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ROVANIEMEN KAUPUNKI
NISKANPERÄN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS
1

Johdanto
Rovaniemen eteläpuolella, Kemijoen ja valtatie 4:n eli Kemintien varrella sijaitsevan Niskanperän alueen rakennetun ympäristön selvityksen on tehnyt
FCG:n Jaana Tahkokorpi syksyllä 2015. Työ liittyy vuonna 2015 aloitettuun
yleiskaavan valmistelutyöhön ja sen taustaksi tehtäviin selvityksiin. Maastotyöpäiviä on ollut useita, mutta selvityksen valokuvat on kuvattu 30.9.2015.
Valokuvat on ottanut arkkitehti Janne Tolppanen.
Rakennetun ympäristön selvityksessä on tuotu esiin Niskanperän rakennetun
ympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Yksittäisten kohteiden lisäksi kaava-aluetta on tarkasteltu historiallis-maisemallisina aluekokonaisuuksina. Alueen kohteet ovat inventoitu kiinteistö- eli kohdetasoisesti. Vanhemmasta
maatalous- ja kylävaiheen rakennuskannasta on huomioitu keskeiset tilakeskukset, kansakoulu sekä yksittäisinä kohteina pien- ja palstatiloja. Näkyvän ja
määrällisesti merkittävän osan Niskanperän rakennetusta ympäristöstä muodostaa jälleenrakennuskauden jälkeen rakentunut rakennettu ympäristö. Tämän aikakauden keskeisiä, inventoituja kohteita on mm. koulu. Kohteiden ja
alueiden lisäksi selvityksessä on tarkasteltu alueen keskeisten tielinjojen ja
viljelysmaiseman kehitystä.
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Kartta: Osayleiskaava-alueen rajaus.

Lähtöaineisto
Maastotöiden ohella tämän selvityksen lähtöaineistona on käytetty kirjallisuutta ja vanhaa kartta-aineistoa.
Maakunnallisen tason perusinventointia edustaa Lapin rakennusperintö hanke, jonka inventoinnit ovat tehty 1970-luvulla. Tällöin tehdyssä inventoinnissa täytetyissä inventointikorteissa oli lähinnä hyvin niukat perustiedot, eikä
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aineistoon liittynyt yleiskarttaa, johon kohteet olisivat olleet merkityt. Inventointi oli myös lähinnä kohdeluettelo rakennuksista, ilman tarkempaa kohdeja taustakuvausta. Kohteiden arvottamista ei tällöin vielä tehty ja kohteiden
luokitus, A, B, C ja D, kohdistui lähinnä suppeaan julkisivun säilyttämistä kategorisoivaan luokitteluun. Inventointikohteina olivat lähinnä kantatalot ja
1800-luvun puolella rakennetut asuinrakennukset. Inventointikohteiksi ei ollut
kelpuutettu, ehkä maakunnallisen luonteen mukaisesti 1900-luvun alun pientiloja.
Inventoiduista kohteista julkaistiin vuonna 1984 Lapin rakennusperintö julkaisu, johon Niskanperän aluerajauksen alueelta ei ollut yhtään esiteltyä
kohdetta. Luettelomaisesti on kerrottu Niskanperän ja Alakorkalon alueella
olevan perinteistä rakennuskantaa myös Mäntyniemen, Rantatalon, Yliniska
Haantalon pihapiireissä. Niskanperän Alanurmela on aluerajauksen ulkopuolella. (Huomattavaa on, että Alakorkalo ja Niskanperä ovat paikanniminä olleet
miltei vaihtoehtoisia.)

Niskanperän kulttuurimaiseman ominaispiirteet ja aikakausien rakentamisen lähtökohdat
Niskanperä sijaitsee Kemijoen ja siihen laskevan lyhyen Kuolajoen suussa.
Kuolajoki on Kemijoen patoamisen myötä muuttunut leveäksi ja matalahkoksi
järvimäiseksi altaaksi. Asutus on levinnyt nauhamaisesti Kemijoen ja sitä seuraavien teiden suunnassa. Uutta asutusta on tullut viime vuosikymmeninä
Kuolavaaran alueelle valtatie 4:n eli Kemintien länsipuolelle. Kapeahkon viljelyyn kelpaavan Kemijokilaakson länsirannan ohella maisemaa rajaavat alavammista jokilaaksosta kohoava vaara-alue. Keskeisiä, länsipuolelta kylää rajaavat vaarat ovat metsävaltaiset Kuolavaara, Tuomivaara ja Kalliovaara.
Vaarat kohoavat parhaimmillaan noin 160 metriä Kemijoen varresta. Kuolavaara sijaitsee aluerajauksen alueella. Sen eteläpuolella on lähinnä melko alavaa ojitettua metsä- ja suomaata. Valajainen eli Valajaskoski rajaa Niskanperän aluetta Kemijoen alajuoksulla.
Maanviljelys on ollut Niskanperän alueen historiallisista elinkeinoista ehdoton
ykkönen. Tosin vain noin 6 kilometrin etäisyys Rovaniemen keskustaan on
vaikuttanut elinkeinojen monipuolistumiseen ja maanviljelyn vähenemiseen
voimakkaasti jälleenrakennusajalta lähtien.
Kyläkuvan rakentumiseen vaikutti myös 1800-luvulla rakennettu maantie, nykyinen Kemintie (valtatie 4), joka oli yksi harvoista 1800-luvulla maakuntaan
rakennetuista tielinjoista. Kemintie on merkittävä vanha tielinjaus. Vanhin
kulkureitti on tietysti ollut Kemijoki. Niskanperän tiestö on kasvanut voimakkaasti jälleenrakennuskaudelta lähtien. Sitä ennen teitä ei ollut kovinkaan
monta nykytilanteeseen verrattuna.
Niskanperän maatalousmaiseman rakentuminen on ollut pitkä prosessi, joka
alkoi jo 1500-luvulta ja jatkui aina 1950-luvun jälleenrakennuskaudelle saakka. 1900-luvun loppuvuosikymmeninä Rovaniemen keskustan läheisyys on
vaikuttanut tonttimaan kysyntään, ja Niskanperän alueelle on rakennettukin
runsaasti uusia omakotitaloja. Pelloilla on taipumus muuttua tonteiksi, kun
maanviljelys loppuu.
Varsinainen kyläkeskusta on muodostunut koulun myötä entiselle viljelysmaalle. Murros maanviljelyskylästä nykyiseksi kyläkeskukseksi voidaan ajoittaa 1960-luvulle. Tällöin tapahtuu rakentamisessa ja elinkeinoissa selkeä
muutos. Vanha maatalouden ehdoilla rakentunut asutus ja maisema alkavat
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väistyä murroksessa. Kylän rakentuminen keskittyy laajentuvan tiestön varrelle ja vaarojen rinteille. Autoilun ja liikenteen kehittyessä työpaikan ja asumisen läheinen yhteys katkeaa, jolloin Niskanperä muuttuu vähitellen luonnonläheiseksi lähiömäiseksi kyläksi. Elinkeinojen ohella rakentamisessa siirrytään perinteisestä puusta uusiin, teollisiin materiaaleihin. Rakennusten sijoittumisen määrää liikenteen ohella yhdyskuntatekniikka. Aikaisemmin maatalouden kaudella viljelykelpoisen maa, työpaikka ja kaivonpaikka tontilla määrittivät asutuksen sijoittumisen.
Uusia rakennustyyppejä ovat erilaiset viime vuosikymmenille tyypilliset omakotitalot. Kylän nykyinen keskus on muodostunut koulun ympäristöön, joka
on vanhaa viljelysaluetta. Entisille pelloille on rakennettu myös puutarhojen
kasvihuoneita, jotka edustavat uutta maantalouden osa-aluetta.
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Niskanperän nykytila, kulttuurimaiseman kehitys ja historia
Noin 6 kilometrin päässä Rovaniemeltä, Kemijokea seuraavan valtatie 4 eli
Kemintien varrella sijaitseva Niskanperän alue kuuluu Rovaniemen työssäkäyntialueeseen. Työssäkäynti suuntautuu pääosin kylän ulkopuolelle ja historiallinen maatalouteen perustuva kylä on viimevuosikymmeninä saanut omakotialueineen lähiön piirteitä. Palvelut, päiväkoti ja koulu urheilumahdollisuuksineen, ovat eri puolilla Kemintietä. Kasvihuoneet ja Kemintien varressa oleva
motellin alueen lomakylä ovat tavanomaisesta asuinrakentamisesta poikkeavaa rakennuskantaa.
Omakotitaloasutus sekä palvelut ovat keskittyneet 1970-luvulta saakka kantatien ja sitä seuraavan yhdyskuntatekniikan runkolinjojen varrelle. Alueen
vanhempaa historiaa edustavat Kemijoen varrella toimineet maatilat viljelymaisemineen. Vanhempi kyläkeskusta sekä rantojen maatalousmaisemat ovat
Kemintien ja Kemijoen välissä. Niskanperä oli aikaisemmin osa Rovaniemen
maalaiskuntaa, joka liitettiin Rovaniemeen vuonna 2006.

Niskanperän rakennetun kulttuurimaiseman kehitys
Ensimmäiset Niskanperän alueen historiallisen ajan asuttajat tulivat mahdollisesti Satakunnasta, sillä Niskanperän seutuvilla tiedetään asuneen Talosia.
Talonen tosin autioitui jo 1580-luvulla. Tarkka asuinpaikka ei ole tiedossa,
mutta paikannimistössä Talosista muistuttavat Talosenkumpu ja Imarin takana oleva Talosenlampi (eivät aluerajauksen alueella). 1590-luvulla savolainen
Hyttinen yritti perustaa talonsa Valajaskoskella, mutta verotaloa siitä ei tullut.
Niskanperä sai pysyvän asutuksensa jo 1500-luvun jälkipuoliskolla, kun Niskan eli Karvon talon perusti vuonna 1588 Pekka Pekanpoika Karvonen, joka
tuli joko Oulunsalosta tai Pyhäjärveltä. Paavalniemen kohdalla joen alavat
maat ja koski kaloineen tarjosivat hyvän talonpaikan, jossa on ollut myös kivikautista metsästäjä-keräilijöiden asutusta. Karvo pysyikin seuraavat 150
vuotta alueen ainoana talona. Karvosen sukua tuli myös muihin lähialueiden
samoihin aikoihin perustettuihin Karvo-nimisiin taloihin.
Niskanperän (selvityksen aluerajaukseen kuuluviksi) kantatiloiksi on tässä
selvityksessä katsottu isossajaossa vuonna 1876 muodostetut tilat, jotka ovat
vanhoja asuinpaikkoja. Ne ovat alajuoksulta yläjuoksulle päin Niskala, Niska,
Mäntyniemi ja Nurmela. Sotilastorppa Nurmen eli Nurmelan tilan vahvisti
maaherra vuonna 1780-luvulla, maakirjaan se merkittiin 1790-luvulla. Nurmessa on asuttu ainakin jo 1770-luvulla. Mäntyniemi perustettiin uudistilaksi
vuonna 1799 Kuolasuvannon varteen. Lantto eli Niskala ilmestyi rippikirjoihin
uudistalona vuonna 1848 asukkainaan Karvoja. Lantto sijaitsi nykyisestä Niskalasta pohjoiseen ns. Törmäpellon tienoilla. Vuoden 1859 Saulin tulva vei
ruokamullat ja maat asuinrakennusten alta niin pahasti, että Lanton taloa siirrettiin satoja metrejä etelämmäs korkealle mäelle. Myös peltoja raivattiin lisää. Useat talot kärsivät Saulin tulvasta, mutta Lanton vahingot olivat pitäjän
suurimpia. Lanttoon liittyy torppa, joka on vanhoissa kartoissa Koskelan paikalla. Koskelan entisen naapuritorpan Kätevän nimeksi on merkitty väillä Pokka.
Niskanperän kotiseutukirjallisuudessa esitetään kantatilojen kohdalla pitempi
asutushistoria henkilöhistorioineen. Muutamien pitkään vaikuttaneiden kantasukujen ja tilojen historia myös kietoutuu vahvasti yhteen, mikä aiheuttaa
usein sekaannuksia henkilöiden ja tilojen nimissä. Talojen nimet ovat myös
muuttuneet ajan saatossa.
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Loppujen lopuksi Niskanperän alueen kylä pysyi pitkään harvana, sillä karu
ympäristö ei elättänyt useampia tiloja vieretysten. Rovaniemellä oli myös katokausia 1800-luvun alussa, 1830-luvulla ja 1860-luvulla. Katokaudet, eivät
edes suuret nälkävuodet, vieneet ihmisiä tavallista enempää, mikä saattaa selittyä hyvillä kalavesillä.
Tilojen jakaminen helpottui Suomessa 1800-luvun loppupuolella. Tätä ennen
torpat ja mäkituvat kuuluivat kantatilaan. Nämä vuokraluontoiset pientilat oli
mahdollista lunastaa itsenäisiksi Suomen itsenäistymisen jälkeen annetuissa
Lex Kallion nojalla. Samalla syntyi itsenäistyvien vuokratilojen ohella myös
uusia pientiloja. Tilojen perustaminen jatkui aina jälleenrakennuskaudelle ja
viimeiset uudet maatilat perustettiin 1960-luvulla, jolloin elinkeinojen, liikenteen ja kaupungistumisen murros alkoi työntää maatalousmaisemaa syrjään.
Suuri Niskanperän ja Alakorkalon maisemaan vaikuttanut suurhanke on ollut
Kemijoen valjastaminen sähköntuotantoon sota-ajan jälkeen. Tuolloin suuri
osa Imatran Voiman sähköntuotannosta ja -siirrosta oli jäänyt Neuvostoliiton
puolelle ja valtakunnan sähköntarve oli kova. Kemijoki Oy:n Valajaskosken
voimalaitos rakennettiin vuosina 1957–1960 neljäntenä voimalaitoksena heti
Isohaaran, Petäjäskosken ja Pirttikosken voimalaitosten jälkeen. Vedenpinta
nousi voimalaitoksen myötä, ja esim. Kuolaniemen ja Kuolakankaan maita jäi
runsaasti veden alle. Kuolajoen suu muuttui leveäksi järvimäiseksi väyläksi ja
peitti maita myös Niskanperän rannoilta.

Niskanperän liikenteen kehitys:
Vesireitit: Vesireitit ja Kemijoki ovat olleet jo muinaisista ajoista Niskanperän
valtaväyliä. Vesistöt ja erityisesti Kemijoki muodostivat keskeisen kesä- ja
talvitien aina pitkälle 1900-luvulle saakka. Vielä ennen Kemijoen patoamista
tulvien aikaan vene saattoi olla ainoa kulkupeli, jolla pääsi talosta taloon. Tiet
saattoivat olla pitkäänkin poikki.
Polkuverkko: Talosta toiseen vei kinttupolku, joita vielä 1950- ja 1960lukujen peruskartoissa on melko paljonkin. Vanhojen polkujen ja kärryteiden
linjauksiin on syntynyt usein myöhempi katu.
Rovaniemi–Kemi-maantie, valtatien 4, Kemintie: Ensimmäinen kärrytie
Kemistä Rovaniemelle valmistui 1839. Häkinvaarasta Kuolojoelle se kulki melko tarkasti nykyistä linjausta pitkin, mutta Kuolajoen ylitys oli noin sata metriä lähempänä Kemijokea kuin nykyisin. Voimalaitosten rakentamisen myötä
Kuolojoen suu muuttui järvimäiseksi. Kemintien ensimmäisiä muutoksia oli
1950-luvun alussa pikatien rakentaminen aukean suon halki (nykyinen Alakorkalontie). Tie on kehittynyt kärrytiestä nykyiseksi valtatieksi. Varsinkin
päällysteiden ja hoidon kehitys on ollut huimaa 1900-luvun loppupuoliskolla.
Kemintie valaistiin Niskanperän kohdalta vuonna 1983. Muut katuvalot on
tehty sen jälkeen.
Muut tiet ja kadut: Pistotie Niskanperälle raivattiin jo 1800-luvun puolivälissä. Autojen myötä teitä tasoiteltiin, mutta talvisin niillä pystyi kulkemaan vain
reellä. Vuonna 1958 teitä ei aurattu, mutta röntgenkuvauksen vuoksi koululle
piti aurata tie, sillä kuvauskalusto piti tuoda paikalle kuorma-autolla. Metsäautoteitä alettiin rakentaa kesällä vuonna 1960 raivonneen myrskyn myötä.
Uusia katuja ja teitä on rakennettu Niskanperälle lähinnä laajentuneiden tai
uusien asuinalueiden vuoksi.
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Rautatie: Vuonna 1909 valmistunut rautatie Kemistä Rovaniemelle kulki niin
kaukaa, ettei se juuri vaikuttanut Niskanperän kylään. Tosin rahdinajo Kemintiellä väheni murto-osaan entisestä, sillä rautatie tarjosi helpomman kuljetuskeinon.

2.1

Niskanperän kulttuuriympäristöt 1500-luvun lopulta 1860-luvulle
Niskanperän rakennetun maiseman, rakennusten, peltojen ja teiden, kehityksen kuvausta vaikeuttaa käytettävissä olevan yleiskarttamateriaalin vaillinaisuus. Varsinaisesta taloluvun, peltoalan ja kylävaiheen voimakkaasta kehityksestä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle ei valitettavasti ole paljon karttoja,
mutta lähdekirjallisuudessa muutosta kuvataan hyvin ilman karttamateriaalia.
Vastaavasti maatalousmaiseman laajentuminen sotien jälkeen ja supistuminen 1960-luvulta eteenpäin on hyvin dokumentoitavissa vuosina 1956, 1978,
1989 julkaistuilta peruskartoilta. Asutuksen voimakas kasvu sotavuosien jälkeen on myös näkyvissä vanhoissa painetuissa peruskartoissa.
--Niskanperän kulttuurimaisema rakentui ja laajeni 1500-luvun lopusta 1800luvun puoliväliin hyvin hitaasti. Kulttuurimaisema keskittyi pitkään pieniksi
saarekkeiksi muutaman kantatalon ympäristöön Kemijoen varteen. Niskanperän pellot keskittyivät talojen ympärille. Niittyjä on lähinnä Kemijoen alavilla
rantamailla. Muuten nykyinen kaava-alue muodostui pääosin suo- ja metsäalueiden hallitsemista vaaramaisemista.
Ensimmäinen pysyväksi taloksi muodostunut Karvo eli Niska perustettiin
vuonna 1588. Sotilastorppa Nurmen eli Nurmelan vahvisti maaherra vuonna
1780-luvulla, maakirjaan se merkittiin 1790-luvulla. Mäntyniemi on vuodelta
1799 ja Niskala eli Lantto vuodelta 1848. Näitä muutamaa taloa pidetään kantatiloina, joista muita tiloja jaettiin myöhemmin isonjaon jälkeen. Suurta ryntäystä ei siis ollut, mutta on huomattava, että myös joen toiselle puolen syntyi taloja. (Tämän selvityksen aluerajaus ei käsitä koko Niskanperän laajaa
kylää, vaan osan siitä.)
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Pitäjänkartaston karttalehti. Pitäjänkartat laadittiin lääneittäin vuoteen
1865 mennessä. Työ aloitettiin 1840-luvulla. Alkuperäiset 360 karttarullaa leikattiin yleislehtijaon mukaisesti karttalehtiin 1950-luvun alussa. Merkittyinä
taloina yläjuoksulta alajuoksulle päin ovat Nurmela, Mäntyniemi, Karvo ja
Lantto torpa sekä nimeämätön torppa on Koskelan kohdalla. Myös Kemintien
linjaus on nähtävissä. Niityt ovat vihreitä, pellot keltaisia. Suurin osa alueesta
on metsää.
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Yleiskartta vuodelta 1863. Nykyinen Kemintie ja alueen sisäisiä pistoteitä
rantaa kohden rakennettiin 1800-luvulla. Erityisen hyvin nykyisen Kemintien
vahva valtakunnallinen asema näkyy vuoden 1863 C. W. Gyldénin Suomen
yleiskartassa Karta öfver Finland : Sektionen C3 : vestra delarne af Uleå och
Kemi härarder. Kartta kuvaa tilannetta ennen 1800-luvun puoltaväliä. Vielä
kartassa ei ole Niskalaa eikä alueen sisäisiä pistoteitä. Karvo, Mäntyniemi ja
Nurmela on merkitty.

2.2

Niskanperän kulttuuriympäristöt 1870-luvulta sota-aikaan asti
Maa- ja karjatalouden merkitys kasvoi ajanjaksolla. Isojako aloitettiin Rovaniemellä jo 1850-luvulla, mutta saatiin päätökseen Niskanperällä vasta 1876,
jolloin useiden talojen omistajat olivat ehtineet vaihtuakin. Pellonraivausta
kiihdyttää myös tilojen jakaminen ja karjatalouden kehitys. Isonjaon jälkeen
Niskanperän hiljaiselämä alkaa vauhdittua ja uusia taloja jaetaan. Isossajaossa muodostuneet tilat numeroineen olivat: 18 Niska, 25 Nurmela (Nurmi), 30
Mäntyniemi ja 32 Lantto (Niskala).
Niska jaettiin kahtia vuonna 1882 Niskaksi ja Alaniskaksi. Niska halottiin vuosina 1917–1924 Katajamaaksi eli Eetuntaloksi, Kangastaloksi, Huhanharjuksi
ja Rantataloksi (Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo). Alaniska eli Keskitalo halottiin vuonna 1909 Alaniskaksi, Hakalaksi ja Mäkitaloksi. Hakalasta erotettiin
vielä Siikaniemen torppa.
Nurmela aloitti vuonna 1734 Rautiohuhdan sotilastorppana, mutta virallistettiin 1780-luvulla Nurmelan uudistilaksi. Nurmela jaettiin Nurmelaksi ja
Alanurmelaksi vuonna 1926. Nurmelan osti vuonna 1936 Suomen valtio, minkä jälkeen tila jaettiin vuonna 1939 vielä Toivolaksi ja Ylinurmelaksi.
Mäntyniemestä halottiin Kuolahuhta ja Kuolakangas vuonna 1923. Niskala eli
Lantto jaettiin vasta 1940-luvulta lähtien. Niskalan mailla oli jo 1850-luvulta
ollut Koskelan torppa ja Kätevän torppa (ei aluerajauksen alueella), joka näkyy nykyisin paikannimistössä.
Kantatilojen jakaminen tiesi rakennuskannan kasvua ja kulttuurimaiseman leviämistä Niskankankaan alueella ja jokivarressa. Isonjaon jälkeen kulttuurimaisema alkoi kehittyä maatalouden ehdoilla. Sota-aikaan asti kylän pääasiallinen ilme oli maatalouteen perustuva jokivarsikylä, vaikka kylässä oli myös
muita ammatteja. Tilojen jakaminen jatkui 1940-luvulla voimakkaasti.
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Yhteiskunnan yleinen kehitys näkyy seuratoiminnan kasvuna. Kylän ensimmäinen seura oli nuorisoseura Pohjan Koitto, joka perustettiin vuonna 1906.
Toiminta sammui piakkoin 10-vuotisjuhlien jälkeen, mutta nuorsoseura perustettiin uudestaan sotavuosien jälkeen. Alakorkalon maatalousseura perusettiin
1913. Alakemijoen suojeluskuntaa johti Ylijurvan Matti. Suojeluskunta piti
Nurmen isoa pirttiä tukikohtanaan ja järjesti Nurmen mailla ampumaharjoituksia. Lotilla oli Alakorkalossa oma alaosastonsa. Uudet toiminnot keskittyvät
aluksi tilojen asuinrakennuksien yhteyteen, joten uutta rakennuskantaa ei sen
vuoksi syntynyt.
Koulurakennuksen saaminen kylälle vei kauan. Alakorkalon koulupiiri erotettiin Rovaniemen Rantavitikasta vuonna 1924. Koulu alkoi vuonna 1927 tiloiksi
vuokratussa Yliniskan pirtissä, josta koulu siirtyi Hakalaan vuoden 1929 jälkeen. Kouluun liittyvä toiminta oli hajautettu eri taloihin. Alusta asti kylälle
haluttiin oma koulurakennus, mutta se rakennettiin vasta sotavuosien jälkeen. Ensimmäinen kauppa alkoi toimia Harjun talossa 1930-luvun puolivälissä.

2.3

Sotavuosista jälleenrakennusajan lopulle 1939–1959
Talvisodan syttyminen vaikutti voimakkaasti Niskanperänkin elämään, vaikka
aluetta ei pommitettu. Rovaniemen pommitukset tuntuivat kellareihin asti.
Niskanperälle tuli myös evakkoja. Koulua ei talvella käyty, sillä siellä oli työkomppania. Jatkosodan aikaan kylälle tuli muutamia perheitä Rovaniemeltä.
ilmatorjuntatykkien ammukset ropisivat Kallon ja Yliniskan talojen seiniin,
mutta muutoin kylää ei pommitettu. Sota-aikana käynnistyivät myös koskiosuuksien myynnit Kemi.
Saksalaisilla oli Mäntyniemen riihessä hevosia ja sotavankeja riihen vieressä.
Radioasemaa rakennettiin. Saksalaisista oikeastaan pidettiin, sillä he ostivat
tavaraa ja maksoivat hyvin. Venäläisiä desanttejakin alueella liikkui.
Saksalaiset vetäytyivät syksyllä 1944, kun aselepo solmittiin Neuvostoliiton
kanssa. Perääntymisvaiheen taisteluiden ja ns. poltetun maan taktiikan vauriot jäivät Lapin tuhoihin nähden Niskanperän osalta melko vähäisiksi, sillä saksalaiset olivat ohittaneet Niskanperän. Tien varresta oli poltettu Mokko ja
Nurmela. Polttamattomissa taloissa suomalaiset olivat sotkeneet.
Lapin sodan aikaan kyläläisten oli lähdettävä evakkoon Ruotsiin syyskuun aikana 1944. Evakosta palattiin keväällä 1945. Alkuun oli hankalaa. Oli suuri
asuntopula ja ruokaa oli hankala hankkia. Onneksi syksy oli lämmin, joten
metsästys onnistui. Rovaniemi oli kuitenkin tuhottu.
Rakennustapa muuttui jälleenrakennuskaudella. Ennen lähes kaikki oli rakennettu hirrestä, mutta nyt uusi rankorakenne sahamuhineen syrjäytti vanhaa
hirsiperinnettä. Jälleenrakennus saatiin Niskanperällä valmiiksi parissa vuodessa, sillä tuhoja ei ollut kovin paljon.
Suurin muutos oli oman koulurakennuksen rakentaminen. Kaksikerroksinen
tiilirakenteinen Alakorkalon koulu valmistui vuonna 1957 pitkällisten valmistelujen jälkeen Kalle Niskalta ostetulle maalle. Koulussa oli monia parannuksia,
esim. kellarikerroksen wc-tilat. Koulusta tuli samanlainen kuin monista maalaiskunnan kouluista. Toisessa päässä olivat opettajan ja talonmiehen asunnot. Opetusta varten oli kolme luokkahuonetta ja voimistelusali-veistola. Yläkerran luokat voitiin yhdistää juhlasaliksi. Niskakankaan asutus alkoi nopeasti
kasvaa Alakorkalon koulun myötä.
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Mäntyniemi halottiin, ja sen maille tuli siirtolainen ja kesämökkiläisiä. Nurmelan maille rakennettiin omakotialoja. Muidenkin tilojen jakaminen jatkui 1940luvulla. Vuoden 1958 peruskartta näyttää jälleenrakennuskauden tilanteen
hyvin. Koulua ei vielä ole. Jokivarsi on nauhamaista peltoa.

Peruskartta 1958 (kartoitettu vuonna 1956).

FCG Finnish Consulting Group Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, FCG Arkkitehdit

Niskanperän rakennetun ympäristön selvitys

Jaana Tahkokorpi

1.12.2015

12

Sota ja siirtolaisten asuttaminen antoi Suomessa jatkoaikaa maataloudelle.
Sodan jälkeen Alakorkaloon perustettiin asutuslakien perusteella vain kaksi tilaa. Rakentaminen noudatti edelleen vanhaa maatalousyhteiskunnan hajaasutusta, yhtenäisiä jälleenrakennuskauden pientaloalueita ei muodostunut.
Seuraavalla vuosikymmenellä puun käyttö rakentamisessa ja maatalouden
merkitys elinkeinona alkavat jo vähentyä. Yhteiskunnan murros näkyykin perinteistä puurakentamista edustavien asuinrakennuksen lähistölle rakennetussa kivikoulussa ja sen rakennustekniikassa.

2.4

Niskanperän kulttuuriympäristöt 1960- ja 1970-luvuilla
Niskanperän perinteinen kylä- ja maatalousmaisema saavutti lopullisen laajuutensa 1960-luvulla, jolloin viljelymaisema on laajimmillaan ja viimeiset uudet
maatilat perustettiin. Asuminen alkoi tulla viljelyä tärkeimmäksi. Viljelyskelpoinen maa ja kaivonpaikka määräsivätkin asutuksen sijoittumisen aina 1950luvulle saakka.
Jälleenrakennuskauden lopulla vaikuttavat jo yhteiskuntaa voimakkaasti muuttavat yleiset trendit, elinkeinojen muutos, kaupungistuminen ja maantieliikenteen voimakas kasvu. Maatalouskauden lopulla asutus oli levinnyt tasaisesti,
haja-asutusluonteisesti peltojen yhteyteen.
Huoltamo ja motelli ja posti ovat Kemintien varressa. Huoltamo ja motelli ovat
uusia rakennustyyppejä. Koulu ja kaupat ovat muiden kyläteiden varressa. Alkavaa muutosta asuinrakentamisvoittoiseksi kyläkeskukseksi, uutta rakennustapaa ja -tyyppiä edustavat uusi koulurakennus (jo 1957), sen ympäristön
asuinrakentaminen ja ensimmäiset omakotitalot myös Kuolavaaran puolella
Kemintietä.
Vedennosto on voimakkaasti vaikuttanut jokivarren peltoihin. Pellot on raivattu
keskemmäs sisämaahan päin. Rantaviiva on noussut varsinkin Kuolojoen varressa voimakkaasti.
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Niskanperän kulttuuriympäristöt 1980-luvulla
Seuraavalla vuosikymmenellä yhteiskunnan ja Niskanperän kyläkuvan rakennetun maiseman muutos vahvistui. Kaupat lopettavat toimintansa vähitellen. Liikkumisen parantuessa kauppa keskittyy Rovaniemelle. Maatalouden merkitys
vähenee edelleen elinkeinojen uudistuessa, mikä näkyy vähittäisenä peltomaiseman supistumisena. Pelloille alkaa ilmestyä muutamia yksittäisiä asuinrakennuksia. Yksityisautoilun kasvaessa ja tieyhteyden parantuessa Niskanperä alkaa
muuttua Rovaniemen luonnonläheiseksi lähiömäiseksi kyläksi. Peltomaisemaa
on vielä kuitenkin melko paljon jäljellä, vaikka tilat harvenevat. Kuolavaaralle
tulee uusia asuinrakennuksia, jotka edustavat oman aikansa tyypillistä arkkitehtuuria.

Peruskartta 1989 (muutokset tehty edelliseen peruskarttaan punaisella).
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Niskanperän kulttuuriympäristöt 1990-luvulta 2000-luvulle
1990-luvulla alueen kyläkeskusmaiset piirteet vahvistuvat omakotirakentamisen lisääntyessä ja viljelymaiseman hiljalleen kutistuessa. Rakentaminen keskittyy Kuolavaaran suuntaan, jonne on syntynyt eri vuosikymmenien omakotitalorakentamista edustava alue. Peltomaisema on jo vähentynyt tai se on alkanut kasvaa hiljalleen umpeen. Kyläkeskuksen perusrakenteita ovat liikennereittien ohella yhdyskuntatekniikka, jota ilmentävät mm. pumppaamo ja vedenpuhdistamo, jotka mahdollistavat uusien omakotialueiden kaavoittamisen ja rakentamisen. Kyläkeskuskauden rakentamista edustavat vaarojen kuiville rinteille rakentuvat ja kasvaessaan yhdistyvät omakotialueet, jolloin asutus leviää
selkeästi alueille, jotka vedensaannin ja viljelykelpoisen maan puutteen vuoksi
olivat jääneet maatalouskaudella rakentamatta. Omakotialueen kaavoitus edustaa ajan ihannetta, jossa säännöllinen ruutukaava ja korttelirakenne pyritään
saamaan vapaamuotoisemmaksi ja maastoa mukailevaksi. Kuolavaaran alueelle on uusi päiväkoti. Alakorkalontien varteen on tullut uimaranta ja laavu. Niskanperän alueella on myös neljä laavupaikkaa ja lintutorni, jotka edustavat
nousevaa vapaa-aikaa ja virkistysrakentamista. Uusia alueen elinkeinoja edustavat puutarhojen kasvihuoneet.

Nykytilanne vuonna 2015. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna. Niskanperän rakennetun ympäristön ns. suuret linjat: asuinalueet erottuvat erityisen
hyvin punertavina. Pellot ovat keltaisia.
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Niskanperän aluerajaus.

2.7

Niskanperän rakennustyypeistä
Maatalon hirsirakentamisen perinteisiä rakennustyyppejä Niskanperällä on
useita. Pihapiirit rakentuvat asuinrakennuksen ympärille. Niissä on ainakin
pirtti ja kamari. Suuremmissa on useita kamareita, erikseen keittiö ja porstuan ja kamareiden välissä sali. Asuinrakennuksen koko riippuu talon vauraudesta. Asuin- eli päärakennuksen pääty on suunnattu tyypillisesti joelle päin.
Pihapiirin olennainen rakennus on puovi (puoji, riviaitta, aittarivi, luhtiaitta
vastaavia muualla Suomessa). Puoviin kuuluu eri määriä huoneita (hirsikertoja), joita käytettiin aittojen tapaan varastoimiseen. Puovin päässä voi olla
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myös tupa tai talli. Puovissa tai sen vintillä saatettiin nukkua kesäisin. Aitat
olivat viljaa varten, ja ne rakennettiin pihapiiristä vähän syrjemmälle paloturvallisuussyistä.
Navetta on ollut itsestäänselvyys. Siihen on saattanut liittyä tallipääty, mutta
usean hirsinavetan on aikoinaan pilannut kostea AIV-rehu. Navettoja on
uhannut myös lehmien lähtö. Kesänavetta, usein pyramidikattoinen, on rakennustyyppinä valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön
(RKY) kohde esim. Kuusamossa. Pyramidikaton on tarkoitus vedon avulla vähentää hyttysten karjalle aiheuttamaa kiusaa.
Saunat ja riihet rakennettiin pihapiirin ulkopuolelle, koska ne tahtoivat välillä
palaa. Riihet ja saunat olivat sisäänpäin lämpiäviä, joten paloriski oli korkea.
Samoin on pajan laita.
Tollikko rakennettiin riihen lähelle olkia ja ruumenia varten. Latoja tehtiin heinien säilytystä varten. Liiterit olivat pihapiirissä. Maakellari tai talon alla oleva
kellari toimitti jääkaapin virkaa. Maakellareille on ollut hyvin käyttöä esim. perunakellareina. Ladot ja tollikot ovat harvinaistuneet.
Jälleenrakennuskaudella navettatyyppi muuttui betonitiili-rankonavetaksi
usein. Betonitiilinavetoita on tehty myös ennen sotia, mutta niistä tuli tyypillisiä sotien jälkeen. 1960-luvulla betoni tai sementti vaihtui teolliseen tiileen.
Navetoihin liittyvät oleellisesti maitolaiturit, jotka ovat harvinaistuneet.
Jälleenrakennuskaudelle myös erilaiset työkoneet alkoivat yleistyä. Tarvittiin
konesuojia, jotka rakennettiin rankorakenteisiksi ja koneen koon mukaisiksi.
Varastojen määrä alkoi kasvaa maatalojen pihapiireissä.
Moni hirsirakenteinen pihapiirin talousrakennus on muuttunut varastoksi.
Käyttötarkoituksen löytyminen ja rakennuksen sijainti pihapiirissä ratkaisevat
usein säilymisedellytykset. Pihapiirin ulkopuoliset vaille käyttöä jääneet rakennukset ovat vaarassa harvinaistua ja tuhoutua.
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Niskanperän kulttuuriympäristöt, inventoidut kohteet ja arvoluokitukset

3.1

Niskanperän kulttuuriympäristökokonaisuudet

18

Kulttuuriympäristö: Tietyn historian, rakenteen, ilmiön tai maiseman ympärille
kehittynyt rakennettu maisema. Niskanperällä kulttuuriympäristön historiallisia lähtökohtia ovat topografiaan ja maaperään liittyvät kokonaisuudet mm.
Kemijoen alavat ranta-alueet, elinkeinot, pellot, kantatalot ja uudet tai uudehkot asuinalueet. Jälleenrakennuskausi on merkittävä ajanjakso, jonka rakennuskannalla jo on itsessään merkitystä. Kuitenkin jälleenrakennuskauden
yksittäisen kohteen, varsinkin asuinrakennuksen pihapiirin, tulisi olla alkuperäisessä asussaan hyvin säilynyt, jotta se inventoitaisiin. Jälleenrakennuskauden yhtenäisiä asuinalueita ei ole. Niskanperän kulttuuriympäristöt ovat saarekemaisia. Niskanperän alueella ei ole aiemmin inventoituja kohteita.
Niskanperän kulttuuriympäristökokonaisuudet:
A. Mäntyniemen kantatalo ja Kuolaniemi
B. Alakorkalon koulu ja posti kyläkeskuksessa
C. Kuolahuhta
D. Niskan kantatalon kulttuuriympäristö
E. Mustolan–Niittykummun viljelysmaisema latoineen
F. Vainiola peltoineen
G. Niskalan kantatalo
H. Koskelan torppa
I. Motelli Rovaniemen alue
J. Kuolavaaran asuinalue
Kiinteistö- eli kohdeinventointien lisäksi on tarkastelualueilta merkitty pienempiä rakennuskohteita, joilla on alueen luonteeseen liittyvää historiallista
tai maisema-arvoa. Merkittävät yksittäiset rakennustyypit on inventoitu, vaikka niiden pihapiiri ei muutoin olisi (vielä) inventoitava. On huomattava, että
Niskanperän alue on ajallisesti hyvin kerroksellinen ja osin entisille pelloille
rakennettu viime vuosikymmeninä, joten yhtenäisiä alueita on melko vähän ja
inventoidut kohteet ovat usein alueellisesti pienehköjä pihapiirejä. Kartat esitetään kohteiden yhteydessä.

3.2

Inventoidut kohteet ja arvoluokitus
Niskanperän aluekokonaisuudet, kohteet ja arvoluokat:
A. Mäntyniemen kantatalo ja Kuolaniemi

I

1. Mäntyniemen kantatalo

I

2. Kuolaniemen kesämökkialue

II
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B. Alakorkalon koulu ja posti kyläkeskuksessa

III

3. Alakorkalon koulu

I

4. Entinen kauppa ja posti

III

C. Kuolahuhta

III

D. Niskan kantatalon kulttuuriympäristö

I

5. Kallo eli Kangastalo

I

6. Yliniskan eli Ylitalo eli Rantatalo

II

7. Haantalo

II

8. Keskitalo eli Alaniska

I

9. Hakala

I

10. Pyramidikattoinen kesänavetta

I
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E. Mustolan–Niittykummun viljelysmaisema latoineen II

3.3

F. Vainiola peltoineen

II

G. Niskalan kantatalo

I

H. Koskelan torppa

I

I. Motelli Rovaniemi

III

J. Kuolavaaran asuinalue

ei luokit.

Kulttuuriympäristöjen ja kohteiden arvoluokitus
Inventoitujen kohteiden ja alueiden kulttuurihistorialliset arvot on käsitelty
kunkin kohteen ja alueen yhteydessä. Luokittelussa on käytetty kolmiportaista
luokittelua, joka esittää kohteen kulttuurihistoriallisen arvon suhteessa kaavaalueen historiaan ja muuhun rakennuskantaan. Lisäksi arvoja on täsmennetty
lyhyellä kuvauksella kohteen arvoista. Kohteiden lisäksi alueelta on mainittu
lisäksi ympäristöön liittyviä mahdollisia maisemallisia kohteita, joita ei erikseen inventoitu niiden iän tai muutosten vuoksi. Tarkastelu ja arvottaminen
kohdistuvat suurimmaksi osaksi alueen vanhempiin kulttuuriympäristöihin.
Niskanperän kyläkeskuksen ajan (1960–2015) modernia rakennustapaa ja
materiaaleja edustavaa rakentamista on käsitelty, joskin siitä on arvotettu
vain Motelli Rovaniemi ja entinen posti-kauppa. Kuolavaaran asuinalue on esitetty, mutta sitä ei ole (vielä) arvotettu.

Kulttuuriarvojen numeerinen luokittelu, arvoluokka I, II, III
Valituille kohteille ja alueille on annettu arvoluokitus, joka perustuu niiden
kulttuurihistoriallisiin arvoihin, jotka muodostuvat rakennus-, ympäristö- ja
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historiallisista arvoista. Kohteiden ja alueiden valinnassa ja luokittelussa painottuvat selvästi Niskanperän historialliset kiintopisteet. Nämä paikalliseen
asuin-, kauppa-, liikenne- ja julkisen rakentamisen historiaan liittyvät kohteet
ja kokonaisuudet ilmentävät alueen kehitystä ja historiallisia vaiheita.
Asuinrakentamisen historian kannalta keskeisiä ovat vanhat, ennen isojakoa
muodostetut kantatalot. Myös niistä halotut ennen sotia rakennetut pihapiirit
ovat tärkeitä. Jälleenrakennusajan rakennuksia edustaa parhaiten Alakorkalon
koulu. Muutamia yksittäisiä jälleenrakennuskauden asuinrakennuksia on, mutta usein pihapiirit ovat muuttuneet vuosien saatossa niin, ettei niitä ole (vielä)
inventoitu. Viimeisintä vaihetta, 1960-luvun jälkeistä kyläkeskusaikaa, edustavat liike- ja palvelurakentamisen ohella omakotialueet.

Luokka I
Erityisen merkittävät kohteet, suuri paikallinen arvo
Luokan kohteet edustavat parhaalla mahdollisella tavalla alueen rakennettua
perintöä tai ovat hyvin säilyneitä kokonaisuuksia sekä omaavat suuren intensiteetin. Näihin kohteisiin sisältyy useita arvonäkökohtia tai yksi erittäin vahva
peruste. Tässä luokassa olevat ovat usein hyvin säilyneitä kantataloja, merkittäviä julkisen rakentamisen kokonaisuuksia tai oman tyyppinsä vanhimpia
edustajia, vanhoilla asuinpaikoilla sijaitsevia ja rakennuskannaltaan edustavia
kantataloja, jotka muodostavat alueen historian ja vanhimman keskeisen
osan. Myös kantataloista ennen sota-aikaa jaetut pihapiirit ovat tässä luokassa. Kohteet tai laajemmat arvoalueet muodostavat keskeisen tai vanhimman
osan Niskanperän historiallista maisemaa tai nykyistä maisemarakennetta.

Luokka II
Merkittävät kohteet
Luokan II kohteet ja alueet ovat edustavia ja vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä, intensiteettiä omaavia sekä sisältävät yleensä useita kulttuurihistoriallisia seikkoja, jotka tulee ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Ensimmäiseen
luokkaan verrattuna rakennuskanta ja asuinpaikka edustavat nuorempaa
maankäyttöä tai kokonaisuus on merkittävästi suppeampi.
Luokka III
Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet
Luokka III sisältää kohteita, joilla on historiallista merkitystä ja ovat osa laajempaa kokonaisuutta tai ilmiötä. Tähän luokkaan on sijoitettu usein yksittäiset rakennukset tai merkittävästi uudistuneet kokonaisuudet ja pienimuotoiset
arvoalueet. Alueiden arvo onkin vahvasti historiallinen, maisemallinen tai
mahdollisesti arkeologinen. Jokimaisemaan liittynyt avoin peltomaisema on
myös ranta-alueiden osalta kasvanut pääosin umpeen. Maastokäynnin aikana
löytyi lisäksi mökkiasutusta tai yksittäisiä hirsisiä talousrakennuksia, jotka
vahvasti uudistuneina tai yksittäisinä rakenteina jätettiin inventoinnin ulkopuolelle. Usein näillä rakennuksilla on kuitenkin merkitystä pienmaisemassa,
jolloin niiden säilyttämistä jo väistyneen maatalouden rakenteina tulisi harkita.
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Kulttuurihistoriallisten arvojen sanallista kuvailua:
Rakennushistoriallisesti merkittävä. Rakennus, rakennusryhmä tai rakenne ilmentää aikakautensa rakentamistapaa ja -tekniikkaa tai on rakennustaiteellisesti merkittävä.
Historiallisesti merkittävä. Kohde liittyy jonkin alueen tai ilmiöön historialliseen kehitykseen tai johonkin keskeiseen historialliseen tapahtumaan.
Miljöökohde. Kohde liittyy luontevasti ympäröivään kulttuuri- ja luonnonmaisemaan. Lähimaisema, joka antaa edustavan kuvan seudun kulttuurihistorialle luonteenomaisesta tai erikoislaatuisesta piirteestä. Rakennusryhmä, joka itsenäisesti luo ympäristöllisiä arvoja.
Teollisuushistoriallisesti merkittävä. Kohde on merkittävä teollisuushistorian
kannalta tai sillä on merkitystä teknisen kehityksen muistomerkkinä.
Henkilöhistoriallisesti merkittävä.
Maisemakokonaisuus. Kulttuurimaisema, joka avautuu laajana luontevalta
tarkkailupaikalta.

3.4

Laki rakennusperinnön suojelemisesta
Museoviraston Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon kohdeinventointilomakkeissa kohteet arvotettiin historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai
maisemallisesti merkittäviksi. Nykyisin rakennusperintökohteiden suojelu perustuu lakiin rakennusperinnön suojelemisesta. Suojelu toteutetaan pääasiassa kaavoituksen keinoin.
Rakennusperintökohteet jaetaan kolmeen luokkaan eli valtakunnallisesti,
maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Kohde muodostuu
yleensä yhden kiinteistön rakennuksista. Alue muodostuu useista kohteista.
Laki rakennusperinnön suojelusta jakaa kohteet valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Laissa rakennuksen merkittävyys arvioidaan seuraavilla perusteilla:
1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);
2) historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);
3) aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus);
4) alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai
tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys);
5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana
ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); tai
6) näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka
ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).
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Kohteiden arvottamisessa on kiinnitetty huomiota rakennuksen arkkitehtonisiin, historiallisiin ja ympäristöllisiin arvoihin. Historiallisina arvoina on tarkasteltu rakennusmateriaalien säilyneisyyttä ja käyttötarkoituksen luontevuutta
suhteessa rakennukseen, ei henkilöhistoriaa tai tapahtumia.
Perusteluissa on keskitytty kaupunki- tai taajamakuvalliseen tarkasteluun. Arvottamisessa kokonaisuus on ollut yksityiskohtaisia ominaisuuksia tärkeämpää. Laki rakennusperinnön suojelemisesta määrää, että rakennus voidaan
suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Niskanperän arvotettavat kohteet ovat paikallisesti merkittäviä.
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A. Mäntyniemen kantatalo ja Kuolaniemi
Kulttuuriympäristön luonne: Kantatilan ja maatalouskauden pihapiiri peltoaukean keskellä sekä Mäntyniemen maille Kuolaniemeen 1940–60-luvuilla
rakennetut kesämökit.

1.

2.

Inventoidut kohteet, punainen rengas: 1. Mäntyniemi, 2. Kuolaniemen
kesämökit alueena (ei yksittäisinä kohteina).
Historia: Mäntyniemen uudistalo on perustettu vuonna 1799. Tilaa on jaettu
useampaan kertaan. Isossajaossa Mäntyniemen pohjoispuolinen naapuri
Nurmi eli Nurmela oli perustettu myös 1700-luvun lopussa sotilastorpaksi.
Kuolaniemen päähän on alettu rakentaa Mäntyniemen entisille meille kesämökkejä 1940-luvulta asti. Vedenpinta on noussut Kemijoen patoamisen yhteydessä.
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Karttaote 1800-luvun pitäjänkartasta.
Nykytila: Niskanperän aluerajauksen pohjoisosassa Mäntyniementien varrella
sijaitsee vanha kantatalo Mäntyniemi Kuolaniemessä. Sen pohjoispuolella sijaitsi Nurmelan kantatalo, joka ei ole säilynyt. Avointa peltomaisemaa on säilynyt molemmin puolin Mäntyniemen pihapiiriä. Vedenpinta on noussut Kemijoen patoamisen myötä.
Maisemallisesti kauniilla paikalla joenvarressa sijaitseva kulttuuriympäristö on
ajallisesti kerroksellinen. Nurmelan mailla on ajallisesti kerroksellista omakotirakentamista. Kesämökit ovat käytössä ja vaikuttavat hyväkuntoisilta. Kesämökkien rakentaminen yleistyi kaupungistumisen ja vapaa-ajan lisääntymisen
myötä 1960-luvulla.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka I: Vanha Niskanperän kantatila,
jossa on säilynyt vanhaa maatalouteen liittyvää rakennuskantaa. Maisemallisesti kaunis kokonaisuus, johon liittyy nousevaa vapaa-ajan rakentamista
edustava kesämökkialue, jota on aloitettu rakentamaan jo 1940-luvulla.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus
ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Alueen vanhinta kulttuuriympäristöä edustavan Mäntyniemen
kantatilan vanhan rakennuskannan ja siihen maisemallisesti liittyvän peltoalueen säilyttäminen avoimena tilana tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
Kuolaniemen kesämökkialueen pienipiirteinen rakennuskanta on arvokasta, ja
sen säilyminen vapaa-ajankäytössä alkuperäisessä asussaan tulisi ratkaista
kaavoituksen yhteydessä.
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1. Mäntyniemi
Mäntyniementie 17 ja 19 (689-401-30-148)
Historia: 1700-luvun lopulta olevaa Mäntyniemeä on halottu moneen kertaan, ja sen maista on muodostettu vuonna 1923 Kuolahuhta ja Kuolakangas
sekä vuonna 1942 Mäntyniemi eli Konttikorpi ja Koivuniemi. Mäntyniemeen
liittyviä torppia olivat Mokko ja Kuolahuhta Kuolajoen eteläpuolella. Torpat
erotettiin itsenäisiksi tiloiksi 1920-luvulla. Mäntyniemen maita oli ennen molemmin puolin Kuolajokea. Mäntyniemen riihessä on ollut saksalaisten hevosia
ja sotavankeja sota-aikaan. Riihtä ei ole enää.
Vedenpinnan nouseminen Kemijoen patoamisen vuoksi vei runsaasti Mäntyniemen kantataloon kuuluneita maita veden alle. Kuolajoen suusta muodostui
laaja järvimäinen väylä. Mäntyniemen kantatalon rakennuskantaa ei tarvinnut
siirtää veden alta, mutta viljelysaukean määrä pieneni talon ympäristössä
huomattavasti.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Mäntyniemi ja Kuolaniemi ennen Kemijoen patoamista.
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Karttaote vuoden 1978 peruskartasta, josta patoamisen vaikutukset näkyvät
hyvin. Entiset maa-alueet on esitetty katkoviivoin.
Nykytila: Mäntyniemen kantatalo on Kemijoen varressa peltomaiseman keskellä Kuolaniemessä. Niskanperän kantataloihin kuuluvan Mäntyniemen pihapiiriin kuuluu päärakennuksen ohella eri aikojen maataloutta edustavia rakennuksia. Tilakeskuksella ja päärakennuksella on maisemallisesti keskeinen
asema rantaan raivatun viljelymaiseman keskellä. Neliömäisesti rajattu pihapiiri onkin näyttävällä paikalla rantatörmällä. Rantaan kasvanutta puustoa ei
ole ollut vielä 1960-luvulla.
Pihapiirissä on päärakennus, vanha tupa, puovi, korkea aitta ja 1960-luvun
alulle tyypillinen asuinrakennus. Pihapiirin ulkopuolella on jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä tavanomaisia konesuojarakennuksia. Pihapiirin eteläpuolella on myös maakellari tien varressa. Lato on pihapiirin pohjoispuolella peltoaukean laidassa.

Kuvat: Mäntyniemen neliömäisesti rajattua pihapiiriä.
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Kuva: Mäntyniemen puovi näkyy hyvin sekä tielle että alakuvassa uusimman
1960-luvun tyypilliseen tapaan rakennetun asuinrakennuksen takaa. Ennen
vastapäätä päärakennusta oli hirsinavetta. Puovi on perustettu luonnonkiville
ja se on vaakaverhottu ja maalattu punaiseksi. Katteena on profiilipelti.
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Kuvat: Mäntyniemen komea pitkänomainen hirsirunkoinen asuinrakennus on
pystyrimalaudoitettu ja maalattu punaiseksi. Ikkunat on vaihdettu. Perustukset on betonoitu. Asuinrakennukseen on tehty uudehkoja laajennuksia. Harjakaton katteena on tumma huopa. Mäntyniemen tien puoleinen pää on mahdollisesti kylän vanhin rakennus, joka on rakennettu jo 1700-luvulla. 1910luvulla rakennettiin joelle päin laajennus, johon tuli avokuisti. Lähdekirjalli-
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suuden vanhojen valokuvien perusteella Mäntyniemen rakennuskanta navettaa lukuun ottamatta oli maalattu vaaleaksi.

Kuva: Mäntyniemen tupa on perustettu luonnonkiville. Se on vaakalaudoitettu
ja maalattu punaiseksi. Katteena on tumma kolmiorimahuopa. Tuvassa on
toiminut metsäpäällysmiehen konttori.

Kuva: Navetan paikalle rakennettu ajalleen tyypillinen asuinrakennus on tavanomainen. Punaiseksi maalattu rakennus on betoniperustainen, rankorakenteinen ja vinolaudoitettu. Harjan loivuus eroaa muiden rakennusten jyrkemmistä harjakatoista.
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Kuvat: Mäntyniemen aitta on pitkänurkkainen ja perustettu luonnonkiville.
Aitta on maalattu punaiseksi eikä sitä ole vuorattu. Harjakatolla on uusi tumma kolmiorimahuopakate. Aitta on näkyvillä komeasti pihapiirin pohjoispuolella rannan tuntumassa.
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Kuva: Mäntyniemen konesuojia on tien länsipuolella.
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Kuva: Mäntyniemen lato on metsän reunassa. Lato on maajalassa, mutta
muutoin hyväkuntoinen tyypillinen koirankaulalato. Ladon katteena on maalaamaton profiilipelti.
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Kuva: Mäntyniemen kellari on tien varressa pihapiirin eteläpuolella. Kellari on
kohtuullisessa kunnossa.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Mäntyniemen kantatalon
asuinpaikka ja vanhin rakennuskanta on luultavasti jo 1700-luvulta. Ajallisesti
erittäin kerroksellinen pihapiiri, jonka rakennuskantaa on uudistettu tarpeen
mukaan. Vanhoja hirsirakenteisia rakennuksia on säilynyt edustavasti. Maisemallisesti merkittävällä paikalla oleva kantatalon kokonaisuus.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, tyypillisyys, osin alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Mäntyniemen pihapiirin säilyminen avoimen viljelymaiseman
keskellä tulisi varmistaa kaavoituksen yhteydessä. Erityisesti vanha hirsirakennuskanta on erityisen merkittävää.

2. Kuolaniemi, kesämökkialue
Mäntyniementie 49, 51, 53, 54 ja 56, erityisesti vanhimmat ns. lautamökit.
Historia: 1700-luvun lopulta oleva Mäntyniemen kantatalon maille alettiin rakentaa kesämökkejä jo 1940-luvulla. Patoamisen myötä vedenpinta on noussut ja kutistanut kesämökkirakentamiselle sopivaa aluetta. Kesämökkialueen
mökit on rakennettu ajalla, jolloin mökit olivat vielä pienehköjä ja kesäkäyttöön tarkoitettuja. Nykyiset talviasuttavat ja omakotitaloihin verrattavat vapaa-ajan asunnot edustavat 1990-luvulta täysin erilaista vapaa-ajan viettoa
mukavuuksineen. Ajallisesti kerroksellinen mökkialue edustaa vapaa-ajan rakentamisen muuttuvaa luonnetta 1900-luvun puolivälistä nykyaikaan.
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Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Mäntyniemi ja Kuolaniemi ennen Kemijoen patoamista.

Karttaote vuoden 1978 peruskartasta, josta patoamisen vaikutukset näkyvät
hyvin. Entiset maa-alueet on esitetty katkoviivoin.
Nykytila: Kesämökkialue on kapealla Kuolaniemellä miltei keskellä Kemijokea. Maisemallisesti kesämökit ovat erittäin kauniilla paikalla. Mökit ovat värikkäitä lautaverhoiltuja pieniä harjakattoisia mökkejä. Pihat ovat hoidettuja.
Rakennukset on pidetty kunnossa. Myös uusia vapaa-ajan rakennuksia on
tehty alueelle. Uudehkot mökit poikkeavat kooltaan ja rakennustavaltaan
vanhoista 1940–50-lautamökeistä. Alueella on havaittavissa vapaa-ajan rakentamisen muutos 1900-luvun puolivälistä nykyaikaan.
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Kuvat: Vaaleaksi maalattu lautamökki ja pieni erillinen sauna ovat maisemallisesti upealla paikalla. Jälleenrakennuskauden piirteitä on
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Kuvat: Punaiseksi maalattujen lautamökkien viehättävä pihapiiri edustaa pienimuotoista vapaa-ajan rakentamista 1900-luvun puolesta välistä. Rakentamisessa näkyy vahva käsityövaltainen rakentamisosaaminen.

Kuva: Harmaa uusi rakennus edustaa Kuolaniemen uusinta rakennuskantaa.
Muutos pienipiirteisiin lautamökkeihin on suuri. Harmaa rakennus edustaa nykyajan tyypillistä rakentamistapaa väritystään myöten.
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Kuvat: Punaiseksi maalatun teollisista hirsistä rakennetun pitkänurkkaisen
vapaa-ajan asunnon pihapiiri edustaa jo teollista rakentamista.
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Kuva: Kuolaniemen kesämökkialueen uutta ja vanhaa rakennuskantaa samassa pihapiirissä.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka II. 1900-luvun puolivälistä rakentuneen ajallisesti kerroksellisen kesämökkialueen rakennuskanta edustaa
vapaa-ajan rakentamisessa tapahtunutta muutosta. Mukavuuksiltaan vaatimattomista lautamökeistä on siirrytty kohti ympäri vuoden asuttavia omakotitaloja. Maisemallisesti Kuolaniemi on upea paikka keskellä Kemijokea.
Arvoja: Edustavuus, tyypillisyys, osin alkuperäisyys ja historiallinen kerroksisuus.
Toimenpiteet: Kuolaniemen kesämökkialueen pienipiirteinen rakennuskanta
on arvokasta, ja sen säilyminen vapaa-ajankäytössä alkuperäisessä asussaan
tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
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B. Alakorkalon koulu ja posti kyläkeskuksessa
Kulttuurimaiseman luonne: Kyläkeskus, jossa on jälleenrakennusajan koulu ja entinen posti-kauppa. Ympäristössä on ajallisesti kerroksellinen asuinalue. Entinen posti-kauppa Kemintien varressa on kuulunut kyläkeskuksen
oleellisiin palveluihin.

3.
4.

Inventoidut kohteet, punainen rengas: 3. Alakorkalon koulu, 4. entinen
posti-kauppa
Koskenniskantie 14 ja Niskanperänkuja 18 (698-401-878-46, 698-401-18207)
Historia: Ennen sotia alueella ei ollut rakennuksia, vaan alue oli rakentamatonta. Sotien jälkeen Niskanperälle tarvittiin oma koulurakennus, jota oli toivottu jo 1920-luvulta saakka. Tiilirakenteinen tyypillinen koulu vihittiin käyttöön vuonna 1957. Sen jälkeen koulun ympäristöön alettiin rakentaa asuinrakennuksia eri vuosikymmeninä.
Entinen kauppa on rakennettu 1960-luvulla. Aiemmin kauppa oli toiminut Niskanperän tienhaarassa olevan asuinrakennuksen alakerrassa vuosina 1960–
63. Posti alkoi toimia kaupan yhteydessä vuonna 1972. Kaupalla oli myös oma
kauppa-auto vuoteen 1989 asti, jolloin toiminta loppui kannattamattomana.
Kauppa ja posti loppuivat vuonna 1990.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Koulun ja entisen postikaupan alueella
ei ole vielä rakennuksia.
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Peruskarttaote vuodelta 1978.
Nykytila: Koulun ympäristössä on paljon eri-ikäisiä asuinrakennuksia, jotka
eivät muodosta yhtenäistä inventoitavaa aluetta. Viereen rakennettiin myös
1990-luvun alussa kunnan vuokrataloja. Koulua on kunnostettu ja sen viereen
on rakennettu uudehko puuverhoitu 1990-luvulle tyypillinen lisärakennus.
Koulu on erittäin hyvin tunnistettavissa jälleenrakennuskauden tyypilliseksi
kouluksi.
Kaupasta on tullut asuinrakennus posti- ja kauppatoimintojen loppumisen
myötä. Rakennusta on muokattu vuosien saatossa, mutta voimakas räystäsaihe ja ikkuna-aukotus muutoksineen paljastavat sen 1960-luvun tyypilliseksi
valintamyymälätyyppiseksi kaupaksi.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka III. Niskanperän kyläkeskuksessa oleva jälleenrakennusajan koulu ja 1960-luvulle tyypillinen entinen postikauppa edustavat kylän osin jo loppuneita palveluita. Kylän kehitys on hyvin
tyypillinen. Koulurakentaminen sotien jälkeen sekä syntyneet ja loppuneet
posti- ja kauppapalvelut kuvaavat hyvin yhteiskunnan kehitystä ja muutosta.
Arvoja: Tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus
ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Kylävaiheen keskeisten rakennuskohteiden eli koulun ja kaupan säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.

3. Alakorkalon koulu
Niskanperänkuja 18 (698-401-18-207)
Historia: Niskanperän kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1927 Yliniskan
pirtissä. Kaksikerroksinen tiilirakenteinen Alakorkalon koulu valmistui vuonna
1957 pitkällisten valmistelujen jälkeen Kalle Niskalta ostetulle maalle. Koulussa oli monia parannuksia, esim. kellarikerroksen wc-tilat. Koulusta tuli samanlainen kuin monista maalaiskunnan kouluista. Toisessa päässä olivat opettajan
ja talonmiehen asunnot. Opetusta varten oli kolme luokkahuonetta ja voimistelusali-veistola. Yläkerran luokat voitiin yhdistää juhlasaliksi.
Niskakankaan asutus alkoi nopeasti kasvaa Alakorkalon koulun myötä. Kouluun viereen on rakennettu 1990-luvulle tyypillinen tavanomainen keltaiseksi
maalattu puuverhoiltu lisärakennus.
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Nykytila: Alakorkalon koulu on hyväkuntoinen ja kaunis koulurakennus keskellä Niskanperän kyläkeskustaa. Koulu on toiminnassa ja pihapiiriin on rakennettu lisärakennus. Urheilukenttä on vieressä.
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Kuvat: Alakorkalon koulu on hyvin tyypillinen jälleenrakennuskauden kouluksi
tunnistettava kellertäväksi rapattu 2-kerroksinen rakennus. Koulu edustaa
uutta tiilirakentamisen tekniikkaa ennen hirteen perustuvassa paikallisessa
rakennustekniikassa. Nauhaikkuna-aihe on tulossa arkkitehtuurin uudeksi
muotiaiheeksi. Portaikko on tunnistettavissa vaakaikkunoista.

Kuva: Koulun pihassa oleva tavanomainen lisärakennus on keltaiseksi maalattu ja verhoiltu paneelikentin.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka I. Vuonna 1957 kouluhallituksen
tyyppipiirustuksilla rakennettu ja aikakauden arkkitehtuuria edustava kansa-
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koulu liittyy yleisen kansanopetuksen historiaan ja jälleenrakennuskauteen.
Koulu on kylälle sosiaalisesti merkittävä rakennus.
Arvoja: Tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Koulun säilyttäminen alkuperäiseltä näyttävässä asussaan
mahdollisimman hyvin tulevissa muutoksissa. Vuonna 1957 valmistuneen
koulun säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.

4. Entinen posti-kauppa
Koskenniskantie 6 (698-401-878-46)
Historia: Entinen posti-kauppa on rakennettu liikenteellisesti tärkeään Kemintien ja Koskenniskantien risteykseen. Entinen kauppa on rakennettu 1960luvulla. Posti alkoi toimia kaupan yhteydessä vuonna 1972. Kaupalla oli myös
oma kauppa-auto vuoteen 1989 asti, jolloin toiminta loppui kannattamattomana. Kauppa ja posti loppuivat vuonna 1990.
Nykytila: Rakennus on nykyään asuinkäytössä. Aukotusta on muutettu ja rakennusta on remontoitu tarpeen mukaan.

Kuva: Entinen L:n muotoinen posti-kauppa on betoniperustainen ja vaakapaneloitu. Kaupparakennus on maalattu kelta-vihreäksi. Vahva räystäsaihe on
aaltokatetta, jossa saattaa olla asbestia.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: III. Entinen posti-kauppa on
edustaa vanhaa kyläkauppa- ja lähipalveluaikaa. Autoistuminen ei ollut vielä
vienyt kaikkia palveluja isompiin keskuksiin. Aikansa tyypillistä arkkitehtuuria
edustava moderni rakennus on ollut sosiaalisesti merkittävä.
Arvoja: Tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Entisen posti-kaupan säilyttäminen tulisi ratkaista kaavoittamisen yhteydessä.
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C. Kuolahuhta
Kulttuuriympäristön luonne: Mäntyniemen entisen torpan ajallisesti kerroksellinen pihapiiri, jossa vanhaa rakennuskantaa sekä uusi asuinrakennus.
Ympärillä jäljellä olevaa peltoa Kemijoen ja Kuolajoen väylän varressa.

Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kuolahuhta
Heikkisentie 20 (698-401-232-5)
Historia: Kuolahuhta oli aiemmin Mäntyniemen torppa, joka itsenäistyi vuonna 1923. Samana vuonna myös Kuolajoen pohjoispuolinen Kuolakangas halottiin Mäntyniemestä. Kuolahuhtaa ympäröivä peltoaukea oli ennen Kemijoen
patoamista paljon laajempi. Kuolahuhtaan on merkitty vuonna 1906 ensimmäinen torpan kontrahti. Kuolahuhta on ensimmäisiä Niskanperän itsenäistyneitä torppia.
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Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Kuolahuhta ja Kuolaniemi ennen Kemijoen patoamista.

Peruskarttaote vuodelta 1978. Kuolahuhdan maita on jäänyt veden peittoon.
Nykytila: Kuolahuhdan ajallisesti kerroksellinen pihapiiri sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla Kuolajoen ja Kemijoen liittymäkohdassa. Ympärillä on
entisestä laajasta nauhamaisesta viljelysmaisemasta jäänteenä olevaa peltoaukeaa.
Kuolahuhdan U:n muotoisesti rajatussa pihapiirissä on jälleenrakennuskauden
lopulle tyypillinen kookas navetta, aitta, vanha torppa sekö uudehko tavanomainen asuinrakennus. Sauna on hieman etäämpänä.

Kuva: Kuolahuhdan pihapiirissä on perinteinen ympärikierrettävä pihatie. Navetta, aitta ja vanha torppa sekä vaalea uudehko asuinrakennus muodostavan
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ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden, jossa maatalouden j yhteiskunnan
muutos on nähtävissä rakennuskannassa.

Kuva: Kuolahuhdan vanhaa torppaa on muokattu varastokäyttöön. Vanha kiviperustus on betonoitu ja purettu uuden alta. Hirsirakenteinen torppa on pystyrimalaudoitettu. Harjakaton katteena on kolmiorimahuopaa. Rakennus ei ole
enää kovin hyväkuntoinen.

Kuva: Kuolahuhdan kookas 1950–60-luvun vaihteelle tyypillinen punaiseksi
maalattu L:n muotoinen navetta. Navetta on betoniperustainen, rankorunkoinen ja vaakalaudoitettu. Katteena on ruskeaa profiilipeltiä. Navetan vieressä
on matalalla oleva lyhytnurkkainen punaiseksi maalattu hirsiaitta, jonka harjakatolla on samaa peltiä katteena. Aitta on matalalla, mutta muutoin molemmat rakennukset ovat hyväkuntoisia.
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Kuva: Kuolahuhdan tavanomainen sauna on hieman matalalla. Sauna on pystyrimaverhottu ja punaiseksi maalattu. Harjakaton katteena on tummaa huopaa.
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Kuva: Tavanomainen uudehko omakotitalo, jossa on betoniperustus, vaaleaksi maalattu lomalautaverhous sekä aumakatto, jonka katteena on tiilikuvioitua
profiilipeltiä.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka III. Kuolahuhdan vanhan torpan ajallisesti kerroksellinen paljon muutettu pihapiiri, jossa on kuitenkin
vanha hirsirakenteinen aitta ja torppa sekä jälleenrakennuskauden lopun navetta. Kuolahuhta edustaa maatalouden muutosta sekä rakennuskannaltaan
että omistussuhteiltaan. Yhteiskunnan ja maatalouden muutokset ovat hyvin
näkyvissä pihapiirin kehittymisessä.
Arvoja: Tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus
ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Kuolahuhdan pihapiirin vanhimman rakennuskannan säilyminen ja jäljellä olevan peltoaukean säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Vanhan torpan palauttavat muutokset turvaisivat sen säilymisen.
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D. Niskan kantatalon kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön luonne: Maanviljelyksen ympärille syntynyt ajallisesti
kerroksellinen kulttuuriympäristö, joka on alueen vanhinta asutettua aluetta.
Kemijoen nauhamaisesta rantapeltoalueesta säilyneet nykyiset peltoalueet
sekä Niskan eli Karvon kantatalosta halotut useat pihapiirit, joilla on vanhaa
ennen sotia rakennettua hirsirakennuskantaa. Alueella on paljon uudehkoja
sotien jälkeen rakennettuja rakennuksia.

10.
5.
6.
7.
8.
9.

Aluerajaus, punainen viiva: Niskan kantatalon kulttuuriympäristö.
Inventoidut kohteet, punainen rengas: 5. Kallo eli Kangastalo, 6. Yliniska
eli Ylitalo eli Rantatalo, 7. Haantalo, 8. Keskitalo eli Alaniska, 9. Hakala ja 10.
pyramidikattoinen kesänavetta.
Historia: Niskan eli Karvon kantatalon kulttuuriympäristö edustaa Niskanperän vanhinta kulttuuriympäristöä. Ensimmäinen pysyväksi taloksi muodostunut Karvo eli Niska perustettiin vuonna 1588. Niska jaettiin kahtia vuonna
1882 Niskaksi ja Alaniskaksi. Niska halottiin vuosina 1917–1924 Katajamaaksi
eli Eetuntaloksi, Kangastaloksi, Huhanharjuksi ja Rantataloksi (Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo). Alaniska eli Keskitalo halottiin vuonna 1909 Alaniskaksi,
Hakalaksi ja Mäkitaloksi. Hakalasta erotettiin vielä Siikaniemen torppa. Sotien
jälkeen maita jaettiin vielä lisää. Oman lisänsä toivat Kemijoen patoamisesta
aiheutuneet maanvaihdot ja myynnit. Rantojen nauhamaista viljelysaukeaa
korvattiin raivaamalla uutta peltoa sisämaahan päin.
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Karttaote 1800-luvun pitäjänkartasta.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja.
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Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon.
Nykytila: Niskan eli Karvon kantatalon alue on Niskanperän vanhinta asutettua aluetta, joten muutoksiakin on ehtinyt tapahtua eniten. Viljelysaukeaa on
jäljellä kohtuullisen paljon, mutta alue on ajallisesti erittäin kerroksellinen ja
muuttunut. Alueelle on rakennettu eri vuosikymmeninä uusia omakotitaloja.
Jotkin vanhat asuinpaikat ovat saattaneet uudistua täysin tai osittain erittäin
merkittävästi eikä niitä ole inventoitu. Vain merkittävimmät alueen kohteet
inventoidaan, jotta alueen arvokkain rakennuskanta pääsee esiin. 1950luvulla ja sen jälkeen rakennettu rakennuskanta on pääasiassa tavanomaista
ja muutettua.
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Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka I. Kulttuuriympäristön keskeisiä
osia ovat vanhat Niskan eli Karvon kantatilasta halotut talot, kuten Kallo eli
Kangastalo, Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo, Haantalo, Keskitalo eli Alaniska,
Hakala ja pyramidikattoinen kesänavetta yksittäisenä kohteena (rakennustyyppinä RKY-kohde). Jäljellä olevan viljelysaukean säilyminen olisi maisemallisesti merkittävää.
Arvoja: Harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen
kerroksellisuus ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Niskan kantatalon jäljellä olevien viljelymaisemien säilyminen
ja erityisesti vanhojen pihapiirien rakennuskannan suojeleminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
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5. Kallo eli Kangastalo
Niskanperäntie 110 (698-401-18-117)
Historia: Alueen vanhimman kantatalon Niskan eli Karvon mailta jaetun Kangastalon, Huhanharjun eli Harjun, Katajamaan eli Eetuntalon ja Rantatalon eli
Yliniskan eli Ylitalon halkominen Niskasta aloitettiin vuonna 1917 ja saatiin
valmiiksi vuonna 1924. Niska oli pitkään jakamaton pesä. Kangastalon pihapiirissä on säilynyt parhaiten vanhaa rakennusperinnettä edustava hirsinen
asuinrakennus.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja.

Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon.
Nykytila: Kangastalo sijaitsee Yliniskan (Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo) parina, Niskanperäntie kulkee talojen päätyjen välistä. Kangastalon pihapiirissä
on myös uusi tavanomainen omakotitalo ja vanha hirsiaitta. Rakennuksia on
muutettu ja korjattu ajan saatossa tarpeen mukaan. Kangastalon länsipuolella
on peltoaukeaa.
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Kuvat: Kangastalon komea pitkänomainen asuinrakennus on vastapäätä uutta
tavanomaista asuinrakennusta. Luonnonkiviperustus on matalahko, mutta
pystyrimalaudoitus on kunnossa ja maalattu vaaleansiniseksi. 6-ruutuiset
puuikkunat ja komea vanha piippu ovat hienoja detaljeja. Katteena on uusi
tumma konesaumapelti. Kuisti on näyttävä 2-kerroksisena. Muutoksia on tehty tarpeen mukaan.
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Kuva: Kangastalon komea 2-kerroksinen vanha aitta on peruksiltaan betonoitu. Pitkänurkkainen hirsiaitta on vanha. Harjakaton katteena on hyväkuntoinen tumma pelti. Aitta on muokattu. Ovessa on kissanmentävä kolo, joten
aitta lienee entinen jyväaitta.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Niskan kantatalosta halotun
Kangastalon vanhin rakennuskanta on peräisin 1800-luvun lopulta. Ajallisesti
kerroksellinen pihapiiri, jonka rakennuskantaa on uudistettu tarpeen mukaan.
Vanhoja hirsirakenteisia rakennuksia ovat vanha päärakennus ja aitta.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, tyypillisyys, osin alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus.
Toimenpiteet: Kangastalon pihapiirin säilyminen tulisi varmistaa kaavoituksen yhteydessä. Erityisesti vanha hirsirakennuskanta on erityisen merkittävää.

6. Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo
Niskanperäntie 107 (698-401-18-180)
Historia: Alueen vanhimman kantatalon Niskan eli Karvon mailta jaetun Kangastalon, Huhanharjun eli Harjun, Katajamaan eli Eetuntalon ja Rantatalon eli
Yliniskan eli Ylitalon halkominen Niskasta aloitettiin vuonna 1917 ja saatiin
valmiiksi vuonna 1924. Niska oli pitkään jakamaton pesä. Yliniskan eli Ylitalon
eli Rantatalon pihapiirin kookas päärakennus on peräisin vuodelta 1938, sillä
vanha Niska paloi vuonna 1931. Pihapiirissä olevan talousrakennuksen vanhimmat osat ovat 1800-luvulta. Talousrakennusta on muokattu tarpeen mukaan. Koulu toimi vuoteen 1929 asti Yliniskassa.
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Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja.

Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon.
Nykytila: Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo sijaitsee Kangastalon parina, Niskanperäntie kulkee talojen päätyjen välistä. Rantatalo on rannan puolella.
Rannassa on nykyisin uutta tai uudehkoa rakennuskantaa. Pihapiirissä on
myös muokattu vanhaa perua oleva talousrakennus. Pihapiirin rakennuksia on
muutettu ja korjattu ajan saatossa tarpeen mukaan.
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Kuvat: Rantatalon tarpeen mukaan uudistettu päärakennus on vuodelta 1938.
Perustukset on betonoitu ja vuoraus on punaiseksi maalattua lomalautaa.
Harjakaton katteena on tummaa palahuopaa. Ikkunat ja ulko-ovet on uusittu.
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Kuvat: Rantatalon talousrakennus on ajallisesti kerroksellinen ja tarpeen mukaan muokattu. Perustukset on betonia ja vuoraus on punaiseksi maalattua
lomalautaa. Harjakaton katteena on tummaa palahuopaa. Vanhimmat osat
ovat 1800-luvulta.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: II. Niskan kantatalosta halotun
Rantatalon vanhin rakennuskanta on peräisin 1800-luvun lopulta. Ajallisesti
kerroksellinen pihapiiri, jonka rakennuskantaa on uudistettu tarpeen mukaan.
Arvoja: Edustavuus, tyypillisyys, historiallinen kerroksellisuus.
Toimenpiteet: Rantatalon pihapiirin säilyminen tulisi varmistaa kaavoituksen
yhteydessä.
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7. Haantalo
Rinkikuja 10 (698-401-18-235)
Historia: Alueen vanhin kantatalo Niska jaettiin kahtia vuonna 1882 Niskaksi
ja Alaniskaksi. Alaniska eli Keskitalo halottiin vuonna 1909 Alaniskaksi, Hakalaksi ja Mäkitaloksi. Alaniskaa halottiin lisää vuonna 1959 Haantaloksi, Alaniskaksi ja Rantaniskaksi. Haantalon asuinrakennus on vuodelta 1938.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja.

Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon.
Nykytila: Haantalo sijaitsee Rinkikujan varressa peltoaukean länsireunalla.
Haantalon tontilla on kookkaita tavanomaisia 1900-luvun puolenvälin varastorakennuksia, joissa on hyödynnetty esim. vanhoja ikkunoita. Pihapiirissä on
myös betonitiilinavetta vastapäätä asuinrakennusta. Haantalo on kaunis hirsitalo keskellä uudempia omakotitaloja. Pihapiirin rakennukset ovat ulkoapäin
yhä hyväkuntoisia.
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Kuvat: Haantalon vuodelta 1938 oleva asuinrakennus on perustuksiltaan betonoitu. Lyhyet nurkat on laidoitettu. Rakennus on maalattu punaiseksi. Ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä. Harjakaton katteena on uudehko maalamaton
profiilipelti. Avokuistilla on sisäänkäynti. Rakennusta on remontoitu.
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Kuva: Haantalon navetta, jossa on betonitiilinen navettaosa ja rankorakenteiset osat sivuilla. Pystyrimalauta on maalattu punaiseksi. Harjakaton katteena
on maalaamaton profiilipelti.

Kuva: Haantalon tavanomaisia varastohalleja, joissa on käytetty kauniita
vanhoja ikkunoita.

FCG Finnish Consulting Group Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, FCG Arkkitehdit

Niskanperän rakennetun ympäristön selvitys

Jaana Tahkokorpi

1.12.2015

63

Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: II. Alaniska halottiin lisää vuonna 1959 Haantaloksi, Alaniskaksi ja Rantaniskaksi. Haantalon asuinrakennus
on kuitenkin jo vuodelta 1938. Haantalon pihapiirissä on hirsinen asuinrakennus ja navetta sekä varastohalleja, joita on korjattu ja muokattu tarpeen mukaan. Asuinrakennus ja navetta muodostavat aikansa maataloutta edustavan
kokonaisuuden. Navettoja ei ole säilynyt kovin monta alueella, sillä ne on
usein purettu tarpeettomina.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, tyypillisyys, osin alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus.
Toimenpiteet: Haantalon pihapiirin säilyminen tulisi varmistaa kaavoituksen
yhteydessä.

8. Keskitalo eli Alaniska
Niskanperäntie 126 (698-401-18-238)
Historia: Alueen vanhin kantatalo Niska jaettiin kahtia vuonna 1882 Niskaksi
ja Alaniskaksi. Alaniska eli Keskitalo halottiin vuonna 1909 Alaniskaksi, Hakalaksi ja Mäkitaloksi. Alaniskaa halottiin lisää vuonna 1959 Haantaloksi, Alaniskaksi ja Rantaniskaksi. Alaniskan asuinrakennus on jopa 1870-luvulta.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja.
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Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon.
Nykytila: Alaniska sijaitsee Niskanperäntien varressa peltoaukean keskellä
Hakalan naapurissa. U:n muotoisesti tielle päin rajautuneessa pihapiirissä on
asuinrakennus, kaksi aittaa vierekkäin, kaksi uudehkoa koirankaulaliiteriä ja
punainen aitta etäämpänä päärakennuksesta. Lisäksi pihapiirissä on tavanomainen uudehko varastorakennus.
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Kuva: Alaniskan eli Keskitalon erittäin komea hirsipäärakennus on maisemallisesti näyttävällä aukealla paikalla vanhassa viljelysmaisemassa. Rakennus on
perustettu luonnonkiville, jotka on betonoitu. Hirsipinta on maalattu punaiseksi, mutta nurkat on laudoitettu. Ikkunat on komeita detaljeineen muutettuinakin ja ne on maalattu kelta-valkoisiksi. Harjakaton katteena on maalamaton
profiilipelti.

Kuva: Alaniskan harmaa aitta. Maalaamaton ja vain nurkistaan laidoitettu lyhytnurkkainen hirsiaitta on perustettu luonnonkiville. Harjakaton katteena on
tummapeltiä. Viereinen varastorakennus on vuorattu, mutta muutoin samankaltainen. Sen punainen maali on kulunutta.
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Kuva: Alaniskan tavanomaisia uudehkoja koirankaulahirsiliitereitä ja punaiseksi maalattu varastorakennus.

FCG Finnish Consulting Group Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, FCG Arkkitehdit

Niskanperän rakennetun ympäristön selvitys

Jaana Tahkokorpi

1.12.2015

67

Kuvat: Alaniskan komea korkea punaiseksi maalattu aitta on perustettu luonnonkiville pihapiirin eteläreunaan. Vain nurkat on laidoitettu. Harjakaton katteena on aaltoprofiilipelti.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Alaniskan erittäin komea päärakennus on maisemallisesti tärkeällä paikalla peltoaukean keskellä. Pihapiirin
rakennuskannasta punaiseksi maalattu komea aitta on edustaa myös vauraan
maatalon perinteistä hirsirakennuskantaa. Maatalouden muutos on vaikuttanut pihapiiriin, esim. navettaa ei ole enää.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, tyypillisyys, osin alkuperäisyys.
Toimenpiteet: Alaniskan eli Keskitalon pihapiirin säilyminen tulisi varmistaa
kaavoituksen yhteydessä. Vanha erityisen komea hirsirakenteinen päärakennus ja aitat ovat pihapiirin merkittävintä rakennuskantaa.

9. Hakala
Niskanperäntie 138 (698-401-18-114)
Historia: Alueen vanhin kantatalo Niska jaettiin kahtia vuonna 1882 Niskaksi
ja Alaniskaksi. Alaniska eli Keskitalo halottiin vuonna 1909 Alaniskaksi, Hakalaksi ja Mäkitaloksi. Alaniskaa halottiin lisää vuonna 1959 Haantaloksi, Alaniskaksi ja Rantaniskaksi. Hakalan asuinrakennus on vuodelta 1908. Hakalan pirtissä toimi koulu vuosina 1929–1957. Hakalassa toimi myös nahkurinverstas,
joka muutettiin myöhemmin sikalaksi. Vuonna 1938 Hakalasta erotettiin Siikaniemen torppa.
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Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja.

Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon.
Nykytila: Hakala sijaitsee Niskanperäntien varressa kahden peltoaukean välissä Alaniskan eteläpuolella. Neliömäisesti rajautuneessa pihapiirissä on vanha ja uusi asuinrakennus, navetta vastapäätä vanhaa asuinrakennusta ja
vanha heikkokuntoinen asuinrakennus puuston keskellä. Pihatiestä peltotieksi
muuttuvan tien varressa on useita pieniä varastorakennuksia. Navetan takana
ollut talli ei ole säilynyt.

FCG Finnish Consulting Group Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, FCG Arkkitehdit

Niskanperän rakennetun ympäristön selvitys

Jaana Tahkokorpi

1.12.2015

69

Kuvat: Hakalan vuonna 1908 rakennettu vanha päärakennus on erittäin komea. Perustus on betonoitu ja hirsirakennus on pystyrimalaudoitettu ja maalattu vaaleanrusehtavaksi. Ikkunat on vaihdettu. Kissanpenkkiaiheet ovat
muistuttamassa rakennusaikansa tyypillisistä detaljeista. Harjakatolla on hyväkuntoinen punainen profiilipelti. Koulun muuttaessa vuonna 1929 Hakalaan
on luultavasti rakennettu korkea kuisti.
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Kuva: Hakalan osin hirsirunkoinen ja luonnonkiville perustettu navetta on
maalattu punaiseksi. Osin se on pystyrimalaidoitettu ja perustettu betonille.
Harjakaton katteena on tumma palahuopa. Navettoja ei ole säilynyt kovin
monta Niskanperällä, joten varsinkin osin hirsirunkoinen navetta on arvokas
myös rakennustyyppinä.
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Kuva: Nahkurinverstaan paikalle rakennettu uusi 1970-luvulle tyypillinen tiiliomakotitalo on pihapiirin länsilaidalla. Rakennus on ajalleen tyypillinen tummine räystäsaiheineen.

Kuva: Hakalan pihapiirin ulkopuolella puuston ympäröimänä oleva vanhoja ja
heikkokuntoisia pitkänurkkaisia hirsiasuinrakennuksia, joiden tummuneita hirsiä on käännetty. Rakennukset on maalattu punaisiksi. Harjakaton katteena
oleva kolmiorimahuopa on vielä osin ehjää, mutta sammaloitunutta.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Hakalan erittäin komea päärakennus muodostaa yhdessä harvinaistuneen hirsinavetan kanssa mielenkiintoisen kokonaisuuden, joka kertoo alueen vanhasta maataloudesta ja osin
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koulunkäynnistä. Päärakennuksessa on käyty koulua jopa vuoteen 1957 asti.
Maatalouden muutos on vaikuttanut pihapiiriin, esim. uusi asuinrakennus on
rakennettu nahkurinverstaan ja siitä tehdyn entisen sikalan paikalle.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, tyypillisyys, osin alkuperäisyys, historiallinen kerroksisuus, historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Hakalan pihapiirin säilyminen tulisi varmistaa kaavoituksen
yhteydessä. Vanha komea hirsirakenteinen päärakennus ja navetta ovat pihapiirin kokonaisuuden merkittävintä rakennuskantaa.

10.

Pyramidikattoinen kesänavetta

Niskanperäntie 93 (698-401-18-64)
Historia: Alueen vanhin kantatalo Niska jaettiin kahtia vuonna 1882 Niskaksi
ja Alaniskaksi. Niskan mailla on ollut pyramidikattoinen kesänavetta, joka on
jäänyt uuden omakotitalon pihapiiriin kahden talousrakennuksen väliin. Kesänavetan paikalle vuoden 1958 peruskarttaan on merkitty talousrakennus.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Entisen Niskan eli Karvon kantatalon
viljelysmaisema on laaja. Kesänavetta on Rantatalosta pohjoiseen päin olevan
mutkan joen puoleisella tienpientareella.
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Peruskarttaote vuodelta 1978. Niskan eli Karvon kantatalon entisiä maita on
jäänyt runsaasti veden peittoon. Navetta näkyy yhä. Sen pihapiiriin on tullut
asuinrakennus.
Nykytila: Pyramidikattoinen kesänavetta sijaitsee tienvarressa uuden omakotitalon pihapiirissä tien varressa kahden muun rakennuksen välissä.

Kuva: Pyramidikattoinen kesänavetta on kahden muun rakennuksen välissä.
Pitkänurkkainen ja punamullalla maalattu rakennus on aivan tien varressa.
Katteena on ruskeaa huopaa.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Pyramidikattoinen kesänavetta on rakennustyyppinä RKY-kohde Pohjois-Pohjanmaan alueella.
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Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Pyramidikattoisen kesänavetan säilyminen tulisi varmistaa
kaavoituksen yhteydessä.
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E. Mustolan–Niittykummun viljelysmaisema latoineen
Kulttuuriympäristön luonne: 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa Kemijoen valjastamisen myötä tarvittiin uusia viljelysmaita veden alle jääneiden
peltojen korvaamiseksi. Kemijoki Oy:n raivaama viljelysaukea, joka on maisemallisesti merkittävä. Ladot ovat erityisen merkittäviä, sillä lato rakennustyyppinä on maatalouden muutoksen myötä harvinaistunut ja vaarantunut.

Aluerajaus, punainen katkoviiva: Mustolan–Koivulehdon viljelysmaisema
latoineen, aluekohde.
Maisemallisia kohteita, vihreä rengas: Mustolan ja Koivulehdon tilakeskukset, uudet omakotitalot.
Historia: Vanha jokivarren nauhamainen viljelysmaisema alkoi katkeilla ja
supistua, kun Kemijokea alettiin valjastaa. Vedenpinta nousi ja peitti vanhoja
viljelysmaita ja niittyjä. Uutta peltoa raivattiin Niskaperän keskiosiin Mustonojanniityn kohdalle. Moni tila sai korvauspeltoa, mutta peltoaukean keskelle rakennettiin myös uusia maatiloja.
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Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Vanha nauhamainen peltovyöhyke on
rannassa.

Karttaote vuoden 1978 peruskartasta, josta patoamisen vaikutukset näkyvät
hyvin. Myös korvaukseksi raivatut pellot näkyvät. Kemijoki Oy rakennutti
myös uusia tielinjauksia veden peittämien tilalle. Peltoala on nykyisin vähemmän.
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Nykytila: Viljelysmaisema sijaitsee Niskanperän kyläkeskuksen eteläpuolella
Koskenniskantien varressa. 1960- ja 70-lukuihin verrattuna peltoala on supistunut maatalouden muutoksen myötä. Peltoaukea on kuitenkin maisemallisesti selkeä kokonaisuus, jolla on yhä paljon latoja. Ajalleen tyypilliset, vielä melko nuoret tilakeskukset tai uudehkot omakotitalot ovat maisemallisia kohteita,
joita ei (vielä) inventoida.

Kuva: Mustola sijaitsee alueen keskellä teiden risteyksessä (Niskanperäntie
210).

Kuva: Lato sijaitsee peltoalueen laidalla. Lato on perustettu luonnonkiville. Se
on pitkänurkkainen pyöröhirsilato, jonka alkuperäinen pärekate on korvattu
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profiilipellillä. Lato on suora ja hyväkuntoinen. Vieressä on uudehkon omakotitalon pihapiiri (Niskanperäntie 213).

Kuva: Uusi punaiseksi maalattu omakotitalo talousrakennuksineen peltoaukean länsilaidalla (Koskenniskantie 60).
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Kuvat: Koivulehdon kaksi asuinrakennusta ja kookas navetta toisella puolen
tietä ovat peltoaukean eteläosassa (Koskenniskantie 122).
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Kuva: Nykyarkkitehtuuria edustava kookas omakotitalo on aukean etelälaidalla (Koskenniskantie 138).
Arvoluokitus: II. Kemijoki Oy:n raivaama peltoaukea, jolla on säilyneitä latoja. Lato on rakennustyyppinä harvinaistunut. Maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti merkittävä viljelysmaisema latoineen.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, alkuperäisyys ja historiallinen todistusvoimaisuus (peltoaukea latoineen, ei talojen rakennuskanta).

Kuva: Yleiskuvaa Niskanperäntieltä kohti luodetta kuvattuna.
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Kuva: Niskanperäntieltä koti luodetta kuvattuna. Lato on metsänrajassa.
Toimenpiteet: Maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti merkittävän peltoaukean säilyttäminen avoimena (mieluiten viljelyssä) tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Peltoaukealle ei suositella täydennysrakentamista, vaikka
muutama uusi omakotitalo on jo rakennettu.
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F. Vainiola peltoineen
Kulttuuriympäristön luonne: Kemijokivarren vanhaa maatalousmaisemaa,
johon vedennosto voimalarakentamisen myötä on vaikuttanut. Kemijoki Oy
rakennutti uuden Vainiolan. Alue edustaa maatalousmaiseman kasvua 1900luvun alkupuolella ja patoamisen aiheuttamia huomattavia vaikutuksia.

Inventoitu kohde, punainen rengas: Vainiola
Vainiolanmutka 37 (698-401-18-168, peltoaukea 698-401-246-0)
Historia: Vainiola sijaitsee Niskan ja Niskalan kantatalojen isonjaon maiden
rajalla. Vainiolaa on siirretty Kemijoen patoamisen yhteydessä. Kemijoki Oy
rakennutti uuden Vainiolan pihapiirin sisämaahan päin vuonna 1960. Vainiolalle raivattiin peltoja myös Niskakankaalle korvaukseksi veden alle joutuneista maista. Vainiolan pihapiirin edustaa Kemijoen vedenpinnan noston aiheuttamia sekä rantaviivaan että pihapiireihin kohdistuneita muutoksia Niskanperällä.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta. Vainiota ympäröivät laajat pellot. Tie
kulkee rantaa myöten.
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Karttaote vuoden 1978 peruskartasta, josta patoamisen vaikutukset näkyvät
hyvin. Myös korvaukseksi raivattujen Mustonojanniityn peltojen eteläosat näkyvät. Kemijoki Oy rakennutti myös uusia tielinjauksia veden peittämien tilalle.
Nykytila: Vainiola sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla jokivarressa
puuston ja peltoaukean ympäröimänä. Ajallisesti kerroksellisessa Vainiolan pihapiirissä viljeltiin maata pitkään, mikä näkyy tilaa ympäröivänä peltoaukeana
yhä maisemassa. Kemijoki Oy:n rakennutti U:n muotoisen pihapiirin, jossa on
asuinrakennus, navetta sekä talousrakennus, jossa on hyödynnetty vanhan
Vainion ikkunoita. Pihapiiri vaikuttaa kauniisti hoidetulta.
Pihapiirin laitaan talousrakennuksen nurkalle on rakennettu uudehko asuinrakennus 1980-luvulla (eri kiinteistöä). Myös uusia talousrakennuksia on rakennettu alkuperäisen pihapiirin ympärille.
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Kuvat: Vainiolan asuinrakennusta on muutettu kuistin päälle rakennetulla
parvekkeelle ja laajennukselle. Asuinrakennus on tyypilliseen jälleenrakennuskauden pientalon tapaan rakennettu. 1,5-kerroksisessa rakennuksessa on
betoniperusteinen kellari ja rankorakenne vaaleaksi maalattuine vaakaulkoverhouksineen. Harjakaton katteena on muissakin pihapiirin rakennuksissa
oleva punainen kolmiorimahuopa. Ikkunat on uusittu vanhan mallin mukaisiksi. Asuinrakennus näyttää erittäin hyväkuntoiselta ja hoidetulta. Se on jälleenrakennuskauden pientaloksi kookas, mikä selittyy Kemijoki Oy:n osuudella.
Muutoksistaan huolimatta rakennus on hyvin säilynyt alkuperäisen oloisena.
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Kuvat: Vainolan navetta on Kemijoki Oy:n rakennuttama. Se on aikansa navetaksi kookas ja perinteisillä sävyillä punaiseksi maalattu. Alkuperäiset ikkunat ovat valkoiset ja ovi keltainen. Pystyrimaverhottu betoniperustainen navetta on erittäin hyväkuntoisen näköinen. Navetta on säilynyt alkuperäisessä
asussaan hyvin.
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Kuvat: Vainolan talousrakennus on tielle päin. Matalassa pystyrimaverhotussa
punaiseksi maalatussa rakennuksessa on hyödynnetty vanhan Vainion ikkunoita. Rakennuksessa on konesuoja-osa, jonka pariovet ovat tielle päin. Rakennus on hyväkuntoinen, mutta katto on hieman notkolla räystäältä.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: II. Kemijoen valjastamisen
myötä nousseen vedenpinnan aiheuttama paikallisesti harvinainen talonpaikan siirto ja uusien rakennusten rakennuttaminen, josta Kemijoki Oy vastasi.
Vainiola sijaitsee vanhalla joenvarren peltonauhalla, josta on säilynyt vain
osia. Erittäin hyvin alkuperäisessä tai sitä muistuttavassa asussaan säilynyt
pitkään maataloutta harjoittanut tila on rakennettu 1960-luvulla. Jälleenrakennuskauden piirteet ovat hyvin havaittavissa, mutta 1960-luvun piirteitä on
jo esim. navetassa.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, osin alkuperäisyys ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Vainiolan pihapiirin säilyttäminen tulisi ratkaista kaavoituksen
yhteydessä.
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G. Niskalan kantatalo (Lantto), Vanhaniskala
Kulttuuriympäristön luonne: Lantto eli myöhemmin Niskala on Niskanperän kantataloja. Niskala sijaitsee maisemallisesti komealla paikalla Kemijoen
rantatörmällä. Vanhaa maatilan pihapiireihin tyypillisesti liittyvää rakennuskantaa on säilynyt.

Inventoitu kohde, punainen rengas: Niskalan kantatalon pihapiiri.
Koskenniskantie 283 (698-401-255-16)
Historia: Lantto eli Niskala on Niskanperän alueen kantataloja. Lantto eli Niskala ilmestyi rippikirjoihin uudistalona vuonna 1848 asukkainaan Karvoja.
Lantto sijaitsi nykyisestä Niskalasta pohjoiseen ns. Törmäpellon tienoilla. Vuoden 1859 Saulin tulva vei ruokamullat ja maat asuinrakennusten alta niin pahasti, että Lanton taloa siirrettiin satoja metrejä etelämmäs korkealle mäelle.
Itse asiassa taloa siirrettiin sisämaahan päin, mutta kartoissa se jäi vanhalle
paikalleen. Myös peltoja raivattiin lisää. Useat talot kärsivät Saulin tulvasta,
mutta Lanton vahingot olivat pitäjän suurimpia. Lanttoon liittyy torppa, joka
on vanhoissa kartoissa Koskelan paikalla. Lanton nimi vaihtui isossajaossa
Niskalaksi, mikä on ymmärrettävää koska talonpaikkakin muuttui.
Niskalaa on jaettu ehkä sen syrjäisemmän sijainnin vuoksi vähemmän ja
myöhemmin kuin muita kantataloja. Vasta sotien jälkeen Niskalasta erotettiin
vuonna 1942 Koskelan entinen torppa. Tilaa jaettiin suvun kesken seuraavasti: vuonna 1949 Takalo ja vuonna 1962 Kätevä, Päiväkumpu, Palokangas ja
Vanhaniskala, kantatalon pihapiiri.

Karttaote 1800-luvun pitäjänkartasta.
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Nykytila: Vanhaniskala on komea U:n muotoinen joelle päin avautuva ajallisesti kerroksellinen pihapiiri. Sen ympärillä ei ole enää peltoja, vaan tilalla on
hevosia. Lähiympäristössä on lähinnä asuinrakennuksia. Puusto ympäröi pihapiiriä. Jokinäkymät ovat maisemallisesti komeita. Pihapiirissä on pääty joelle
päin vanha asuinrakennus eli tupa, sitä vastapäätä kookas 2-kerroksinen uusi
asuinrakennus ja niiden välissä aittarivi. Pihapiirissä on myös uudistettu hirsistä tehty sauna kaivon edessä. Varastot sekä hevossuoja ovat U-pihapiirin
ulkopuolella. Pihapiiri on kauniisti hoidettu, sillä rakennukset on pidetty kunnossa. Vanhoja rakennuksia on myös remontoitu ja muutettu tarpeen mukaan.

Kuva: Vanhaniskalan ajallisesti kerroksellista pihapiiriä.
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Kuvat: Vanhaniskalan eli Niskalan entinen asuinrakennus pihan ja joentörmän
puolelta. Niskalan talo on perustettu luonnonkiville. Lyhytnurkkainen hirsirakennus on pystyrimaverhottu ja näyttä vasta maalatulta ja remontoidulta. Ikkunat on vaihdettu 6-ruutuisiin. Koristeelliset vuorilaudat voivat olla osin alkuperäiset. Kauniit tiilipiiput näkyvät joelle. Kuisti on remontoitu. Harjakaton
katteena oleva punainen profiilipelti on hyväkuntoinen. Asuinrakennus on
1840-luvulta.
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Kuvat: Niskalan 1800-luvun puovi, jonka tallipääty on huoneena nykyisin.
Puovi on perustettu luonnonkiville ja siinä on 3 hirsikertaa. Vain pitkätnurkat
on laudoitettu. Molemmissa päissä on huoneet, joiden ikkunat saatavat olla
peräisin vanhasta asuinrakennuksesta. Punamulta on kulunut hieman. Harjakaton maalamaton profiilipelti on hyväkuntoista.

Kuva: Uudistettu sauna ja kaivo rannassa. Vuoraamatonta saunaa on remontoitu, esim. ulko-ovi, ikkuna, kate ja piippu ovat uudehkoja. Sauna on maalattu punaiseksi perinteiseen tyyliin.
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Kuva: Vanhaniskalan uusi kookas ja korkea perinnesävyin maalattu asuinrakennus on näyttävä. Sen vuorausmateriaalit edustavat vanhaa tapaa, mutta
muutoin rakennustekniikka edustaa 2000-lukua.

Kuva: Vanhaniskalan varasto-kellari on pystylaudoitettu. Rakennus on perustettu luonnonkiville ja betonille. Sen muoto on tyypillinen jälleenrakennuskauden rakennuksille. Katteena on profiilipeltiä. Hevosilla on aitauksessa pieni tavanomainen suoja varasto-kellarin vieressä.
Kulttuurihistorialliset arvot: (M, R, H) Arvoluokka: I. Niskalan kantatalon edustavaa vanhaa rakennuskantaa on säilynyt ajallisesti kerroksellisessa
Vanhaniskalan pihapiirissä, jossa on 1800-luvun harvinainen asuinrakennus ja
puovi. Muut rakennukset ovat uudempia. Rakennuksia on muokattu vuosien
saatossa, mutta alkuperäisiä rakennushistoriallisesti erittäin merkittäviä piirteitä on paljon.
Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus
ja historiallinen todistusvoimaisuus.
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Toimenpiteet: Merkittävän rakennus- ja maisemahistoriallisen kokonaisuuden muodostavan Vanhaniskalan (Niskalan kantatalon) pihapiirin säilyminen
ja asema jokimaisemassa tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
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H. Koskelan torppa
Kulttuuriympäristön luonne: Koskelan entinen torppa edustaa 1800- ja
1900-luvun alun maatalousyhteiskuntaa sekä vanhaa hirsirakentamisen perinnettä. Torppa on 1800-luvulta ja Niskanperän ensimmäisiä asuinpaikkoja.

Inventoitu kohde, punainen rengas: Koskela, entinen torppa.
Koskenniskantie 311 (698-401-32-19)
Historia: Lantto eli Niskala ilmestyi rippikirjoihin uudistalona vuonna 1848
asukkainaan Karvoja. Lanttoon liittyy torppa, joka on ollut Koskelan kohdalla
jo 1850-luvulta. Koskela oli asumattomana tilana tai tilapäisesti vuokrattuna
sodan aikana. Vuonna 1938 mäkitupa-aluetta haettiin itsenäiseksi tilaksi. Asiaa käsiteltiin vuonna 1939 maalaiskunnan vuokralautakunnassa, mutta erottaminen tapahtui vasta sodan jälkeen vuonna 1942. Niskalaan liittyi myös Kätevän torppa alajuoksulle päin, mutta se ei ole säilynyt. Paikannimenä Kätevä
esiintyy yhä.

Karttaote vuoden 1958 peruskartasta.
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Nykytila: Koskela sijaitsee maisemallisesti hienolla paikalla Valajaisen länsirannalla puuston ympäröimänä. Entisen torpan pihapiirissä on torppa, talousrakennus sitä vastapäätä ja aitta. Rakennuksia on korjattu tarpeen mukaan.
Asuinrakennus on perustettu luonnonkiville. Pitkänurkkainen punaiseksi maalattu hirsirakennus on pystyrimaverhottu. Kuisti on rankorakenteinen ja maalattu keltaiseksi. Rakennusta on korjattu viime aikoina, esim. ikkunat on vaihdettu 6-ruutuisiin uusiin ikkunoihin. Harjan alla ullakolla on vanha 6-ruutuinen
valkoinen ikkuna. Katto on tummaa profiilipeltiä, jota on myös muissa rakennuksissa. Rakennus vaikuttaa ulkoapäin hyväkuntoiselta.
Talousrakennus on tehty kahdesta hirsikerrasta ja ranko-osasta, joka on laudoitettu. Matalassa talousrakennuksessa on myös tummuneita mahdollisesti
käännettyjä hirsiä. Rakennuksen kunto on kohtuullinen ja se painunut. Katto
on hyväkuntoinen. Talousrakennus on varastokäytössä.
Aitta on perustettu korkeille nurkkakiville. 1,5-kerroksisen aitan pitkät nurkat
on laudoitettu, mutta muutoin aitta on hirsipinnalla. Aitan punamulta on kulunutta. Aitta on komea ja hyväkuntoinen.
Ympäristöön entisille pelloille on rakennettu uusia asuinrakennuksia. Koskela
on vapaa-ajan käytössä. Puusto peittää naapuruston.

Kuva: Koskelan entisen torpan pihapiiriä Kemijoen varressa.

Kuva: Koskelan asuinrakennus on vapaa-ajan käytössä.
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Kuva: Koskelan aitta on perustettu nurkkakiville. Aitta on hyväkuntoinen.

Kuva: Koskelan talousrakennus on varastokäytössä.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Koskelan torppa pihapiireineen edustaa torpparilaitosta ja vanhaa maatalousyhteiskuntaa. Koskela on
ollut osa alueen kantatalo Niskalaa, mutta näköyhteyttä Niskalan pihapiiriin ei
enää ole peltoalan supistuttua maatalouden muutoksen vuoksi. Asuinrakennus
on melko hyvin ja aitta hyvin alkuperäisessä asussaan muutoksista ja korjauksista huolimatta.
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Arvoja: Harvinaisuus, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen kerroksellisuus
ja historiallinen todistusvoimaisuus.
Toimenpiteet: Niskalan kantataloon liittynyt Koskelan entisen torpan pihapiirin rakennusten säilyttäminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
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I. Motelli Rovaniemen alue
Kulttuuriympäristön luonne: Motelli Rovaniemi sijaitsee Kemintien varressa. Motellit ja leirintäalueet syntyivät autoistumisen ja matkailun myötä pääasiassa 1960-luvulta. Sijainti valtatien varressa keskellä metsää viittaa vahvaan autoiluyhteyteen. Huoltamo on rakennettu viereen.

Inventoitu alue, punainen rengas: Motelli Rovaniemen alue.
Kemintie 951 (698-401-207-2) ja 945 (698-401-207-1 ja 207-12)
Historia: Liikkuminen paikasta toiseen kävi ennen vesistöjä pitkin. Rautateitä
alettiin rakentaa 1800-luvulla. Tieverkosto oli pitkään kesäkäyttöistä, vaikka
tielinjaukset voivatkin olla paljon vanhempia. Maanteiden rooli alkoi nousta
1900-luvulla keskeiseksi, varsinkin yksityisautoilun huiman nousun myötä
1950-luvulta eteenpäin. Matkailijoille alkoi syntyä palveluja teiden varsille
varsinaisten kunta- tai kyläkeskustenkin ulkopuolelle. Motelli Rovaniemi on
ajalleen tyypillinen matkailupalvelu, joka on kehittynyt valtatien varteen pienine mökkeineen.

Karttaote vuoden 1978 peruskartasta.
Nykytila: Motellitoiminta on ollut yleisesti viime vuosikymmeninä hiljenemässä. Alueen rakennukset näyttävät kuitenkin olevan ulkoapäin tarkasteltuna
kunnossa.
Vaakaulkolaudoitettu sinertäväksi maalattu vastaanottorakennus on arkkitehtuuriltaan ajalleen tyypillinen voimakkaine räystäsaiheineen. Entinen vaalea
huoltamorakennus on pelti- ja levyverhottu. Sen pellitetty räystäs- ja kattorakenne on erikoinen. Molemmat rakennukset edustavat ajalleen tyypillistä rakennustapaa.
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Pienet harjakattoiset majoitusmökit ovat joko vaaleita vaakalaudoitettuja
isompia mökkejä tai teollisesta hirrestä rakennettuja punaiseksi maalattuja
pienempiä mökkejä. Mökit on ryhmitelty pienen vesiaiheen ympärille. Alueen
rakennuksiin on tehty muutoksia ja korjauksia.
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Kuvat: Sinertävä vastaanottorakennus, jonka edessä on sinertävä grillikota,
vaalea entinen huoltamo. Vaaleita ja punaisia majoitusmökkejä. Entisen huoltamon takana on tavanomaisia hallirakennuksia.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: III. Motellialue edustaa ns. modernia sotien jälkeistä arkkitehtuuria. Motellialue liittyy autoistuvan ja matkailevan yhteiskunnan kehitykseen.
Toimenpiteet: Käyttö suojelee rakennuksia. Vastaanotto ja entinen huoltamo
ovat alueen paikallisesti merkittävimmät rakennukset. Niiden säilyminen tulisi
ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
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J. Kuolavaaran asuinalue
Kulttuuriympäristön luonne: Kemintien länsipuolelle 1900-luvun loppupuolella rakennettu ajallisesti kerroksellinen asuinalue, jossa on viime vuosikymmenille tyypillisiä omakotitaloja. Kuolavaaran rinteitä ei ole viljelty, vaan ne
ovat myöhemmin kunnallistekniikan myötä tulleet asuinkäyttöön.

Aluerajaus, punainen viiva: Kuolavaaran asuinalue
Historia: Maatalous ei pystynyt hyödyntämään Kuolavaaran rinteitä viljelyyn.
Kuitenkin Rovaniemen kasvun myötä asuinalueet ovat kasvaneet. Rovaniemen keskustaan on matkaa alle 10 kilometriä ja vierestä kulkee Kemintie, joten Kuolavaara on rakennettu omakotitaloalueeksi 1970-luvulta lähtien. Alueella on myös hyvin uusia taloja.
Nykytila: Kuolavaaran asuinalue edustaa viime vuosikymmenten tyypillistä
matalahkoa omakotirakentamista. Alue on ajallisesti kerroksellinen ja rakennuskannaltaan vaihteleva sekä materiaaleiltaan että väritykseltään. Arkkitehtuuriltaan asuinrakennukset ovat tavanomaisia.
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Kuvat Kuolavaaran omakotitaloista eri teiden varsilta.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: ei luokitella (vielä). Kuolavaaran autoistumiseen ja omakotirakentamiseen perustuva yhteiskunnan muutosta edustava alue on nostettu esiin mahdollisia tulevia vuosikymmeniä ajatellen.
Toimenpiteet: Kylän keskittymistä aikaisemmin rakentamattomina säilyneille
vaarojen rinteille voidaan pitää vanhemman kulttuurimaiseman kannalta hyvänä ratkaisuna. Asuinalueen täydennysrakentaminen, mikäli mahdollista.
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Yhteenveto
Niskanperän nykyistä kulttuurimaisemaa on rakennettu hiljalleen jo 1500luvun lopulta. Joet, koski, viljelykelpoinen maa, valtatie ja yhdyskuntatekniikka ovat määrittäneet maiseman rakentumista. Raportissa ajallinen kehitys on
jaettu kolmeen kerrostumaan, joista kaksi vanhinta edustaa lähtökohdiltaan
pääosin jo historiallista maankäyttöä, maisemaa ja rakentamista.
Vanhinta kerrostumaa edustavat Niskanperän kantatilat, jotka perustetaan
ennen isoajakoa eli 1880-lukua, jolloin maataloudella, kalastukselle ja metsillä
oli merkittävä rooli alueen elinkeinoissa. Toisen vaiheen muodostaa maatalouden ja kylävaiheen aikakausi 1880-luvulta aina 1960-luvulle, jolloin maatilojen lukumäärä kasvaa, ja Niskanperän kyläkeskusta muodostuu lähelle Kemintietä ja asutukseltaan koulun ympäristöön. Metsätalouden ohella kehittyvän maatalouden merkitys elinkeinona on tällöin huipussaan.
Vireä kylävaihe paikallisine yhdistyksineen, kauppoineen ja elinkeinoineen
vaihtuu 1960-luvulla nopeasti kyläkeskuskauteen, jonka ensimmäisiä rakenteita edustavat uusi koulu, uudet asuintalot, posti-kauppa ja huoltamon ja
motellin kokonaisuus, jotka keskittyvät Kemintien varrelle tai läheisyyteen.
Peltoala alkaa supistua. Elinkeinoiltaan Niskanperästä muodostuu vähitellen
Rovaniemen metsälähiömäinen kylä, jonka työpaikat ovat pääosin kyläkeskuksen ulkopuolella. Vaikka näiden kulttuuriympäristöjen sekoittumista on
tapahtunut, on maatalouden maisema säilynyt, joskin osittain enää jäänteinä.
Uusi kyläkeskus on keskittynyt Kemintien molemmin puolin myös aikaisemmin rakentamattomina säilyneille Kuolavaaran puoleisille rinnemaille.

4.1

Niskanperän kulttuuriympäristöt ja keskeiset rakennuskohteet

Kantatalojen kausi 1500-luvun loppu–1880
Niskanperän asutushistoria liittyy keskeisesti Kemijoen varren hyviin asuinpaikkoihin, joissa pystyi sekä viljelemään, kalastamaan ja metsästämään.
Alueen ensimmäinen talo perustettiin jo 1500-luvun loppupuolella. Asutus oli
pitkään haja-asutusluonteista ja ennen isoajakoa eli 1880-lukua oli vain muutama kantatalo, Nurmela, Mäntyniemi, Niska eli Karvo ja Niskala eli Lantto,
jotka sijoittuivat harvaksi ketjuksi Kemijoen varrelle. Viljelyyn kelpaavia alueita olivat lähinnä kapea vyöhyke vesistöjen alavilla ranta-alueilla. Kantatalojen
kulttuuriympäristöt muodostivat merkittävän kokonaisuuden aina 1950luvulle, jonka jälkeen yhteiskunnan, liikenteen ja elinkeinojen murros siirsi
painopisteen pois maataloudesta ja sen sivuelinkeinoista.
Kohteita: Mäntyniemi, Niskala eli Vanhaniskala, Koskelan torppa

Maatalouden laajeneminen ja kyläkeskustan synty 1880–1960
Maatalouden ja kyläkehityksen keskeinen vaihe sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle ja 1900-luvun alkupuolelle. Kyläkeskusta muodostui Kemintien läheisyyteen, johon keskittyivät ajankuvaan kiinteästi kuuluvat koulu ja sen lähelle
rakennettavat uudet asuinrakennukset.
Kantatilojen jakaminen helpottui, jolloin tilojen lukumäärä ja pellonraivaus lisääntyivät. Pientilojen ohella kantatalojen pelloille ja teiden varsille syntyi täl-
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lä kaudella pienasutusta. Kyläkeskustan julkisia rakennuksia lukuun ottamatta
asutus
säilyi
viljelyskelpoisen
maaperän
kapeuden
vuoksi
hajaasutusluonteisena.
Itsenäistymisen jälkeen Suomen koneistuva maatalous saa elinkeinona lisäaikaa sotien ja jälleenrakennuksen seurauksena. Jälleenrakennuskauden asutus
sijoittuu edelleen haja-asutusluonteisesti laajalle alueelle. Viimeiset uudet
maatilat perustetaan tällöin.
Kohteita: Kuolahuhta, Vainiola peltoineen, Alakorkalon koulu
Aluekokonaisuudet: Niskan kantatalon kulttuuriympäristö, Kuolaniemen kesämökit, Mustolan-Niittykummun viljelysmaisema

Kyläkeskusvaihe 1960Jälleenrakennuskauden jälkeen elinkeinoissa ja rakentamisessa tapahtuu selkeä muutos. Maatalous ja perinteiset elinkeinot menettävät merkitystään. Kyläkeskus alkaa muodostua 1950-luvulta koulun ympäristöön. Muut kyläkeskuksen palvelut, kuten huoltamo ja motelli sekä posti-kauppa keskittyvät
nauhaksi valtatien varrelle. Materiaalisen uudistumisen ohella uusia rakennustyyppejä edustavat matalat asuintalot, jotka keskittyvät pääosin omiksi
kokonaisuuksiksi uuden kantatien ja yhdyskuntatekniikan linjojen varrelle
Kuolavaaran puolelle Kemintietä tai koulun läheisyyteen.
Kohteet: Entinen posti-kauppa.
Aluekokonaisuudet: Motelli Rovaniemen alue, Kuolavaaran asuinalue.

4.2

Yleisiä kulttuurimaisemaan liittyviä ehdotuksia

Kyläkeskuksen maisema:
-

Niskanperän 1950-luvulta koulun ympärille rakentunut kyläkeskus asuinalueineen on keskittynyt pääosin vanhojen maatalousalueiden ulkopuolelle. Tätä suuntausta olisi hyvä jatkaa. Kuolavaaran rinteisiin rakennetut
omakotialueet rajautuvat pääosin vaarojen metsärinteisiin, jolloin alueiden
laajentaminen ei vaikuta vanhempiin kulttuuriympäristöihin. Entisille peltoalueille ei tulisi ohjata rakentamista, vaan kannattaisi säilyttää jäljellä
olevat pellot avoimina ja mieluiten maatalouden käytössä. Myös Kemijoki
Oy:n raivaama Mustolan-Niittykummun viljelysmaisema tulisi säilyttää
avoimena ja käytössä.

Maatalouden kulttuurimaisema:
-

Niskanperän asutushistorian rungon muodostavat Kemijoen varrelle harvaksi nauhaksi perustetut kantatalot. Niiden pihapiireihin liittyvät lisäksi
rakennushistorian kannalta vanhimmat rakennukset. Kantatilat ja maatilat
sijaitsevat aina peltojensa yhteydessä. Vanhimmat pellot sijoittuvat tavallisesti pihapiirien yhteyteen. Kantatalojen yhteydessä on säilynyt edustavia viljelymaisemia varsinkin Niskan kantatalon mailla. Muutoin peltoaukeat ovat supistuneet yksittäisten kohteiden ympärillä oleviksi aukeiksi. Tä-
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mä rakennusten ja viljelymaiseman historiallinen yhteys tulisi huomioida
maankäytön suunnittelussa.
-

Kemijoen suurmaiseman varrella sijaitsevat perinteiset maatila- ja viljelymaisemat tulisi pyrkiä säilyttämään avoimina. Niihin liittyvien keskeisten
maatilojen, kuten Mäntyniemen, Kuolahuhdan, Vanhaniskalan ja Koskelan,
maisemallinen asema viljely- ja jokimaisemassa tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä. Rannat ovat usein metsittyneet tai rakennettu.

-

Täydennysrakentaminen olisi hyvä keskittää jo olemassa olevien omakotialueiden yhteyteen, jolloin vesistöjen ja peltojen yhteyteen sijoittuva ja
maatalouden kulttuurimaisemaa edustava maisemakuva olisi mahdollista
säilyttää avoimina jokinäkyminä ja mieluiten laajempina viljelysmaisemina.

Kemijokivarren maisema:

-

Kasvillisuutta karsimalla Kemijoen maisemallinen asema parantuisi, mikä
tukisi myös viljelymaiseman säilyneiden osien maisemallista asemaa vesistöjen yhteydessä. Rannan ovat olleet vielä 1960-luvulla hyvin avoimia,
mutta nykyisin vastaavaan puuttomuuteen ei ole tarvetta. Kevyt harventaminen paikoin voisi olla sopivaa, mutta puuston harventaminen kannattaa jättää erikseen suunniteltavaksi alan asiantuntijalle. Kuolaniemen kesämökkialuetta koskevat samat suositukset.
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