
SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

16
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
5:197

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 5:197

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.Kohdetyyppi

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=6902866
Y=1535218

8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö asuinrakennus
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika noin 1930-40 luku ja uudempi laajennus
Suunnittelija
Kerrosluku 1½
Perusta lohkottu kivi, betoni, matala
Runko hirsi
Kattomuoto satula; kuisti satula
Katemateriaali profiloitu pelti
Vuoraus rimalauta uusittu, yläosa paneli
Ulkovärit punamulta, yläreunaikkunapuitteet ja listat valkoiset
Kunto hyvä
Erityispiirteet
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Pääosin rakennettu noin 1930-40 luvulla. Talousrakennus on todennäköisesti samalta ajalta tai uudempi.
Päärakennuksessa on melko matala perustus. Melko kookas kuisti / laajennus on rakennettu myöhemmin (n.
1990 l) Ulkovuoraus / rimalaudoitus on uusittu. Ikkunat on myös uusittu.

1. kerroksiset talousrakennukset L mallisesti. Pintamateriaalina punamullattu rimalaudoitus sekä betonitiili .
Katteena profiilipelti.

Piha-aluetta hoidettu, istutettu uusia puita ja pensaita.

12. Lähiympäristö
Tontti rajoittuu Flaskåsintiehen ja Korsbäckintiehen. Ympärillä Dagsmarkin taajaman kyläasutusta.
.

13. Säilymisedellytykset
hyvä

14. Luettelointiperuste
Alueella olevaa melko vanhaa rakennuskantaa maisemallisesti näkyvällä
paikalla. Alkuperäinen tyyli on muuttunut.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

17
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 5:47

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 5:47

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534430
Y=6902863

8. Osoite

Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite
A. Ahlberg

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö loma-asunto
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika vanha runko 1900-luvun alussa, kuisti tehty n. 1970-luvulla
Suunnittelija
Kerrosluku 1
Perusta runko lohkokivi, kuisti betonilaatta
Runko runko hirsi (pitkänurkkainen)
Kattomuoto runko satula, kuisti pulpetti
Katemateriaali runko betonitiili, kuisti pelti (aalto profiloitu)

Vuoraus rimalaudoitus rungon alaosa, yläosa kapea pystypanelointi, kuisti leveä vaakapaneeli

Ulkovärit rimalaudoitus punamulta, yläosa- ja ikkunapuitteet valkoiset
Kunto kohtalainen
Erityispiirteet Jälkikäteen rakennettu melko suuri kuisti poikkeaa päärakennuksen tyylistä
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Vanha torppa, joka näkyy 1906 luvun kartassa. Kapearunkoinen päärakennus sijoittuu tälle ajalle. Rakennuksen
vanhaan päärunkoon on lisätty n. 1970-luvulla kookas pulpettikattoinen kuisti. Rakennuksen ikkunoita on uusittu
1960-1970-luvulla mahdollisesti kuistin rakentamisen aikoihin. Rakennuksessa on kaksi hormia. Pihapiirissä on
päärakennuksen lisäksi kaksi toisiinsa kulmittain sijoittuvaa satulakattoista talousrakennusta. Toisen rakennuksen
päädyssä on hirsirunkoinen ja pitkänurkkainen sauna. Rakennusten verhoiluna on punamullattu rimalaudoitus ja
niiden katteena on peltikate.

Rakennusryhmien keskelle jäävä piha-alue on avoin ja nurmiheinäpintainen. Pihalla on kaivo. Rakennusten sivuilla
ja takana on puita (kuusia, koivuja). Asuinrakennuksen takana on koristepensaita (syreenejä ja angervoja).

12. Lähiympäristö
Rakennusryhmä on peltoalueiden ympäröimä ja irrallaan muusta asutuksesta. Rakennuspaikka sijoittuu joen
rantaan.

13. Säilymisedellytykset
Kohtalainen

14. Luettelointiperuste
Dagsmarkin alueen vanhaa rakennuskantaa (torppa). 15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä ja
päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

18
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 5:245

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 5:245

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534281
Y=6902947

8. Osoite

Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö loma-asuntona ()
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika 1900-luvun alkupuoli (päärakennus)
Suunnittelija
Kerrosluku 1
Perusta lohkottu kivi sekä betoni
Runko hirsi, pitkänurkkainen
Kattomuoto runko satula, kuisti pulpetti
Katemateriaali runko huopa (kolmiorima), kuisti pelti (aaltoprofiloitu)

Vuoraus
runko rimalaudoitus (uusittu yksi pääty lomalaudoituksella) yläosassa pystypaneeli,
kuistissa vaaka- ja pystypanelointi

Ulkovärit punamulta seinien alaosassa, valkoinen yläosan paneelissa, listoissa ja
ikkunapuitteissa

Kunto hyvä päärakennus / kohtalainen toinen asuinrakennus ja talousrakennukset
Erityispiirteet
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Päärakennus lienee alunperin 1900 luvun alkupuolelta. Vanhassa kartta-aineistossa ei ole rakennuksia
selkeästi osoitettu. Rakennukset on mahdollisesti siirretty 1935 jälkeen luvun nykyiselle paikalle.
Päärakennuksessa on osittain uusittu ikkunoita ehkä 50-60-luvulla, aikaisempia neljä lasisia ikkunoita on
päädyissä. Ikkunoiden vaihdossa vuorilaudat on muutettu yksinkertaisemmiksi. Rakennuksen hormi on myös
uudempaa perua.

Rakennusryhmässä on lisäksi toinen pienempi rakennus, joka mahdollisesti 1900-luvun alusta . Rakennus on
betoniperustainen, rimalaudoitettu ja väritykseltään päärakennuksen mukainen. Rakennuksessa on
luultavasti alkuperäiset 6 ja 9 ruutuiset ikkunat.

Päärakennusta vastaan on sijoitettu pitkä talousrakennus, josta osa on hirsirunkoinen. Rakennuksen
katteena on käytety profiloitua peltiä ja betonitiiltä. Hirsirunkoinen otsatyyppinen aittarakennus on
talousrakennuksen kanssa linjassa.
Rakennuksissa ei ole sadevesikouruja tai syöksytorvia.
Rakennukset rajaavat yhdeltä sivulta avoimen, nurmipintaisen sisäpihan. Istutettua kasvillisuutta on vähän,
joitakin hedelmäpuita (kirsikka ja omenapuita). Rakennusten takana luonnonpuustoa (mäntyjä ja koivuja).

12. Lähiympäristö
Rakennusryhmä sijoittuu muiden rakennusryhmien läheisyyteen kylätaajamaan. Tontti rajoittuu jokeen.

13. Säilymisedellytykset
hyvät/kohtalaiset

14. Luettelointiperuste
Vanha perinteinen rakennusryhmä näkyvällä paikalla. Ei kuitenkaan aivan
alkuperäisessä asussa. Aitalla on rakennushistoriallista merkitystä.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

19
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 20:0

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 20:0

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534172
Y=6902957

8. Osoite
Korsbäckantie
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö tyhjillään
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus/ mahdollisesti toiminut myös kauppana tai vast
Rakentamisaika n. 1800-luvun loppupuoli
Suunnittelija
Kerrosluku 1
Perusta lohkottu luonnonkivi
Runko hirsi, pitkänurkkainen
Kattomuoto runko satulakattoinen, kuisti pulpetti
Katemateriaali pelti (aaltoprofiili)
Vuoraus rimalaudoitus, yläosassa vaakalaudoitus, kuistissa erittäin leveä vaakalaudoitus,
Ulkovärit punamulta rimalaudoituksessa; valkoisella listat, friisit, ikkunapuitteet ja koristeet
Kunto huono, runko vääntynyt, kuistin (puu?) perusta pettänyt

Erityispiirteet
rakennuksessa säilyneitä koristeita, kuten lasikuistin ikkunapuitteet, kamanaikkuna
ja räystäslista. Kapeat nelilasiset haukkaikkunat rakennuksen pitkillä sivuilla ja
koteloidut räystäät.

Pinta-ala (m
2
)

11. Rakennushistoria
Rakennusta ei ole näkyvissä 1906 –luvun kartassa. Mahdollisesti on siirretty nykyiselle paikalle myöhemmin.
Rakennuksessa on enemmän koristeellisia yksityiskohtia, verrattuna tyypilliseen Dagsmarkin vanhoihin
rakennuksiin. Päärungon ulkoasu on klassismia, johon on liitetty sveitsiläistyylisiä koristeaiheita, kuten
päätyharjan listoitus ja lasikuistin ikkunapuitteiden vuorilaudoitus. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä,
mikä sijainnin ohella viittaisi muuhunkin kuin asuinkäyttöön.

Rakennus on ollut vuosikymmeniä asumaton. Kuistin perusta ja toisen avokuistin puurakenteet ovatpettäneet.
Hoito on laiminlyöty, mutta katto on vielä ehjä silmämääräisesti tarkasteltuna. Eteläpäädyn ikkuna-aukot on
laudoitettu umpeen.

Rakennuksen ulkoasu on melko alkuperäisessä ulkoasussa. Avokuisti talonpäädyssä on ehkä myöhäisempi.

12. Lähiympäristö
Rakennus on osana asuttua pihapiiriä, joka sijoittuu kylätaajamaan.

13. Säilymisedellytykset
Heikot. Rakennus on ulkopuolelta huonokuntoinen. Sisäpuolen vaurioista ei ole tietoa. Rakennus ollut
hoitamaton ja tyhjillään vuosikymmeniä, mutta kuitenkin osana asuttua pihapiiriä.

14. Luettelointiperuste
Vanha rakennus maisemallisesti keskeisellä paikalla. Mahdollisesti
kauppatoimintaan liittyvää merkitystä.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja
sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä
ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

20
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 4:23, seurakuntarakennus

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 4:23

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
seurakuntarakennus

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534109
Y=6903005

8. Osoite
Korsbäckintie
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö seurakuntarakennus
Alkuperäinen käyttö mahdollisesti asuinrakennus

Rakentamisaika
n. 1800-lopulta (vanha runko) laajennuksia myöhemmin , poikkipääty noin 1920 –
luvulta ja uusimmat n. 1970 -luvulta

Suunnittelija
Kerrosluku 1 ½ ja I
Perusta lohkottu kivi ja kuisti betonilaatta
Runko hirsi pitkänurkkainen (vanha runko)
Kattomuoto satulakatto, poikkirungossa pieni auma
Katemateriaali vanhimmat ost pelti (tiilikuvio profiili), kuisti huopa

Vuoraus
muutettu lomalaudoitukseksi, yhdellä seinustalla vielä vanhaa rimalaudoitusta, friisi
vaakapaneelia.

Ulkovärit punamulta/punainen maali seinien alaosissa. Valkoista seinien yläosissa,
ikkunapuitteissa ja listoissa

Kunto hyvä

Erityispiirteet
Rakennusta laajennettu eri aikakausien tyylien mukaisesti. Vanhimmassa osassa
runkoa kiertää leveä valkoinen friisi. Jäljellä olevassa päädyssä kissanpenkit. 1920-
30-luvulla lisätyn osan frontonissa ja päädyissä pienet aumat katossa.

Pinta-ala (m
2
)

11. Rakennushistoria
Rakennus näkyy 1907 kartassa nykyisellä paikallaan (Sotnäsgärdet). 1936 –luvun kartassa se on merkitty
rukoushuoneena tai kirkkona. Nykyinen rakennus muodostuu kahdesta rungosta, jotka ovat rakennettu eri
aikoina. Rakennuksen vanhin osa on alueelle tyypillinen hirsirunkoinen paritupa . Runkoon on liitetty 1920-30-
luvulla toinen osa. Liitetyssä osassa on jugend tyylin viitteitä esimerkiksi rungon mitoituksessa ja ikkunoiden
vuorilaudoituksessa (mahdollisesti alkuperäinen ikkuna päädyssä). Rakennukseen on lisätty 1970-luvulla
kookas tasakattoinen sisääntulo- ja tekninen-osa, jossa korkea savupiippu öljylämmitystä varten. Vanhan
rungon ikkunat on vaihdettu 50-60-luvulla.

Piha-alueella lisäksi pieni talousrakennus, jonka perusta on betonilaatta. Piha-alue on avointa nurmikenttää,
jolla ei ole laisinkaan koristepuita tai pensaita.

12. Lähiympäristö
Rakennus sijoittuu kylätaajamaan Lappväärtin joen rannalle.

13. Säilymisedellytykset
Hyvät. Rakennus on käytössä ja sitä on ylläpidetty säännöllisesti.

14. Luettelointiperuste
Alueen vanhaa rakennuskantaa, keskeinen sijainti kyläalueella,
seurakuntahistoriallista merkitystä. Tyyliltään hiukan sekalainen. Viimeinen
laajennus poikkeaa tyylistä

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja
sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä
ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

21
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 6:72, Granlund

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 6:72

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534582
Y=6903404

8. Osoite
Isojoentie 51
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o A B
Nykyinen käyttö asuinrakennus asumaton
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus asuinrakennus

Rakentamisaika
1900-luvun alku/1800 l. loppu, kuisti
uudempi

mahdollisesti 1900-luvun vaihde

Suunnittelija
Kerrosluku 1½ 1
Perusta rungossa lohkottu kivi, kuistissa betoni lohkottu kivi
Runko hirsi pitkänurkkainen hirsi pitkänurkkainen
Kattomuoto satulakatto rungossa, auma kuistissa satulakatto
Katemateriaali peltikatto peltikatto

Vuoraus
peiterimalaudoitus rungossa, kuistissa
vaakapaneeli

peiterimalaudoitus

Ulkovärit
punamulta rungossa, kuisti keltainen;
ikkunat, listat valkoiset

punamulta rungossa, ikkunat ja listat
valkoiset

Kunto hyvä hyvä

Erityispiirteet
ikkunoiden vuorilaudatus klassismia,
ikkunoiden päällä räystäsikkunat

T-malliset ikkunat vanhoja, ei kuistia

Pinta-ala (m
2
)

11. Rakennushistoria
Tila näkyy 1900-luvun kartassa (6:10, Granlund) . Päärakennus on kapearunkoinen ja pitkä. Rakennukseen
on tehty korjauksia ja rakennusosien uusintaa. Mm. ikkunoiden karmit ja puitteet on uusittu. Ikkunoiden
vuorilaudoitus(uusklassinen peilipaneeli) on saattaa olla alkuperäistä tyyliä. Päärakennukseen on lisätty uusi
kuisti, jossa tekninen tila öljykattilaa varten. Kuistissa on korkea piippu, joka poikkeaa rakennuksen 1900-
luvun alun tyylistä. Päärakennuksen hormi on myös uusittu.
Rakennuksen vieressä on pienempi asuinrakennus B(syytinkitupa), joka todennäköisesti lähes
päärakennuksen ikäinen tai uudempi Se on mahdollisesti siirretty paikalle myöhemmin
Pienemmässä rakennuksessa ei laisinkaan kuistia. Vaakapaneloidun umpioven edessä on kaksi
kiviporrasta.. Pienemmässä rakennuksessa on vanhoja ikkunoita. Molempiin asuinrakennuksiin on asennettu
1990-luvulla sadevesikorut ja syöksytorvet

Piha-aluetta rajaa isokokoinen, ainakin osittain uudempi L -mallinen talousrakennus joka muodostaa
asuinrakennusten kanssa alueelle tyypillisien suojaisan sisäpihan. Sisäpihalla on kaivo. Talousrakennuksia
on yhteensä neljä kappaletta.

Piha on rajattu viereiseen tiehen leikatulla pensasaidalla. Kasvillisuutta on niukasti rakennusten sivuilla ja
avoimella pihan osalla (omenapuita, koivuja ja marjapensaita).

12. Lähiympäristö
Rakennusryhmä sijoittuu peltoalueiden reunaan ja muiden maantien varteen perustettujen
tilakokonaisuuksien yhteyteen.

13. Säilymisedellytykset
Hyvät. Päärakennus on asuttu ja pihapiirin rakennukset ovat hoidettuja.

14. Luettelointiperuste
Vanha rakennuspaikka. Vanha rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti
näkyvällä paikalla.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

22
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 6:28

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 6:28

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534779
Y=6903407

8. Osoite
Isojoentie
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö yhdistetty asuinrakennus, navetta (navetta tyhjillään), varasto-osa ja sauna
Alkuperäinen käyttö asuin- ja navettarakennus
Rakentamisaika 1940-50-luku
Suunnittelija
Kerrosluku 1, 11/2
Perusta Betonilaatta
Runko puurunko
Kattomuoto satulakatto
Katemateriaali konesaumattu pelti
Vuoraus rimalaudoitettu
Ulkovärit punamulta vuorilaudoitus, ikkunat ja listat valkoiset, ovet vaaleansiniset
Kunto hyvä
Erityispiirteet suuri kooltaan
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Kartta-aineiston perusteella on vanha torpanpaikka. Alkuperäinen rakennus on luultavasti sijainnut
lähempänä maantietä. Nykyinen rakennus noin 1940-50 luvulta on kooltaan suuri ja siinä on kaksi
päärunkoa, jotka sijoittuvat toisiinsa nähden kohtisuoraan. Rakennukseen on sijoitettu kaikki tilakeskuksen
toiminnot: asuminen, navetta, varastointi ja sauna. Asuinpääty on muodoltaan ja mitoitukseltaan
jälleenrakennuskauden tyyppitaloa muistuttava.

Rakennus on todennäköisesti rakennettu nykyiseen asuunsa useammassa vaiheessa. Asuinosassa on pieni
aumakattoinen sisäänkäyntikuisti. Rakennuksen takana on pulpettikattoinen kylkiäinen, jota käytetään
maatalouskoneiden säilytyksessä. Piha-alueella on betonirengaskaivo ja leikkimökki, joka noudattelee
rakennuksen väritystä.

Piha-alue on avointa hoidettua nurmikenttää, jossa on muutamia koivuja ja yksi koristekasviryhmä.
12. Lähiympäristö
Rakennus sijaitsee peltoaukeiden ja Isojoentiehen liittyvien tilakeskusten läheisyydessä.

13. Säilymisedellytykset
Hyvät. Rakennusta on ylläpidetty.

14. Luettelointiperuste
Näkyvällä paikalla tien lähellä. Vanha asuinpaikka (torppa). 15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

23
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 6:36, aitta

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 6:36

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
ulkorakennus

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534575
Y=6903518

8. Osoite
Isojoentie
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö varastoaitta
Alkuperäinen käyttö varastoaitta
Rakentamisaika
Suunnittelija
Kerrosluku 2
Perusta nurkkakivet, hirsiperusta
Runko hirsirunko
Kattomuoto satulakatto
Katemateriaali pelti (aaltoprofiili)
Vuoraus kulmissa vuorilaudat
Ulkovärit hirsirunko punamulta, listat ja vuorilaudat valkoiset
Kunto hyvä
Erityispiirteet otsatyypin aitta
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Alueella sijainneet 1900 luvun alussa Häglundin ja Johanssonin tilat. Aitta lienee vanhojen tilojen perua.
Muita vanhoja rakennuksia ei ole jäljellä. Aitta on hyväkuntoinen ja osana asuttua uudempaa
rakennusryhmää. Nurkkakivien päälle nostettu hirsiperusta korkealla ja alimmat hirretkin hyväkuntoisia. Aitan
vuorilaudat ja otsassa oleva pikkuikkuna uusittu. Ovi on todennäköisesti alkuperäinen saranoineen.

12. Lähiympäristö
Aitta sijaitsee hoidetussa pihapiirissä.

13. Säilymisedellytykset
Hyvät. vrt. lähiympäristö.

14. Luettelointiperuste
Edustaa vanhaa rakennusperinnettä. Sijainti vanhalla tilan paikalla. 15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä ja
päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

15.1.2009 EHY



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

24
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 4:53

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 4:53

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534135
Y=6903187

8. Osoite
Isojoentie 3
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö asumaton
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika n. 1800 -1900 luku
Suunnittelija
Kerrosluku 1½
Perusta lohkottu kivi
Runko hirsirunko, pitkänurkkainen
Kattomuoto satula päärungossa, pulpetti kuistissa
Katemateriaali kolmiorima huopa
Vuoraus rimalaudoitus alaosassa, pystypaneeli yläosassa, kuisti pysty- ja vaakapaneelia
Ulkovärit rimalaudoitus punamulta, paneloidut osat vaaleat, ikkunat ja listat valkoiset
Kunto kohtalainen tai heikko

Erityispiirteet
Sen Isojoentien puoleisella julkisivulla on kaksi koristeellista mansardikattoista
frontonia. Kattorakenteeseen on pulpettikattoisena toteutettu kattoikkuna. T-
mallisten ikkunoiden vuorilaudat on koristeelliset .

Pinta-ala (m
2
) Rungon mitat ovat n. 6 x 10 m

11. Rakennushistoria
Vanha tila (4:3, Lillkull?), joka näkyy 1907 kartassa. Kuulunut Dagmarkin alueen joen eteläpuoleiseen
tiiviiseen vanhaan rakennettuun kyläalueeseen. Tila on sijainnut teiden rajaamalla alueella. Koristeellinen
päärakennus on todennäköisesti 1800 –luvun loppupuolelta. Piharakennukset ovat luultavasti hiukan
uudemmat. Rakennusryhmä on ollut asumaton. Rakennuksen kunto on selvästi heikentynyt. Sadevesikourut
ja syöksytorvet ovat pudonneet osittain. Räystäiden reunoissa on lahoa. Katon kuntoa ei ole tarkistettu
sisäpuolelta. Rakennusryhmään kuulu kaksi talousrakennusta, jotka ovat asuinrakennuksen ikäisiä ja
uudempia. Pienempi ja uudempi rakennuksista on sauna (savupiippu) ja sen runko on muurattu betonitiilistä
ja sen toinen pää on puurunkoinen varasto. Suuremmassa suorakulmaisen rungon muodostavassa
talousrakennuksessa on betonitiilinen navettaosa ja pitkä puurunkoinen varasto-osa. Talousrakennukset ovat
betonitiilikattoisia.

Rakennukset muodostavat osittain suljetun sisäpihan, joka on avoin, leikattu nurmikenttä. Rakennusten
sivuilla ja takana lisäksi suurempia puita kuten vaahteroita, koivuja ja kuusia sekä villiintyneenä kasvavia
perinteisiä koristepensaita.

12. Lähiympäristö
Rakennusryhmä ja sen tontti rajautuu muihin kyläkeskuksen rakennusryhmiin. Rannassa on sijainnut mylly tai
saha.

13. Säilymisedellytykset
kohtalainen tai huono. Edellyttää pikaisia korjaustoimia.

14. Luettelointiperuste
Vanha ja arvokas rakennus Dagsmarkin kyläalueelta. Vanha asuinpaikka.
Maisemallisesti keskeinen sijainti.

Uudet tieyhteydet ovat muuttaneet rakennettua, vanhaa lähiympäristöä

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä ja
päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

EHY
15.1.2009



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

25
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 4:150

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 4:150

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1534069
Y=6903128

8. Osoite
Isojoentie

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o A B
Nykyinen käyttö tyhjillään tyhjillään
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus asuin- ja varstorakennus
Rakentamisaika 1800-1900-luvun vaihde n. 1800-luvun loppupuoli
Suunnittelija
Kerrosluku 2 1
Perusta lohkottu kivi lohkottu kivi
Runko hirsirunko hirsirunko, pitkänurkkainen
Kattomuoto mansardi, kuistissa pulpetti satula
Katemateriaali pelti (profiili) huopa, kolmiorima (alla päre)

Vuoraus
1-kerros rimalaudoitus, 2-kerros
pystypaneeli, kuistissa pystypaneeli

rimalaudoitus rungon alaosassa,
yläosassa vaakapaneeli friisi

Ulkovärit
rimalaudoitus punamulta, yläosan
pystypaneeli valkoinen, kuisti vaalea

rimalaudoitus punamulta, friisi valkoinen
ja keltainen

Kunto huono/kohtalainen huono

Erityispiirteet

vanhat ikkunat pystyjaolliset, jossa
pieniruutuiset yläosat (aavistus
jugendtyyliä). Räystäissä kissanpenkit ja
kotelointi

friisin kaksivärisyys, ikkunat 6-ruutuiset,
jonka vuorilaudoissa klassisismia.

Pinta-ala (m
2
)

11. Rakennushistoria
Vanha tila (4:2, Vesterback), joka näkyy 1907 kartassa. Kuulunut Dagmarkin alueen, joen eteläpuoleiseen,
tiiviiseen vanhaan rakennettuun kyläalueeseen. Tila on sijainnut ja sijaitse joen ja tien vieressä.

A: Suurikokoinen päärakennus on todennäköisesti 1800 –1900 luvun vaihteesta. Mansardi-kattoisen
rakennuksen runko muodostuu kohtisuoraan poikittain asetuista hirsirungoista. Kuistin perusta on pettänyt.
Ikkunat vuorilautoineen alkuperäiset ehkä 1900-1920-luvulta. Osa ikkunoista on hajonnut ja niitä on peitetty
muovin. Vuorilaudoitus osittain lahonnut alaosistaan. Ikkunoiden vuorilautoja on irronnut. Rakennuksen
kaksiovisen kuistin toinen ovi uusittu 50- 60-luvulla, muuten rakennus on alkuperäisessä ulkoasussaan.
Savupiippuja pidemmässä rungossa on kaksi.
B: Vanhemman rakennuksen huopakatto paikoin revennyt ja alta näkyy alkuperäinen pärekatto.

Rakennuksen hirsisen asuinrungon jatkeeksi jälkeenpäin rakennettu puurunkoinen varasto-osan perusta on
pettänyt ja painunut.

Piha-alueella on lisäksi hirsirunkoinen navettarakennus, jossa rimahuopakatto. Hirret on maalattu
punamullalla. Rakennuksen huopakatto on pettänyt.
Päärakennus seisoo korkealla joenpenkalla. Rakennukset muodostavat avoimen sisäpihan, jolla käytetään
maatalouskoneiden säilyttämiseen. Pihapiirissä mahdollisesti kasvanut koristekasvillisuus on väistynyt
luonnonkasvillisuuden tieltä. Rakennusten takana ja osittain rakennusrungoissa kiinni kasvaa paikalleen
kylväytynyttä koivua ja pihlajia.

12. Lähiympäristö
Rakennus sijaitsee Ilojoentien Lappväärtinjoen ylittävän sillan vieressä, lähellä joen haarautumiskohtaa.
Rakennusryhmä kuuluu osaksi kylää. Rannassa tien takana on ollut mahdollisesti tilaan kuulunut saha tai
mylly.

13. Säilymisedellytykset
Kohtalainen/huono. Rakennusten nykykunto on huono.

14. Luettelointiperuste
Vanha rakennus vanhalta. Dagsmarkin kyläalueelta. Vanha asuinpaikka.
Maisemallisesti keskeinen sijainti.

Uudet tieyhteydet ovat muuttaneet rakennettua, vanhaa lähiympäristöä

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä
ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

15.1.2009. EHY



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

26
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 4:216

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 4:216

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1533668
Y=6903444

8. Osoite

Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö asuinrakennus
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika 1940-luvulla
Suunnittelija
Kerrosluku 1
Perusta matalaperustus, betoni
Runko hirsi
Kattomuoto satula
Katemateriaali pelti, profiili
Vuoraus rimalaudoitus
Ulkovärit punamulta rimalaudoitus, valkoiset listat ja ikkunapuitteet
Kunto hyvä
Erityispiirteet rakennuksen runko pieni, perustus matala
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Rakennusryhmä on asuttu ja hoidettu. Rakennuksiin tehdyt muutokset ovat olleet vähäisiä ja alkuperäinen
ulkoasu on hyvin säilynyt. Rakennusosia on vaihdettu joitakin esimerkiksi ovia, sadevesikouruja ja ikkunoiden
vuorilaudoituksia. Ikkunapuitteet ovat alkuperäiset.

Rakennusryhmään kuuluu kaksi suurempaa talousrakennusta, jotka ovat rakennettu päärakennuksen kanssa
samoihin aikoihin. Päärakennuksen viereiseen talousrakennukseen on sijoitettu sauna ja varastotiloja.
Kauemmassa rakennuksessa on varastotiloja ja nykyisin autosuoja. Piha-alueella lisäksi pienempiä
pihavajoja ja kasvihuone, jotka ovat uudempia.

Piha-alue on avoin nurmikenttä. Koristekasveja ja puita on istutettu 90-luvun aikana piha-alueen laidoille ja
rakennusten sivuille ja taakse.

12. Lähiympäristö
Rakennusryhmä sijaitsee metsän ympäröimänä. Lähimmät rakennukset ovat kuitenkin vain sadan metrin
etäisyydellä.

13. Säilymisedellytykset
Hyvät

14. Luettelointiperuste
15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

15.1.2009



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

27
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 1:22

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 1:22

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1533601
Y=6903217

8. Osoite

Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö tyhjillään
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika 1900-luvun alku.
Suunnittelija
Kerrosluku 1½
Perusta matalaperustus, osittain betonia
Runko hirsi, pitkänurkkainen
Kattomuoto satula, frontonissa mansardi
Katemateriaali huopakatto – alla pärekatto
Vuoraus alaosa rimalaudoitus, yläosa pystypaneeli, kuisti vaakapaneeli
Ulkovärit rimalaudoitus punamulta; ikkunat, listat ja yläosa valkoinen, kuisti vaalean vihreä
Kunto huono
Erityispiirteet kookas kuisti, frontonin mansardi, talousrakennuksen päätykolmion koristelu
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Rakennusta ei näy vuoden 1907 kartassa. Rakennus ollut asumaton todennäköisesti vuosikymmeniä.
Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa.. Osassa ikkunoista T-puitteet, yläosassa pienet neljäruutuiset
ikkunat. Kuisti on melko kookas ja puolitoista kerroksinen. Rakennuksessa on kaksi savupiippua.

Pihapiirissä on päärakennukseen nähden kulmittain varastorakennus, jossa koristeellinen päätyleikkaus ja
listoitus. Rakennus on huonossa kunnossa.

Piha-alue on hoitamaton ja sinne on varastoitu vanhoja koneita ja auto. Rakennuksen edustan nurmikko on
leikattu. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä kasvaa mäntyjä ja koivuja.

12. Lähiympäristö
Rakennukset ja pihapiiri sijoittuu asuttujen rakennusten välittömään läheisyyteen.

13. Säilymisedellytykset
Kohtalaiset / huonot

14. Luettelointiperuste
Dagsmarkin kyläkeskuksen vanhaa rakennuskantaa. 15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja
sisätiloista

20. Valokuvat

Talousrak.

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja
päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

28
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 4:107

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 4:107

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1533754
Y=6903233

8. Osoite

Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö asuinrakennus
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika 1900 luvun alkupuoli
Suunnittelija
Kerrosluku 1½
Perusta luonnonkivi / betoni
Runko päärunko ja siipi hirsi pitkänurkkainen
Kattomuoto rungot satula, kuisti pulpetti
Katemateriaali pelti profiiili (aalto)
Vuoraus rimalaudoitus päärungossa ja siivessä, kuisti pysty- ja vaakapaneelia
Ulkovärit rimalaudoitus punamulta, kuisti keltainen, listat ja ikkunat valkoiset
Kunto hyvä

Erityispiirteet
Vanhassa rungossa on uusklassismin piirteitä. Yläosassa on valkoinen friisi.
Räystäs on koteloitu.

Pinta-ala (m
2
)

11. Rakennushistoria
Rakennus on näkyvissä 1907 kartassa. Omistajan mukaan on rakennus siirretty paikalleen vuonna 1913.
Alkuperäiseen runkoon on liitetty hirsinen poikkirunko, jossa nyt sijaitsee pesutilat ja sauna. Koristeellinen
kuisti on uusi. T –malliset ikkunat on uusittu. Rakennuksen alkuperäinen ulkoasu on parhaiten säilynyt tielle
päin. Laajennukset on tehty pihanpuolelle. Vanhan rungon ulkoasussa on klassismin piirteitä. Rakennuksen
päärungossa kaksi tiilihormista savupiippua, siivessä on (saunan hormina) metallipiippu.

Pihan perällä varastorakennus, jonka pariovista päätä käytetään autotallina. Rakennuksen ulkoasu
noudattelee asuinrakennusta. Pihapiiri on hoidettu. Melko avoimella piha-alueella on koristeistutuksina
perennaryhmiä, syreenejä ja kirsikkapuita. Asuinrakennuksen seinustalla kiipeää köynnöksiä (villiviini).
Pihapiiriä ympäröi viereisten tonttien puolella kasvava puusto.

Piha rajautuu etelän puolelta pieneen peltoalueeseen.

12. Lähiympäristö
Osana Dagsmarkin kylätaajamaa.

13. Säilymisedellytykset
hyvät

14. Luettelointiperuste
Vanha asuinpaikka. Maisemallisesti keskeinen sijainti Dagsmarkin
kylätaajamassa.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

Omistaja

15.1.2009



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

29
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 1:188

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 1:188

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
asuintontti

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1533814
Y=6903042

8. Osoite

Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö tyhjillään
Alkuperäinen käyttö asuinrakennus
Rakentamisaika 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija
Kerrosluku 1 - 1½
Perusta lohkokivi
Runko hirsi
Kattomuoto satula
Katemateriaali betonitiili
Vuoraus rimalaudoitus rungossa, vaakapaneeli kuistissa
Ulkovärit rimalaudoitus punamulta, kuisti keltainen
Kunto kohtalainen / huono
Erityispiirteet rakennus melko alkuperäisessä asussa
Pinta-ala (m

2
)

11. Rakennushistoria
Vanha rakennus sijoittuisi samalle paikalle, kuin 1907 kartassa oleva tila Bränn. Rakennus jäänyt
todennäköisesti tyhjilleen tonteille 1970-80-luvulla rakennetun omakotitalon valmistuttua. Rakennuksen
ulkoasu lienee alkuperäinen. Perustus toisessa päässä maantasolla. Kuistin portaiden perusta on pettänyt.
Vuorilaudoituksessa osittain lahoa.

Pihapiiri on yhteinen uudemman omakotitalon kanssa. Talon vierustalla kasvaa kotkansiipisaniaista ja
muutamia kirsikkapuita. Rakennuksen ympärillä on täysikasvuisia koivuja ja muuta nuorempaa puustoa.

12. Lähiympäristö
Rakennus sijoittuu kylärakenteeseen. Pohjoispuolella maantie. Tontin ja joen välissä on peltoaukea.

Vieressä on aikanaan sijainnut posti.

13. Säilymisedellytykset
kohtalaiset/huonot

14. Luettelointiperuste
Vanha asuintontti. Maisemallisesti näkyvällä paikalla Dagsmarkin
taajamassa.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen täyttäjä
ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

15.1.2009.



SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

30
1. Lääni Länsi-Suomen lääni
2. Kunta Kristiinankaupunki

3. Kohde
Tila 12:1, kansakoulu

4. Kylä/rekisterinumero

Dagsmark / 12:1

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi
koulurakennus

7. Peruskartta/Koordinaatit
X=1533690
Y=6903001

8. Osoite
393A
Dagsmark

9. Omistaja ja omistajan osoite
Kristiinankaupunki

10. Rakennusten kuvaus

Rakennus n:o
Nykyinen käyttö koulu
Alkuperäinen käyttö koulu
Rakentamisaika 1909
Suunnittelija
Kerrosluku 1½
Perusta vanha runko lohkokivi, uudempi laajennus betonilaatta
Runko L-muotoinen runko hirrestä, laajennus puurunkoinen
Kattomuoto auma perusmuotona (frontoneita ja lapeikkunoita), laajennuksessa pulpettikatto
Katemateriaali saumattu pelti
Vuoraus rimalaudoitus rungossa, laajennus pystypaneeli
Ulkovärit punamulta vuorauksessa, listat ja ikkunat valkoiset
Kunto hyvä

Erityispiirteet
frontoneita, koristelistoitus julkisivussa, ikkunat ovat monimuotoiset ja niiden
puitejako säilytetty niiden uusimisen yhteydessä

Pinta-ala (m
2
)

11. Rakennushistoria
Koulu on rakennettu tälle paikalle L-muotoiseksi rungoksi vuonna 1909. Rakennuksen hirsirunko on vuorattu
rimalaudoituksella vuonna 1922. Sähkövalaistus. on saatu jo vuonna 1915 ja vesijohdot vuonna 1927.
Rakennukseen on tehty piha-alueen puolelle laajennus vuonna 1970, jossa katos, sisäänkäynti ja wc-tiloja.
Rakennus toimii ruotsinkielisenä ala-asteena.

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt hyvin erityisesti tienpuoleiselta julkisivultaan ja sitä on hoidettu
säännöllisesti. Rakennuksessa on paljon yksityiskohtia kuten kattomuotojen vaihteluita, useita
ikkunatyyppejä ja vuorauksen koristeellisuutta. Pihatien puolella on ollut sisäänkäynti, jonka portaat on
purettu, mutta pariovi on yhä jäljellä. 1. kerroksen ikkunat on uusittu vanhan mallin mukaisesti.

Päärakennuksen lisäksi tontilla sijaitsee vanha piharakennus(1909?), lisärakennus (1953), jossa mm.
keittiötilat. Päiväkoti on rakennettu(1987). Rakennukset rajaavat laajan sorapintaisen koulupihan. Piha-alueet
on hyvin hoidettuja ja puistomaisia. Pihan toimintoja rajattu punaisin pystysäleaidoin. Tontilla kasvaa suuria
jaloja lehtipuita sekä havupuita.

12. Lähiympäristö
Koulu sijaitsee keskeisesti tienvarren asutuksessa. Koulun vieressä on iso urheilukenttä ja avoimia
peltoalueita.

13. Säilymisedellytykset
Hyvät

14. Luettelointiperuste
Edelleen käytössä oleva vanha ja edustava koulurakennus
(opetushistoriaan liittyvää arvoa). Laajennus poikkeaa perinteisestä
tyylistä. Maisemallisesti näkyvällä ja keskeisellä paikalla Dagsmarkin
taajamassa.

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



18. Ote peruskartasta tai asemapiirros 19. Pohjapiirros tai tietoja
sisätiloista

20. Valokuvat

21. Lähteet 22. Liitteet

24. Lomakkeen
täyttäjä ja päiväys

23. Suullista tietoa antaneet

Koulun henkilökunta

15. 1 2009.


