
Svedjehamn on osa Björköbyn saariston kulttuurimaisemaa.  
Saaristomaisemassa yhdistyvät maankohoamisrannikon 
omaleimaiset geomorfologiset muodot sekä hyvin säilyneen 
kalastaja- ja pienviljelyskylän ominaispiirteet. Merenkurkun 
saaristo on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. 

Maisema ja luonto sopeutuu Merenkurkussa jatkuvaan 
muutokseen, kun maankohoaminen muovaa merellistä 
saaristoa. Uutta rantaviivaa ja uusia venepaikkoja syntyy
yllättävällä vauhdilla.

”Another nice coincidence: when I photographed in Björköby, 
an old couple drove by and asked what I was doing. When I 
showed them the original black and white image, the guy 
said:" Oh, and that's my old boat there in the middle of the 
picture!" Small world ” viestitti valokuvaajamme Martina 
Motzbäuchel Svedjehamnista lähdettyään.
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Björköby on ehyenä säilynyt 
Pohjanmaan rannikon saaristokylä, 
jonka maiseman rungon muodostavat 
Merenkurkun ainutlaatuiset 
luonnonolot.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Pohjanmaa.

Björköbyn saariston kulttuurimaisema on esimerkki
Pohjanmaan maankohoamisrannikon saaristoasutuksesta ja
luonnonoloista. Maisemaa rytmittävät lounaasta koilliseen
kulkevat De Geer - moreenit, jotka ovat syntyneet jääkauden
aikana veteen päättyneen jäätikön reunaan.

Björköbyn saaristo on osa Merenkurkun saariston
maailmanperintökohdetta, joka on Suomen ainoa luontokohde
Unescon maailmanperintöluettelossa. Merenkurkun saaristolla
on suuri geologinen arvo, sillä maa kohoaa alueella lähes 90
senttimetriä vuosisadassa, nopeammin kuin juuri missään
muualla maailmassa. Alueen De Geer -moreenit ovat
ohjanneet maankäyttöä silmiinpistävästi.

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Kiviset ja pitkänomaiset moreeniselänteet ovat olleet suotuisia rakennuspaikkoja, ja valtaosa kylän
rakennuksista sijaitsee selänteiden päällä. Kyläkeskuksen ulkopuolella moreeniselänteitä on laidunnettu.
Aikaisemmin naudat laidunsivat vapaasti koko saaressa, ja vain pellot ja puutarhat aidattiin niiden
ulottumattomiin. Nautakarjan ohella Björköbyssä on ollut runsaasti lampaita, jotka ovat laiduntaneet
kesäisin lähisaarilla. Laidunnus jatkuu osittain edelleen ylläpitäen arvokkaita perinnebiotooppeja. Alueen
pellot sijaitsevat melko tiiviisti kylän keskellä pitkänomaisissa painanteissa kiviaitojen reunustamina.
Yksittäisiä viljelyksiä on raivattu kauemmaksi metsän keskelle. Björkössä on edelleen jäljellä joitakin
vanhoja latoja, jotka kertovat niittytilkkujen ja luhta-alueiden rehunkeruuhistoriasta.

Tunnetut historiallisen ajan muinaisjäännökset sijaitsevat asuttamattomilla saarilla ja rannoilla. Alueen
asutus sijaitsee tiiviinä ryhmittyminä selänteitä pitkin kulkevien teiden varsilla. Tiheintä asutus on vuonna
1859 rakennetun kirkon ympäristössä. Kylän rakennukset ovat Pohjanmaan saaristokylille tunnusomaisia
puolitoistakerroksisia punamullattuja puutaloja. 1800-luvulta periytyvää rakennuskantaa on jäljellä melko
paljon, mutta kylässä on myös jonkin verran rintamamiestaloja ja myöhempien vuosikymmenten
rakennuksia. Rannat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta säästyneet mökkirakentamiselta.
Björköbyn korkeimmalla mäellä on Björkön kotiseutumuseona toimiva 1700-luvun lopulla rakennettu
mökki, joka toimi Suomen sodan aikana venäläisen kenraali Barclay de Tollyn majapaikkana. Alueen sijainti
Merenkurkun kapeimmassa kohdassa on vaikuttanut voimakkaasti alueen liikenne- ja
merenkulkuhistoriaan. Björköbystä on kulkenut keskiajan lopulla Pohjanmaan Rantatiehen liittynyt talvitie
Uumajaan. Myös historiallinen postireitti Pohjanlahden yli on kulkenut Björköbyn ja Valassaarten kautta.
Valassaarille on pystytetty vuonna 1886 rautaristikon tukema sirorakenteinen majakka, jonka on piirtänyt
Pariisin Eiffel-tornin suunnitellut ranskalainen toiminimi Henry Lapointe.

Björköbyn saariston kulttuurimaisema on monimuotoista ja ainutlaatuista saaristomaisemaa, jossa
yhdistyvät maankohoamisrannikon omaleimaiset geomorfologiset muodot sekä hyvin säilyneen kalastaja-
ja pienviljelyskylän ominaispiirteet. Kyläkuva on säilyttänyt perinteisen asunsa yhtenäisine
rakennuskantoineen sekä lukuisine peltoaloja rajaavine kiviaitoineen. Kylän asutus sijaitsee
moreeniharjanteiden lakialueilla. Kylän pihapiirejä luonnehtivat päärakennusten suuret kuistit sekä
asuintontteja rajaavat pitkärunkoiset talousrakennukset. Uudempi rakentaminen istuu vanhaan
kyläkuvaan sijainniltaan, värivalinnoiltaan ja mittakaavaltaan hyvin. Björköby on ehyenä säilynyt
Merenkurkun saaristokylä. Alueen ainutlaatuinen saaristoluonto ja saaristolainen kulttuurimaisema
muodostavat omaleimaisen kokonaisuuden, jonka arvotekijöitä ovat Merenkurkun saariston
geomorfologia, Björköbyn aktiivinen maatalous- ja kalastajakylä hyvin säilyneine rakennettuine
kulttuuriympäristöineen sekä Valassaarten majakka ympäristöineen. Merenkurkun saaristo on yksi
Suomen 27 kansallismaisemasta.


