
                                                   
 
Voimalaitosyhdyskuntien inventointimalli 
Inventeringsblankett - Samhälle 
Inventeringen kompletteras med bilder. För enskilda byggnader använd ”Område nr: / Byggnad nr:” 

På platser där det sen tidigare funnits en samhällsstruktur eller befintlig bebyggelse inventeras områden och byggnader som 
uppkommit under kraftverksbyggartiden +- 5 år, samt bebyggelse som har direkt anknytning till byggnationen av 
vattenkraftverket. 

 I de fall anläggarplatsen inte har något samhälle läggs fokus främst på områdesbeskrivning samt beskrivning av enstaka 
och/eller utmärkande och betydelsefulla byggnader.  

Följande blankett med tillhörande bilagor är utformad med utgångspunkt i Program för Norrbottens industriarv (2000)1 samt 
Industrimiljöer på landsbygden (1995)2 

Inventointiajankohta /                                       Inventoija / 
Inventeringsperiod:             Inventerare:     

 

 

Perustiedot voimalaitosyhdyskunnasta - 
Grundläggande samhällsinformation 

Voimalaitos / 
Kraftverk: 

 

Maa / Land:  

Maakunta / Län:  

Kunta / Kommun:  

Alue, kylä / Ort:   

 Lähin taajama 
/Närmaste ort: 

Ort: 
 

Distans: 

Ala / Areal:  

Rakennuttaja / 
Byggherre: 

 

Arkkitehti / Arkitekt:  

 
1 Elmén Berg, Anna. Program för Norrbottens industriarv. Luleå: Länstyrelsen i Norrbottens län, 2000. 
2 Vikström, Eva, Industrimiljöer på landsbygden: översikt över kunskapsläget, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1995 



Kaavoitustilanne, 
ympäristökuvaus / 

Områdesbeskrivning: 

 

Asukasluku / 
Befolkningsmängd i 

ort: 

parhaimmillaan. vuosi / Högst (år) 
 

tämänhetkinen / i dag: 
 

Merkittävät 
rakennukset ja 

rakennuskohteet / 
Prominenta 

byggnader och 
byggnadsverk: 

 

Palvelut / 
Samhällsservice: 

parhaimmillaan. vuosi / under 
kraftverksbyggartiden (år) 
 
 

tämänhetkinen / i dag 
 
 

Arbetsplatser och 
näringar i dagsläget: 

  

 

Område Nr:  

Typ av område:  

Geografiskt 
förhållande till 

kraftverket: 

 

Områdes-
beskrivning: 

 

Vem bodde i 
området?: 

 

Antal byggnader 
(st): 

Bostadshus 
 

Annan byggnad 
 

Typ av byggnader 
(st): 

Trä 
 

Tegel 
 

Puts 



Palvelut/Samhällsser
vice i området idag: 

 

Samhällsservice o 
området under 

byggtiden: 

 

 

Område Nr: Byggnad Nr: 

Adress: Gatunamn: Nr: 

Postnummer: Ort: 

Rakennuttaja / 
Byggherre: 

 

Arkkitehti / Arkitekt:  

Typ av byggnad: 
Se bilaga 1 

 

Ursprunglig 
användning: 

 

Nuvarande 
användning: 

 

Byggnadsår:  

Ägare/boende i 
huset: 

 

Ägarens egen 
kommentar om 

byggnaden 
(inflyttning mm): 

 

Byggnadens mått: Längd: Bredd: Höjd: 

m2: m3  

Antal våningar:  

Grund: Material: Kulör: 



Beskrivning: 

Bevarandeklass: Se bilaga 2 Kondition: 

Stomme/ 
Konstruktion: 

 

Fasad: Material: Kulör: 

Beskrivning: 

Bevarandeklass: Kondition: 

Tak: Material: Kulör: 

Form: 

Beskrivning: 

Bevarandeklass: Kondition: 

Fönster: 
 

Material:  Kulör: 

Antal: 

Beskrivning: 



Bevarandeklass: Kondition: 

Dörrar: Material: Kulör: 

Antal: Trycke: 

Beskrivning: 

Bevarandeklass: Kondition: 

Utvändiga detaljer:  

Skyddsbestämmelser:  
 
 
 
 
 



Övrigt:  

 

Minnesanteckningar för aktivering (steg 4) 

 
Yhteisön/kylän 

erityispiirteet Speciellt 
utmärkande för 

samhället: 

 

 
Yhteisön/kylän suhde 

voimalaitokseen /  
Utsiktsplats mot 

kraftverket: 

 

 
Muu olemassa oleva 

matkailuala yhteisössä /  
Turistnäringar/aktiviteter 

i samhället:  

 

 
Asiaa koskeva luonnon- 
ja kulttuurihistoriallinen 

lainsäädäntö /  
Relevant natur- och 

kultur-historisk 
lagstiftning: 

 

 
Vapaa teksti / Fritext: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 1 

Typ av byggnad 
Klassificering/Benämning Exempel 

I. Industribyggnad Verkstäder, Magasin 

TR. Transportanläggning Järnvägsstation, hamn, broar 

K. Kontorsbyggnader Byggnader som innehåller 
kontorsverksamhet 

O. Byggnad för offentlig förvaltning Landstingshus, kommunalhus, tingshus 

A. Allmännyttiga anläggningar  Skola, sjukhus, fängelse, militäranläggning 

BO. Bostäder Där människor bor 

KR. Kyrkliga byggnader Byggnader som inte är av agrar typ 

F. Folkbyggnader Byggnader och anläggningar för kultur, 
rekreation och fritidssysselsättning. 
Samlingslokaler, museer, bibliotek och 
idrottsarenor  

TE. Tekniska anläggningar Vatten-, avlopps och reningssystem 

 

  



Bilaga 2 

Bevarandeklass  
 

Ursprunglighet och 
originalutförande Byggnaden har: Bedömningsgrund 

4. Bevarad 
Den ursprungliga formen 
av byggnaden/utrymmet 
är bevarat  

- Ursprunglig 
byggnadsform 
bibehållen 

- Originalfönster 
- Originaldörrar 
- Spår av ursprungligt 

ytskikt  
- Endast små viktiga 

tillägg (branddörr, 
ventilation) 
 

+ Ytmaterial och detaljer 
som behålls i original 
eller ursprungligen 
underhålls, repareras 
eller återställs 
− Raderade eller 
modifierade 
ursprungliga ytmaterial 
och detaljer, lägg till nya 
byggnadsdelar 
 

3. Delvis 
bevarad 

Den ursprungliga formen 
av utrymmet har för det 
mesta bevarats, är 
fortfarande förståelig 
eller kan återställas till 
original med rimliga 
åtgärder. 

 

- Endast små 
förändringar av 
originalstrukturer 

- Originalfönster 
- Originaldörrar  

 
- Ursprungliga 

ytbehandlingar har inte 
bevarats. 

- Tillägg och ändringar 
av t.ex. tak, nya 
dörröppningar etc. 
förekommer 
 

+ Ytmaterial och detaljer 
som behålls i original 
eller ursprungligen 
underhålls, repareras 
eller återställs 
− Raderade eller 
modifierade 
ursprungliga ytmaterial 
och detaljer, lägg till nya 
byggnadsdelar eller 
teknisk utrustning 

2. Ändrad 
Större delen av 
byggnadens ursprungliga 
form har ändrats, inte 
längre igenkänd. 

 

- Ursprungliga strukturer 
saknas 

- Originalfönster och 
dörrarna finns kvar till 
stor del 

- Ursprungliga 
ytbehandlingar har inte 
bevarats 

- Många tillägg såsom 
utbyggnader, takbyte 
och nya dörröppningar 
 

+ Ytmaterial och detaljer 
som behålls i original 
eller ursprungligen 
underhålls, repareras 
eller återställs 
− Raderade eller 
modifierade 
ursprungliga ytmaterial 
och detaljer, lägg till nya 
byggnadsdelar eller 
teknisk utrustning 

1. Spår av 
Originalutförande 

Enstaka spår av 
originalkonstruktionen 
med tillhörande detaljer.  

- Enstaka bevarade 
originaldetaljer som 
t.ex. en dörr eller ett 
fönster 

+ Högkvalitativa 
ytmaterial och 
designade detaljer under 
förändringen 
− Konventionell 



- Få spår av 
originalutförande 

- Ursprungliga 
ytbehandlingar har inte 
bevarats. 
 

förändring under 
repetitiva allmänt 
ytmaterial, inte 
detaljerna i de enskilda 
 

0. Inte alls 
original 

Byggnadens 
originalutförande har helt 
ändrats. 

- Byggnadskroppen är 
helt förändrad från 
ursprunglig utformning 

- Utrymmet används till 
helt nytt 
användningsområde än 
planerat vid 
uppförandet 

- Spår av original finns 
inte synligt 
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