröskhuset har byggts i etapper och de för 
byggnadstypen karaktäristiska dragen har 
bevarats. Utvidgningarna av byggnaden, som skett 
i etapper, syns fortfarande genom skillnader i 
stengrunderna och i fasaden. 

21c Ladugård 
 

Rappad ladugård byggd 
1914. Utsidan innehåller 
klassicistiska element. 
Ombyggd till fabrik och 
butik. 
 

A 
Stor byggnad som står på en synlig plats uppe på 
en backe. Utsidan innehåller klassicistiska drag. 
H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
lantbruksbyggnader. 
Y 
Byggnaden bildar en del av lantbrukskvarteret. 
S 
Ladugården har bevarat sina karaktäristiska drag 
för byggnadsepoken och -stilen. 

sr-1(21c) 

21d Bostadshus Bostadshus i trä, 
sannolikt från 1890-
talet. Har fungerat som 
kontor för brukets 
lantbruksavdelning. 
 

A 
Harmonisk byggnad. 
H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
lantbruksbyggnader. 
Y 
Byggden bildar en del av lantbrukskvarteret. 
S 
Byggnaden har bevarat sina karaktäristiska drag för 
byggnadsepoken och -stilen. 

s sr-1(21d) 

25 Kardusen Rappat hus i två våningar 
som byggts 1843 som 
bostad för smederna. 
Ligger längs Åkerraden. 
Ombyggd till butik. 
 

A 
Harmonisk byggnad med nyklassicistiska drag. 
H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
arbetarbostäder. 
S 
Byggnaden har bevarat sina karaktäristiska drag för 
byggnadsepoken och -stilen. 

sr-1(25) 

26 Åkerraden Bruksgata vars 
detaljplanemässiga 
gestalt härstammar från 
1700-talet och 
byggnaderna från 1820–
30-talen. 
  

A 
Byggnaderna representerar arbetarbostäder som 
är typiska för början av 1800-talet. 
H 
Åkerraden är en del av den historiska 
brukshelheten. Bruksgatans detaljplanemässiga 
gestalt härstammar från 1700-talet. Byggnaderna 
från 1820–30-talet hör till brukets 
arbetarbostäder. 
Y 
Längs vägen bildar byggnaderna och lövträdsraden 
en helhet med rötter i 1700-talet. 
S 
I miljön längs gatan kan man fortfarande utläsa 
både de planmässiga målen från 1700-talet och 
hur karaktären av gaturummet förändrats i början 
av 1800-talet så att det är öppet på ena sidan. 

sr-1(26) 
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Byggnaderna har bevarat de karaktäristiska dragen 
för byggnadsepoken och -typen. 
Gårdsbyggnaderna är placerade på traditionellt 
sätt. 

26 Ekonomi-
byggnaderna 
längs 
Åkerraden 

  sr2 

27-29 Husen på 
den norra 
sidan av 
Åkerraden 

Småhus som byggts i 
början av 1900-talet. 

A  
Typiska småhus från början av 1900-talet. 
H 
Byggnaderna är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
arbetsbostäder från 1900-talet. 
S 
Byggnaderna har bevarat de karaktäristiska dragen 
för byggnadsepoken och -typen.  

sr-1(27) 
sr-1(28) sr-
1(29) 

30a Plogfabriken Industribyggnad som 
byggts upp i etapper 
fr.o.m. 1917. 
 

H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
industribyggnader. 
Y  
Plogfabriken är en del av det historiska 
industrikomplexet i Övre bruket. I komplexet ingår 
byggnader, anordningar och åfåran med sina 
konstruktioner. 
S 
En helhet som byggts upp i etapper. 
Utvidgningarna, som skett i etapper, syns 
fortfarande genom skillnader i fasaden. 

sr-1(30a) 

30b Slagg-
byggnaden 

Rappad byggnad i 
slaggtegel som byggts 
för fabrikens matsal 
1842. 

A 
Byggnad som uppförts i ett för bruksorter typiskt 
material, slaggtegel. Byggnaden har nyklassicistiska 
drag. 
H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
servicebyggnader. 
S 
Byggnaderna har bevarat de karaktäristiska dragen 
för byggnadsepoken och -typen. 

sr-1(30b) 

30c Fiskars 
museum 

Byggnad i nyklassicistisk 
stil som byggts 1837 för 
maskinverkstadens 
kontor. 
 

A 
Harmonisk byggnad med ett utseende som 
representerar nyklassicistisk stil. 
H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
administrativa byggnader. 
Y 
Byggnaden är en del av det historiska 
industrikomplexet i Övre bruket. I komplexet ingår 
byggnader, anordningar och åfåran med sina 
konstruktioner. 
S 
Byggnaderna har bevarat de karaktäristiska dragen 
för byggnadsepoken och -typen. 

sr-1(30c) 
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30e Maskin-
verkstad 

Finlands första 
maskinverkstad som 
byggdes i rödtegel 1837. 
 

A 
Industribyggnad i rödtegel som med sitt läge och 
sin dimensionering dominerar industrikomplexet i 
Övre bruket. 
H 
Vårt lands första maskinverkstad är ett nationellt 
sett viktigt industrihistoriskt monument. 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
industribyggnader. 
Y 
Maskinverkstaden är en del av det historiska 
industrikomplexet i Övre bruket. I komplexet ingår 
byggnader, anordningar och åfåran med sina 
konstruktioner. 
S 
Byggnaden har bevarat de karaktäristiska dragen 
för byggnadsepoken och -typen. I byggnaden ingår 
delar av den äldre s.k. kopparsmedjan. 

sr-1(30e) 

30f Bläster-
rummet 

Nationellt sett unik, liten 
byggnad i rödtegel som 
byggts som skydd för en 
äldre blästermaskin som 
är äldre än byggnaden. 
 

A 
Byggnad i rödtegel med ett utseende med 
klassicistiska drag. 
H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
industribyggnader. I byggnaden finns en nationellt 
sett unik trecylindrig blästermaskin från 1837. 
Y  
Blästerrummet är en del av det historiska 
industrikomplexet i Övre bruket. I komplexet ingår 
byggnader, anordningar och åfåran med sina 
konstruktioner. 
S 
Byggnaden har bevarat de karaktäristiska dragen 
för byggnadsepoken och -typen och anordningar 
som anknyter till industriverksamhet. 

sr-1(30f) 

30h Valsverk Fragment av 
industribyggnad i slagg- 
och rödtegel som byggts 
som manufakturverkstad 
1896. 
 

H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
industribyggnader. 
Y  
Valsverket är en del av det historiska 
industrikomplexet i Övre bruket. I komplexet ingår 
byggnader, anordningar och åfåran med sina 
konstruktioner. 

sr-2(30h) 

30i Del av 
valsanlägg-
ning 

Fragment av 
industribyggnad i slagg- 
och rödtegel som 
uppförts som 
valsanläggning 1858. 
 

H 
Byggnaden är en del av den historiska 
brukshelheten och hör till undergruppen 
industribyggnader. 
Y  
Valsanläggningen är en del av det historiska 
industrikomplexet i Övre bruket. I komplexet ingår 
byggnader, anordningar och åfåran med sina 
konstruktioner. 

sr-1(30i) 

 


