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ROVANIEMEN KAUPUNKI
SINETÄN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS
1

Johdanto
Rovaniemen pohjoispuolella, Ounasjoen ja kantatie 79 varrella sijaitsevan Sinetän rakennetun ympäristön selvityksen teki FCG:n tutkija Jari Heiskanen
elokuussa 2011. Työ liittyy vuonna 2011 aloitettuun yleiskaavan valmistelutyöhön ja sen taustaksi tehtäviin selvityksiin. Maastotyöpäiviä olivat 30. ja
31.5. 2011.
Rakennetun ympäristön selvityksessä on tuotu esiin Sinetän rakennetun ympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Yksittäisten kohteiden lisäksi kaavaaluetta on tarkasteltu historiallis-maisemallisina aluekokonaisuuksina. Alueen
laajuuden ja resurssien vuoksi kohteet ovat inventoitu kiinteistötasoisesti.
Vanhemmasta maatalous- ja kylävaiheen rakennuskannasta on huomioitu
keskeiset tilakeskukset, Uulan mylly, kansakoulu sekä yksittäisinä kohteina
pien- ja palstatiloja. Näkyvän ja määrällisesti merkittävän osan Sinetän rakennetusta ympäristöstä muodostaa jälleenrakennuskauden jälkeen rakentunut rakennettu ympäristö, jonka rakenteita on nähtävissä 1970-luvulla uudistetun kantatien varrella. Tämän aikakauden keskeisiä, inventoituja kohteita
ovat mm. uuden koulun sekä muita palveluita käsittävä koulukeskus ja Sinetän kappeli. Kohteiden ja alueiden lisäksi selvityksessä on tarkasteltu alueen
keskeisten tielinjojen ja viljelysmaiseman kehitystä.

Kartta: Kaava-alueen rajaus
Aikaisemmat kaavat, suunnitelmat, inventoinnit, arvot ja lähtötietoaineisto
Lapin maakuntakaavassa Sinetän kaava-alue on merkitty kyläalueeksi (AT).
Maakuntakaavassa alueelta ei mainita rakennetun ympäristön arvoja. Kaavaalueen rantapellot ja maatilat kuuluvat Ounasjokivarsi –nimiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, joka ulottuu Sinetästä aina pohjoiseen Molkokönkäälle. Maisema-alueen eteläosa, johon Sinettä kuuluu, kuvataan maisemakuvaltaan viljelymaisemana, jossa pellot ja asutus reunustavat
jokivartta yhtäjaksoisena nauhana.
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Merkintä: AT 363
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan
maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi: SINETTÄ
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista
noin 20 km luoteeseen. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 623.
Varausperuste: Keskuskylä
Sinetän rakentumisessa on nähtävissä, vuonna 1989 laaditun oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan ratkaisut. Suunnitelmassa aikakauden piirteet ovat
vahvasti esillä. Viljelymaisemat ja vaarojen alarinteet ovat merkitty omakotitonteiksi. Puistoalueet on sijoitettu lähinnä Sinettäjoen yläkosken pohjoispuolelle. Teollisuusalue sijoittuu omaksi kokonaisuudeksi kyläalueen pohjoisosiin.
Suunnitelmasta on toteutunut lähinnä Lamminvaaran ja Luonuanvaaran rinteisiin sijoittuvat omakotialueet. Teollisuusalueella on toiminut lähinnä yksittäinen sahalaitos. Viljelymaisemat ovat pääosin säilyneet rakentamiselta, lähinnä niitä on uhannut metsittyminen maatalouskäytön loputtua.
Maastotöiden ohella tämän selvityksen lähtöaineistona on käytetty 1970luvulla kerättyä Lapin kulttuuriympäristö –hankkeen inventointikortteja ja julkaisua. Aineistoa on täydennetty kirjallisuudella ja historiallisella karttaaineistolla.
Maakunnallisen tason perusinventointia edustaa Lapin rakennusperintö hanke, jonka Sinetän aluetta koskevat inventoinnit ovat tehty vuosina 19761977. Tällöin tehdyssä inventoinnissa oli täytetty inventointikortti yhdeksästä
kohteesta. Osasta kohteista oli lähinnä hyvin niukat perustiedot, eikä aineistoon liittynyt yleiskarttaa, johon kohteet olisivat olleet merkityt. Inventointi
oli myös lähinnä kohdeluettelo rakennuksista, ilman tarkempaa kohde- ja
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 1800luvun puolella rakennetut asuinrakennukset. Inventointikohteiksi ei ollut kelpuutettu, ehkä maakunnallisen luonteen mukaisesti 1900-luvun alun pientiloja. Kohteiksi ei myöskään valikoitunut kylän 1900-luvun alun rakentamista ja
kehitystä edustavat Remsun kauppa, osuuskauppa tai nuorisoseuran talo. Julkisesta rakentamisesta mukaan oli kelpuutettu ainoastaan kansakoulu (1927).
Inventoiduista kohteista julkaistiin vuonna 1984 Lapin rakennusperintö –
julkaisu, johon Sinetästä mukaan oli hyväksytty kuusi kohdetta.
Sinetän kulttuurimaiseman ominaispiirteet ja aikakausien rakentamisen lähtökohdat
Sinettä sijaitsee Ounasjoen ja siihen laskevan lyhyen, kaksi koskiosuutta sisältävän Sinettäjoen varrella. Osin asutus on levinnyt nauhamaisesti Ounasjoen ja sitä seuraavien maanteiden suunnassa. Kapeiden, viljelyyn kelpaavien
jokilaaksojen ohella Sinetän maisemaa rajaavat alavimmista jokilaaksoista
kohoavat vaara-alueet. Keskeisiä, länsipuolelta kylää ja kyläkeskusta rajaavat
vaarat ovat suo- ja metsävaltaiset Lamminvaara, Lautavaara, Luonuanvaara
ja Pessausvaara. Vaarat kohoavat parhaimmillaan noin 170 metriä Ounasjoen
varresta.
Sahojen, myllyjen ja kantatalojen ohella kauppa oli merkittävä osa Sinetän
historiallisista elinkeinoista. Kyläkuvan rakentumiseen vaikutti myös 1880-
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luvulla rakennettu maantie, Kittiläntie, joka oli yksi harvoista 1800-luvulla
maakuntaan rakennetuista tielinjoista. Sinetän maatalousmaiseman rakentuminen oli pitkä prosessi, joka alkoi 1700-luvulla ja jatkui aina 1950-luvun jälleenrakennuskaudelle saakka. Asutus säilyi koskien ja viljelykelpoisen maan
vähyyden vuoksi pitkään haja-asutusluonteisena. Varsinainen kyläkeskusta
muodostui vasta 1900-luvun alkupuolella Sinettäjoen pohjoispuolelle, Kittilänja Pellontien risteykseen. Sinetän murros kylästä nykyiseksi kyläkeskukseksi
voidaan ajoittaa 1960-luvulle. Tällöin tapahtuu rakentamisessa ja elinkeinoissa selkeä muutos. Vanha maatalouden ja sahojen ehdoilla rakentunut asutus
ja maisema alkavat väistyä murroksessa. Kylän rakentuminen keskittyy uuden kantatien varrelle ja vaarojen rinteille. Autoilun ja liikenteen kehittyessä
työpaikan ja asumisen läheinen yhteys katkeaa, jolloin Sinettä muuttuu vähitellen nukkumalähiöksi. Elinkeinojen ohella rakentamisessa siirrytään perinteisestä puusta uusiin, teollisiin materiaaleihin. Rakennusten sijoittumisen määrää liikenteen ohella yhdyskuntatekniikka. Aikaisempi, sahojen ja maatalouden kaudella viljelykelpoisen maa, työpaikka ja kaivonpaikka tontilla määritti
asutuksen sijoittumisen. Uusia rakennustyyppejä ovat matalat omakotitalot ja
rivitalot. Kylän nykyinen keskusta muodostuu Sinettäjoen eteläpuolelle, Lamminvaaran rinteeseen, johon keskittyvät jo laajempaa aluetta palvelevan koulun ohella terveyspalvelut ja kylän ainoa kauppa.
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Sinetän nykytila, kulttuurimaiseman kehitys ja historia
Nykyisin Rovaniemen kaupunkiseudun kyläkeskuksen muodostavan Sinetän
väkiluku oli vuonna 2010 noin 640. Noin 20 kilometrin päässä Rovaniemeltä,
Ounasjokea seuraavan kantatie 79 eli Kittiläntien varrella sijaitseva Sinettä
kuuluu Rovaniemen työssäkäyntialueeseen. Kylästä erkanee lisäksi kantatie
83 eli Pellontie Torniojokilaakson suuntaan. Sinetän työssäkäynti suuntautuu
pääosin kylän ulkopuolelle ja historiallinen sahoista, myllyistä, kaupoista tunnettu kylä on viimevuosikymmeninä saanut omakoti- ja rivitaloalueineen nukkumalähiön piirteitä. Sinetän palvelut, kirjasto, päiväkoti, neuvola, hammashoito ovat keskitetty 1960-luvulla rakennetun koulun yhteyteen. Kaupallisia palveluita edustavat K-market Pekkala, Seon huoltamo ja Sinetän kyläkrouvi. Palveluiden ja omakotitaloalueen muodostaman alueen luonne kyläkeskuksena vahvistuu koulun yhteyteen tulevan monitoimihallin rakentamisen
myötä. Sen rakennustyöt alkoivat keväällä 2011.
Omakoti- ja rivitaloasutus sekä palvelut ovat keskittyneet 1970-luvulla uudistetun kantatien ja sitä seuraavan yhdyskuntatekniikan runkolinjojen varrelle.
Alueen vanhempaa historiaa edustavat Sinetänjoen ja Ounasjoen varrella
toimineet ja vain osittain säilyneet sahat, myllyt ja maatilat viljelymaisemat.
Vanhempi kyläkeskusta sekä rantojen maatalousmaisemat ovat jääneet nyttemmin liikenteellisesti sivuun ja ovat osin kadonneet tai peittyneet kasvillisuuden taakse. Sinetän kylä oli aikaisemmin osa Rovaniemen maalaiskuntaa,
joka liitettiin Rovaniemeen vuonna 2006.
Sinetän rakennetun kulttuurimaiseman kehitys
Alkujaan laajaan Ounasjoenkylään kuuluva Sinettä sai kiinteän asutuksensa
1700-luvun jälkipuoliskolla. Ounasjoenkylän ja Sinetän kyläasutus oli hajaasutusluonteista, talot sijaitsivat harvana ketjuna Ounasjoen ja Sinettäjoen
varrella. Ounasjoenkylän asutus edustaakin näin samaa tyyppiä kuin Pohjanmaan jokilaaksojen nauhakylät. Ounasjoenkylän ja Sinetän haja-asutuksen
lähtökohtana oli viljelykelpoisen, alavamman maaperän keskittyminen hyvin
kapeaksi vyöhykkeeksi vesistöjen ja sitä niitä rajaavien vaarojen väliin.
Sinetässä pysyvä maankäyttö alkoi lyhyen Sinettäjoen maisemista, keskittyen
Sinettäjoen ylä- ja alakosken ympäristöön. Laajalta alueelta vetensä saava ja
Ounasjokeen laskeva lyhyt Sinettäjoki oli maakunnallisesti merkittävä koskipaikka. Yläkoskessa pudotusta on 10 metriä ja alakoskessa 6 metriä. Ensimmäisiä koskivoiman hyödyntäjiä olivat 14 Ounaskosken ja Rovaniemen kylän
talonpoikaa, jotka rakensivat yläkoskeen myllyn jo 1750-luvulla. Merkittävä
oli myös 1780-luvulla alakoskeen koskivoiman ja laajojen metsäalueiden hyödyntämiseksi perustettu Sinetän vesisaha, joka oli ensimmäinen teollista ja
vientitoimintaa edustava sahalaitos Kemijoen vesistössä.
Sinetän kantatiloiksi on tässä selvityksessä katsottu 1800-luvun lopun maakirjaan merkityt viisi tilaa, joista lähes kaikki Sinetän kylän tontit ovat myöhemmin lohkottu. Tilat, suluissa on ilmoitettu tilan rekisterinumero, olivat Suvanto (30), Tarsaranta ts. Sinetän saha (31), Kuusela (32), Koivuranta (34)
ja Syväjärvi (33). 1800-luvun lopulla näiden tilojen omistukseen kuului lähes
koko kaava-alue. Tilojen lisäksi merkittävä maanomistaja oli kruunu, jolle
kuuluivat laajat erämaa-alueet, jotka jäävät Sinetän ulkopuolelle. Kruunun
maita oli lähinnä kaava-alueen pohjoisosassa. Vanhempaa maanomistusta
edustaa myös Sinetänjoen eteläpuolella olevat Ounasjoen rantaniityt, jotka
kuuluivat maakunnan vanhoihin suurkyliin kuuluvalle Korkalon kylälle.
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Maakirjojen mukaan Sinetän vanhimmat tilat ovat Tarsaranta (v. 1755) ja
Koivuranta. Historiatutkimuksissa 1870-luvun uudistiloina mainitaan Kuusela,
Syväjärvi ja Suvanto. On muistettava, että maakirja kertoo myös vain tilojen
virallisesta perustamisesta tai jakamisesta, käytännössä paikan asutus voi olla
vanhempaa perua. Sinetän kotiseutukirjallisuudessa esitetään kantatilojen
kohdalla usein pitempi asutushistoria. Sinetässä muutamien pitkään vaikuttaneiden kantasukujen ja tilojen historia myös kietoutuu vahvasti yhteen, aiheuttaen usein sekaannuksia henkilöiden ja tilojen nimissä. Omaksi kyläksi Sinettä erotettiin Ounasjoenkylästä vuonna 1920, jolloin Sinetän taloluku oli
kasvanut kantatalojen jakamisen seurauksena jo 30 taloon.
Kantatalojen ja ensimmäisen myllyn ohella merkittävän osan rakennettua
maisemaa muodosti 1780-luvulla perustettu Sinetän vesisaha, jonka palveluksessa oli 1850-luvulla noina 100 henkeä. Saha, savotat ja tukinuitto tarjosivatkin 1800-luvulla keskeisen elinkeinon Ounasjoen varrella, joten varsinainen pellonraivaus alkoi vasta 1800-luvun lopulla, jolloin Sinetän vesisaha
muuttui lähinnä kotitarvesahaksi ja tilojen jakaminen oli helpottunut. Vuonna
1903 tehdyissä J. Castrénin Rautatiehanketta käsittelevässä tutkimuksessa
Kemi- ja Ounasjoen varsi näkyy leveänä vyöhykkeenä, jossa tukki- ja rakennuspuuta on enää vähän, metsää lähinnä kotitarpeiksi.
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.
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Sinetän maaliikenteen kehitys:
Polkuverkko: Vesistöt ja erityisesti Ounasjoki muodostivat keskeisen kesäja talvitien aina pitkälle 1900-luvulle saakka. Ennen 1880-lukua Sinetän alueella olivat maaliikenteen kulkureitteinä lähinnä asutusta, vesistöjä, viljelyksiä
ja eränkäyntiä yhdistävät polkureitit. Sinetässä tihein polkuverkko sijoittui
harvalukuisen asutuksen yhteyteen. Keskeisiä polkujen risteyspaikkoja olivat
saha- ja myllytoimintaan liittyvät Sinetän alakoskessa Tarsanranta ja yläkoskessa Kuusela, joiden kohdalla olivat myös joen ylityspaikat. Kylän alueella
vaarojen rinteillä edelleen polkuja, jotka voivat liittyä tähän alueen vanhimpaan liikenneverkkoon. Työn luonteen ja laaja-alaisuuden vuoksi polkuverkoston historiallisuutta ei tämän selvityksen yhteydessä voitu kuitenkaan selvittää.
Rovaniemi-Kittilä maantie: Rovaniemen ja Kittilän välisen maantien rakentaminen alkoi 1863 ja se Sinettään saakka se ulottui 1880-luvulla. Tämä kaukoliikennettä palveleva tie ei enää kiertänyt vanhaan tapaan kantatalojen ja
myllyjen kautta vaan ohitti ne. Tien vaikutus kylän kulttuuriympäristöön oli
merkittävä ja Sinetässä tien ja erityisesti 1920-luvulla muodostuneen Kittiläntien ja Pellontien risteyksen ympäristöön keskittyi 1900-luvun alkupuolella kylän kaupat, koulu ja seuraintalo ja pienasutusta. Kantatie uudistettiin 1970luvulla, jolloin pääosa vanhasta tiestä jäi uudistuksen alle. Vanha, nykyistä
kapeampi ja maaston muotoja seuraavaa tielinjaa on nähtävissä nykyisin paikallisteinä toimivina Koivurannansuoran ja Jaarasenharjuntien nimisinä teinä.
Ylitorniontien vanhemman tien linjaus on nykyisin Parkkikankaantien nimellä.
Maantie Sinettä-Raanujärvi: Tie Sinetästä Ylitornioon oli aluksi talvitie, varsinainen tielinja rakennettiin vuosina 1920-1925. Tien rakentamisen taustalla
pyrkimys helpottaa paikallista työttömyyttä, mutta myös yhdistää maakunnan
keskeiset Tornionjokilaaksoa ja Kemijokilaaksoa seuraavat maantiet. Sinetästä rakennettu tie olikin ensimmäinen yhteys näiden jokilaaksojen välillä, joten
tien ja Sinetän risteyksen merkitys oli suuri. Tällöin suunnitteilla ollut kansakoulun paikka siirtyi risteykseen. Kantatien on myöhemmin uudistettu, tielinjan alkupää on säilynyt sorapintaisena paikallistienä, Parkkikankaantien nimellä. 1900-luvun alkuun liittyy lisäksi lyhyen aikaa toiminut Ounasjoen höyrylaivaliikenne, jolla oli laituri myös Sinetässä.
Kantatien 79 uudistaminen: Vanhasta Kittiläntiestä tuli vuoden 1938 tieuudistuksessa kantatie 79. Lapin harvan tieverkon keskeisiin teihin edelleen
lukeutunut tie oli tällöin vielä varsin hyvä, 5,5 metriä leveä soratie. Maakunnan valtateitä olivat Petsamontie (vt.4) ja Muoniontie (vt.21). Autoliikenteen
kasvaessa voimakkaasti 1960-luvulla tarve tien uudistaminen autoliikennettä
palvelevaksi kasvoi. Kittiläntien uudistaminen siirtyi kuitenkin aina 1960- ja
1970-luvun vaihteeseen, jolloin se suunniteltiin ja rakennettiin pääosin uudelleen. Tällöin tie sai vanhaa suoremman linjauksen. Samalla uudistettiin myös
Pellontie, jolloin Sinetän kylän keskustan muodostanut maanteiden vanha risteys siirtyi pohjoisemmaksi. Samaan aikaan kehittynyt asuinkeskittymä sijoittui uuden tielinjan varrelle, jolloin vanha keskusta jäi syrjään.
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Sinetän kulttuuriympäristöt 1750-luvulta 1890-luvulle
Sinetän rakennetun maiseman, rakennukset, pellot ja tiet, kehityksen kuvausta haittaa käytettävissä olevan yleiskarttamateriaalin vaillinaisuus. Vanhemmasta karttamateriaalista Sinetän osalta oli käytettävissä vain 1850-luvulla
laaditut kihlakunnan- ja isojaon kartat. Varsinaisesta taloluvun, peltoalan ja
kylävaiheen voimakkaasta kehityksestä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle ei valitettavasti löytynyt karttoja. Vastaavasti maatalousmaiseman supistuminen ja
kyläkeskuksen muodostuminen 1960-luvulta eteenpäin on hyvin dokumentoitavissa vuosina 1958/1967, 1978, 1997 ja 2002 julkaistuilta peruskartoilta.
Sinetän kulttuurimaisema rakentui ja laajeni 1800-luvulla hitaasti, keskittyen
pitkään pieniksi saarekkeiksi harvojen kantatalojen ja Sinettäjoen myllyn ja
vesisahan ympäristöön. 1800-luvun puolivälissä laadittuun kihlakunnankarttaan on merkitty ihmisen toiminnasta kertovat Sinetän vesisaha, myllyt, niityt, pellot ja polut. Kartan mukaan Sinetän hyvin pienialaiset pellot keskittyivät myllyjen ja sahan ympäristöön eli Tarsarannan ja Kuuselan yhteyteen.
Niittyjä on lähinnä Ounasjoen alavilla rantamilla ja erityisesti Sinettäjoen suuosassa. Muuten nykyinen kaava-alue muodostui pääosin suo- ja metsäalueiden hallitsemista vaaramaisemista. Lähinnä paikallista liikkumista palveleva
polkuverkko suuntautuu ylä- ja alakoskelle, joihin myllyt ja sahat keskittyivät.
Kartta on arviolta 1800-luvun puolivälistä. Pohjoisessa polku näyttäisi päättyvän nykyisen Suvannon paikkeille ja etelässä Koivurannan paikkeille.
Kihlakunnankartta n. 1850.

Karttaote Kihlakunnankartasta. Yleiskartan pohjana olleista pitäjänkartoista yhdistettiin niitä pienentämällä mittakaavaan 1:100
000 kihlakunnankarttoja, ja näin vuosina 1841-1862 tehtiin eri
lääneistä kaikkiaan 50 kihlakunnankarttaa. Peltojen pienuus ja
keskittyminen Kuuselan ja Tarsarannan kohdalla olevien myllyjen
ja sahojen ympäristöön näkyy hyvin. Koivurannan kohdalla oli tällöin asutusta ja peltoja, mutta kartan vaurion vuoksi ne eivät ole
näkyvissä.

FCG Finnish Consulting group Oy
MMA

Sinetän rakennetun ympäristön selvitys
150-P14649

Jari Heiskanen

25.8.2011

8 ( 70 )

Isojakokartta 1854. Verotuksen tarpeisiin tehty isojakokartta tarjoaa jo kihlakunnan karttaa tarkempia tietoja maisemasta. Alkuperäinen mittakaava on 1:4000.

Kartta: Isojakokartta v. 1854,

J.A.v. Castren.

Kartalla Sinetän rakennettu kulttuuriympäristö keskittyy pistemäisesti vesistöjen rannoille, Tarsanrannan (Sinetän vesisahan) asuinpihan keskeinen asema näkyy voimakkaan punaisena alueena alakosken etelärannalla. Asuinpihan länsipuolelle sijoittuva punaisten talousrakennusten rivi sijoittuu
samalle paikalle, jossa on vielä Tarsanrannan talousrakennusten rivi. Talojen pellot ovat vielä pieninä kappaleina asutuksen, Kuuselan (Ar), Tarsanrannan (Q) ja Syväjärvi (Am) ympäristössä. Kartan
eteläpuolelle jää vielä Koivuranta (W) ja pohjoispuolelle Suvanto (Aj). Kartalle merkityt tilarajat ovat
todennäköisesti myöhempiä, 1800-luvun lopun lisäyksiä. Laajemmat luonnonniityt keskittyvät vielä
tällöin Ounasjoen varrelle ja Sinettäjoen suulle. Tiheä polkuverkko risteytyy asutuksen ja myllyjen
luona, osoittaen myös Sinettäjoen ylityspaikat, jotka sijaitsivat sahan lisäksi mahdollisesti myös nykyisen Nissilän kohdalla.
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Sinetän kulttuuriympäristöt 1890-luvulta 1900-luvun alkupuolelle.
Maa- ja karjatalouden merkitys kasvoi ajanjaksolla. Sahatoiminnan lopettamisen (1896) jälkeen enemmän maatilaksi muuttunut Tarsanrannan peltoala
kasvaa 1900-luvun vaihteessa hehtaarista 30 hehtaariin. Pellonraivausta kiihdyttää myös tilojen jakaminen ja karjatalouden kehitys. Yhteiskunnan yleinen
kehitys näkyy Sinetässä kauppa-, kansakoulu-, sonniyhdistys-, maatalousseura- nuorisoseura- ja kirjasto-, posti-, puhelin-, vapaapalokunta- ja osuuskassa- ja suojeluskuntatoiminnan alkuna. Järjestyksestä vastaa v. 1924 alkaen
kyläpoliisi. Uudet toiminnot keskittyvät aluksi tilojen asuinrakennuksien yhteyteen. Vähitellen kylän yleiset toiminnot keskittyvät Kittilän ja Pellonmaanteiden risteykseen, jolloin Sinettä saa jo kylämäisiä piirteitä. Kylän ensimmäisiä varsinaisia julkisia tai liikerakennuksia edustivat maanteiden risteyksen
tuntumaan rakennetut mm. Remsun kauppa, nuorisoseuran talo, kansakoulu
ja vpk:n kalustosuoja.

2.3

Sotavuosista jälleenrakennusajan lopulle 1939-1959
Toisen maailmansodan vuosina 1941-1944 Sinetän kylässä toimi saksalaisten
tukikohta, johon kuului Paavo Heikkilän ja kotiseutukirjallisuuden mukaan
mm. kasarmirakennuksia, varastoja (uuden koulun tontti), elokuvateatteri
(Tarsaranta), kommendantin talo (Tarsaranta), sotasairaala (Suvannon päärakennus) ja huoltokeskus (Heimola).
Saksalaiset vetäytyivät Sinetästä syksyllä 1944. Perääntymisvaiheen taisteluiden ja ns. poltetun maan taktiikan vauriot jäivät Lapin tuhoihin nähden Sinetän osalta vähäisiksi. Sinetän rakennuksista säilyikin n. 2/3 osaa. Peräytymisen ja taisteluiden yhteydessä tuhoutuivat mm. Kittiläntien Koivuojan ja Sinettäjoen sillat sekä puhelinlinjat. Merkittäviä rakennustuhoja edusti Koivurannan sahan Oy:n saha- ja myllylaitos. Sota-ajan merkkejä kylämaisemassa
olivat myös ampuma-aloiksi tehdyt hakkuuaukiot ja miinoitukset. Saksalaiset
rakensivat Lapin sodan yhteydessä Koivuojan ja Nivankylän väliin viivytysasemaa, joka kuitenkin jäi suomalaisten koukkauksen vuoksi keskeneräiseksi. Tällöin Koivurannan talot ja pääosa kylän taloista säästyi tuhoamiselta.
Saksalaisten rakentamia rakennuksia ei ole säilynyt nykypäiviin. Saksalaisten
käytössä ollutta ja säilynyttä rakennuskantaa edustavat mm. Heimola, Suvanto ja kansakoulu. Saksalaisten rakentamaa, mahdollisesti kaava-alueen eteläosaan sijoittuvaa viivytysasemaa ja sen jäänteitä ei tarkistettu tämän työn
yhteydessä.
Sota ja siirtolaisten asuttaminen antoi Suomessa jatkoaikaa maataloudelle.
Sodan jälkeen Sinettään rakennettiin asutustiloja ja –palstoja asutuslakien
perusteella. Rakentaminen noudatti edelleen vanhaa maatalousyhteiskunnan
haja-asutusta, yhtenäisiä jälleenrakennuskauden pientaloalueita ei Sinettään
muodostunut. Vuoteen 1947 mennessä Sinettään oli rakennettu yli 20 asuinrakennusta. Jälleenrakennuskauden asuinrakentamisen ohella keskeinen, kehittyvään julkiseen hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvää rakennustoimintaa
edustaa lisäksi vuonna 1956 valmistunut Sinetän terveystalo. Jälleenrakennusaika edustaa myös Sinetän sahojen ja myllyjen käytön viimeistä vaihetta,
seuraavalla vuosikymmenellä puun käyttö rakentamisessa ja maatalouden
merkitys elinkeinona alkavat jo vähentyä. Yhteiskunnan murros näkyykin perinteistä puurakentamista edustavan terveystalon viereen viisi vuotta myöhemmin rakennetuissa koulussa ja rivitaloissa.
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Sinetän kulttuuriympäristöt 1960-luvulla
Sinetän perinteinen kylä- ja maatalousmaisema saavutti lopullisen laajuutensa
1960-luvulla, jolloin viljelymaisema on laajimmillaan ja viimeiset uudet maatilat
perustettiin. Viljelyskelpoinen maa ja kaivonpaikka määräsivätkin asutuksen sijoittumisen aina 1950-luvulle saakka.
Jälleenrakennuskauden lopulla vaikuttavat jo yhteiskuntaa voimakkaasti muuttavat yleiset trendit, elinkeinojen muutos, kaupungistuminen ja maantieliikenteen voimakas kasvu. Sinetässä muutosta ilmentävät Tarsanrannan tilan rakennukset ovat vielä paikallaan, mutta jo asumattomiksi merkittyinä. Sinetässä
maatalouskauden lopulla asutus oli levinnyt tasaisesti, haja-asutusluonteisesti
peltojen yhteyteen. Kaupat, posti, vanha koulu ja seuraintalo ovat keskittyneet
Kittiläntien ja maanteiden risteyksen ympäristöön. Alkavaa muutosta kyläkeskukseksi, uutta rakennustapaa ja -tyyppiä edustavat kuitenkin uusi koulurakennus ja siihen liittyvät ensimmäiset rivitalot sekä Sinetän kappeli. Uuden
tyyppisiä, matalia omakotitaloja rakennetaan vain muutamia, pientä, irrallaan
peltomaisemasta olevaa omakotialuetta edustaa lähinnä kantatie 83 varteen
rakentunut ns. Pikkukylä. Kylämaisema onkin edelleen vahvasti maatalouden
ehdoilla rakentunutta. Perinteistä rakentamista edustavat peltojen yhteyteen
haja-asutusluonteisesti keskittyvä maatilat sekä vanha kyläkeskusta, joka oli
rakentunut 1900-luvun alkupuolella maanteiden risteykseen ja Sinettäjoen tuntumaan. Vielä 1960-luvulla vanhojen tielinjojen risteyksen tuntumassa sijaitsivat kolme kaupparakennusta, osuuspankki, seuraintalo, vpk:n kalustosuoja,
urheilukenttä, posti ja vanha kansakoulu.

Peruskartta v. 1967. Ennen Kittilän ja Pellontien rakenteiden ja linjauksen uudistamista kyläkeskustan muodosti Kittiläntien vanha linjaus, jonka varrelle seuraintalo, kansakoulu, posti ja kolme kauppaa olivat keskittyneet. Tulevan kyläkeskuksen keskustaa edustavat terveystalo, uusi koulurakennus
ja kolme rivitaloa, jotka on rakennettu Lamminvaaran rinteeseen.
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Sinetän kulttuuriympäristöt 1970-luvulla
Seuraavalla vuosikymmenellä yhteiskunnan ja Sinetän kyläkuvan rakennetun
maiseman muutos vahvistui. Vanha 1880-luvulla valmistunut Kittilän maantie
uudistetaan osana yleistä sotien jälkeistä valta- ja kantateiden rakennushanketta. Autoilun, liikenteen ja elintason kasvu sotien jälkeen vaatii tieverkon perusteellista uudistusta. Tällöin myös maantien luonne ja suhde maisemaan
muuttui merkittävästi. Uusi tie linjataan vanhaa suoraviivaisemmin maisemaan
korkean penkereen päälle. Kasvaneiden liikennemäärien ja nopeuksien vuoksi
vanhanaikaiseksi jäänyt kapea ja lapiolla rakennettu sekä enemmän maapinnan
muotoja seuraava sorapintainen tielinja jää säilyneiltä osin paikalliskäyttöön.
Kylän keskustan kannalta keskeinen Kittiläntien ja Tornionjokilaaksoon vievän
maantien risteys siirtyy uudistuksessa vanhan risteyksen pohjoispuolelle. Uutta, alkavaa kyläkeskuksen aikaa edustavat valkoisesta kahitiilestä maantien
uuden linjauksen varteen rakennetut rivitalo ja ravintola Sinetän krouvi. Korkeine linkkimastoineen maamerkin muodostava teleasema valmistuu 1975 vielä
vanhan raitin varrelle. Sinetän kaupat jäävät vanhan maantien varteen ja lopettavat toimintansa vähitellen. Liikkumisen parantuessa kauppa keskittyy uuden liikennereitin varteen. Maatalouden merkitys vähenee elinkeinojen uudistuessa, mikä näkyy Sinetän peltomaiseman supistumisena. Yksityisautoilun
kasvaessa ja tieyhteyden parantuessa Sinettä alkaa muuttua Rovaniemen nukkumalähiöksi.

Peruskartta 1978, Kantateiden 79 ja 86 uudistaminen muokkasivat maisemaa voimakkaasti. Koulun
lähelle rakennettujen rivitalojen ohella uutta rakentamista edustavat kylän länsireunalle rakennettu
Pikkukylä.
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Sinetän kulttuuriympäristöt 1990-luvulla
1980-luvulla alueen kyläkeskusmaiset piirteet vahvistuvat omakotirakentamisen lisääntyessä ja viljelymaiseman kutistuessa. Rakentaminen keskittyvät
kantatien uuden linjauksen varteen. Peltomaisema on jo vähentynyt erityisesti
Sinettäjoen yläkosken ympäristössä. Kyläkeskuksen perusrakenteita ovat liikennereittien ohella yhdyskuntatekniikka, joita ilmentävät pumppaamo, vedenottamo ja puhdistamo, jotka mahdollistavat uusien omakotialueiden kaavoittamisen ja rakentamisen. Ensimmäinen rakentamista ohjaava, joskin oikeusvaikutukseton yleiskaava valmistuu 1989. Kyläkeskuskauden rakentamista
edustavat vaarojen kuiville rinteille rakentuvat omakoti- ja rivitaloalueet, jolloin
asutus leviää selkeästi alueille, jotka vedensaannin ja viljelykelpoisen maan
puutteen vuoksi olivat jääneet maatalouskaudella rakentamatta. Kyläkeskuksen
omakotialueita syntyy mm. Lamminvaaran rinteeseen, kansakoulun viereen.
Omakotialueen kaavoitus edustaa ajan ihannetta, jossa säännöllinen ruutukaava ja korttelirakenne pyritään saamaan vapaamuotoisemmaksi. Samaan aikaan
koulu peruskorjataan ja sen yhteyteen rakennetaan uutta kolme rivitaloa ja uusi lääkäri- ja neuvolarakennus. Koulu ja omakotialue saavat valaistun kuntoradan. Kantatien ja Sinettäjoen solmukohdassa 1920-luvulla rakennettu osuuskaupan kaupparakennus korvautuu uudella K-market Pekkalan liikerakennuksella. Kantateiden uusi tieristeys vetää puoleensa Seo–huoltamon. Muita kantatien maisemaan ja kyläkeskusrakentamiseen liittyviä elementtejä ovat katuvalot, kevyen liikenteen väylä ja siihen liittyvä Sinetänjoen silta. Sinettäjoen ylittävän maantien Sinettäjoen ylittävän maantien yhteyteen rakennetaan levähdys- ja virkistysalue. Ajan henkeä ja elinkeinojen muutosta edustaa myös uittojen ja sahojen vuoksi raivatun Sinettäjoen ennallistaminen palauttamalla siihen
siitä raivattuja kiviä. Autoliikenteen kasvu näkyy myös paikallisteiden määrän
ja laadun kasvuna. Tielinjoihin liittyvät katuvalot liittyvät myös kyläkeskuksen
piirteisiin.

Peruskartta v. 1997. Lamminvaaran omakotialue oli rakentunut jo osittain ja urheilukentän itäpuolen
rivitaloalue oli myös valmistunut. Koulun yhteyteen on rakennettu vapaapalokunnan kalustosuoja ja
terveysasema. Pumppaamo, puhdistamo, kevyen liikenteen väylät edustavat myös kyläkeskuskauden rakentamista.
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Kulttuuriympäristö: Tietyn historian, rakenteen, ilmiön tai maiseman ympärille
kehittynyt rakennettu maisema. Sinetässä kulttuuriympäristön historiallisia
lähtökohtia ovat topografiaan ja maaperään liittyvät kokonaisuudet mm. Ounasjoen alavat ranta-alueet, Sinettäjoen kosket ja niihin läheisesti liittyvät
elinkeinot, sahat, myllyt, pellot, kantatalot sekä maisemaa sivuavat kaukoliikenteen liikennereitit.
Sinetän kulttuuriympäristökokonaisuudet:
A: Suvannon kulttuuriympäristö
B: Vanha kyläkeskusta
C. Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö:
D. Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö
E. Kantatien ja kyläkeskuksen sotien jälkeinen kulttuuriympäristö
F. Vanhan Kittiläntien ja Ounasjoen asutus- ja viljelymaisema
G. Koivurannan kantatalon asutus- ja viljelymaisema
Kiinteistöinventointien lisäksi on tarkastelualueilta merkitty pienempiä rakennuskohteita, joilla on alueen luonteeseen liittyvää historiallista tai maisemaarvoa.

Kartta: Sinetän keskeiset ja laajemmat kulttuuriympäristökokonaisuudet.
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Inventoidut kohteet ja arvoluokitus

Kartta: Inventoidut kohteet ja kohdenumerointi. Kittiläntien ja Pellontien vanhan linjauksen säilyneet osat ovat merkitty karttaan sinisellä viivalla.
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Sinetän aluekokonaisuudet, kohteet ja arvoluokat:
A. Suvannon kulttuuriympäristö

ei luok.

1. Suvannon kantatalo

I

B. Vanha kyläkeskusta:

III

2. Sinetän kansakoulu

I

3. Remsun kauppa

I

C. Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö:

III

4. Uulan mylly

I

5. Lampinen, pientalo

II

6. Simola, pientalo

III

7. Nissilän osatalo

I

D. Sinettäjoen alakosken kulttuuriympäristö:

III

8. Tarsarannan kantatalo

II

9. Syväjärven (Möllärin) tilakeskus

I

E. Kantatien ja kyläkeskuksen kulttuuriympäristö: ei luok.
10. Sinetän kappeli

I

11. Sinetän koulu ja palvelukeskus

II

F. Vanhan maantien asutus- ja viljelymaisema:

III

12. Kivalon pientila

III

13. Alatalon pientila

III

14. Haavikon tila

II

G. Koivurannan asutus- ja viljelymaisema:

I

15. Koivurannan kantatalo

I

16. Heimolan osatalo

I

Kittilän ja Pellontien vanhat linjaukset: Kartalla esitettyjä vanhoja tielinjoja ei ole luokiteltu. Niiden nykyisestä tienrakennuksesta merkittävissä määrin erovilla linjauksilla ja rakenteilla on kuitenkin liikennehistoriallista arvoa
Lapin liikenneolojen kehityksessä. Tielinjojen merkitys Sinetän kyläkuvan
muodostumisessa 1900-luvun alkupuolella on erittäin keskeinen.
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Kulttuuriympäristöjen ja kohteiden arvoluokitus
Inventoitujen kohteiden ja alueiden kulttuurihistorialliset arvot on käsitelty
kunkin kiinteistön ja alueen yhteydessä. Luokittelussa on käytetty kolmiportaista luokittelua, joka esittää kohteen kulttuurihistoriallisen arvon suhteessa
kaava-alueen historiaan ja muuhun rakennuskantaan. Lisäksi on arvoja on
täsmennetty kirjainluokituksella (H,R,M) ja lyhyellä kuvauksella kohteen arvoista. Kohteiden lisäksi alueelta on mainittu lisäksi ympäristöön liittyviä maisemallisia kohteita. Tarkastelu ja arvottaminen kohdistuvat alueen vanhempiin kulttuuriympäristöihin. Sinetän kyläkeskuksen ajan (1960-2011) modernia rakennustapaa ja materiaaleja edustava rakentaminen on tuotu sen keskeisen ja näkyvän roolin vuoksi esiin, joskin siitä on arvotettu vain palvelukeskuksen kokonaisuus ja kappeli.
Kulttuuriarvojen numeerinen luokittelu, arvoluokka I, II, III
Valituille kohteille ja alueille on annettu arvoluokitus, joka perustuu niiden
kulttuurihistoriallisiin arvoihin, jotka muodostuvat rakennus-, ympäristö- ja
historiallisista arvoista. Kohteiden ja alueiden valinnassa ja luokittelussa painottuvat selvästi Sinetän historialliset kiintopisteet. Nämä paikalliseen asutus, teollisuus-, sota-, kauppa-, liikenne- ja julkisen rakentamisen historiaan liittyvät kohteet ja kokonaisuudet ilmentävät alueen kehitystä ja historiallisia
vaiheita.
Sinetässä vahva rooli on Sinettäjoen teollisuushistorialla, jota edustavat säilyneen Uulan myllyn lukuisat myllyjen ja sahojen jäänteet joen varrella. Asutushistorian kannalta keskeisiä ovat vanhat, viimeistään 1800-luvun jälkipuoliskolla muodostetut kantatalot. Nuorempaa asutus- ja rakennushistoriaa sahaan ja maatalouteen liittyvät nuoremmat maatilat. Viimeistä vaihetta edustava, 1960-luvun jälkeinen kyläkeskusaika, jota näkyvästi edustavat liikenneja palvelurakentamisen ohella omakoti- ja rivitaloalueet.
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.
Kohteita tai laajempia arvoalueita, jotka muodostavat keskeisen tai vanhimman osan Sinetän historiallista maisemaa tai nykyistä maisemarakennetta.
Ensimmäisen luokan aluekohteita ovat Sinetässä Koivurannan asutus- ja viljelymaisema, joka muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, johon liittyy asutus- ja rakennushistorian lisäksi myös muita arvoja. Yksittäisistä kohteista
luokkaan kuuluvat rakennuskannaltaan edustavat kantatalot ja vanhat osatalot, Koivuranta, Heimola, Suvanto, Syväranta ja Nissilä. Keskeisellä paikalla
vesistö- ja viljelymaisemassa sijaitsevat maatilat muodostavat vanhimman ja
keskeisimmän osan Sinetän asutushistoriaa. Myllyjen ja sahojen pitkää sekä
kylän kehityksen kannalta keskeistä historiaa edustaa luokassa ainoana ra-
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kennuksena säilynyt Uulan mylly. Sinetän vesisahasta sekä Koivurannan saha
ja mylly Oy:stä on säilynyt lähinnä jäänteitä. Sinetän julkista rakentamista,
kylän historiaa ja identiteettiä edustavat maatalous- ja kylävaiheeseen kuuluva vanha kansakoulu ja kyläkeskuksen ajan alkua ja muutosta edustava Sinetän kappeli. Tähän luokkaan on myös sijoitettu kylä- ja maakuntahistoria
kannalta keskeinen Remsun asuin- ja kaupparakennus, vaikka sen siirtoa pois
Sinetästä oli valmisteltu jo hyvin pitkälle tämän työn maastokäynnin aikaan.

Luokka II
Merkittävät kohteet
Luokan 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. Aluekohteena on
esimerkkinä Kittiläntien vanhan linjauksen ja Ounasjoen tasaisen ranta-alueen
varrelle 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla raivattu viljelymaisema maatiloineen. Yksittäisistä kohteista hyviä esimerkkejä ovat maatalouden nuorempaa vaihetta ja pienasutusta edustavat Haavikko ja Lampinen. Tähän luokkaan on sijoitettu myös alueen asutus- ja teollisuushistorian kannalta keskeisen Tarsarannan vähäiset talousrakennukset. Kyläkeskuskauden palveluita ja
rakentamista edustavat Lamminvaaran koulu terveystalo, terveysasema ja rivitalot edustavat rakentamista 1950-luvulta 1980-luvulle.
Luokka III
Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet
Kohteita, joilla on historiallista merkitystä ja ovat osa laajempaa kokonaisuutta tai ilmiötä. Tähän luokkaan on sijoitettu usein yksittäiset rakennukset tai
merkittävästi uudistuneet kokonaisuudet, pienimuotoiset arvoalueet ja sotien
jälkeinen rakennuskanta. Sinetässä tähän luokkaan kuuluvat alueina Sinettäjoen yläkosken ja alakosken historialliset mylly- ja saha-alueet, joista on säilynyt lähinnä jäänteitä. Alueiden arvo onkin vahvasti historiallinen tai mahdollisesti arkeologinen. Jokimaisemaan liittynyt avoin peltomaisema on myös
ranta-alueiden osalta kasvanut pääosin umpeen. Maastokäynnin aikana Sinetästä löytyi lisäksi vanhempaa 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.
Esimerkkinä voidaan mainita vanhan raitin varrella sijaitseva Jaarasen pajarakennus sekä Tammelantien varrella sijainnut pieni aittarakennus, joka oli rakennettu paksuista, sahatuista lankuista. Samalla alueella sijaitsi 1800-luvulla
Sinetän vesisahan rakennuksia, joihin ko. rakennus sopisi materiaalien ja sijainnin perusteella hyvin.

FCG Finnish Consulting group Oy
MMA

Sinetän rakennetun ympäristön selvitys
150-P14649

Jari Heiskanen

25.8.2011

18 ( 70 )

Kulttuurihistoriallisten arvojen kirjainluokitus:
R= Rakennushistoriallisesti merkittävä. Rakennus, rakennusryhmä tai rakenne
ilmentää aikakautensa rakentamistapaa ja –teknologiaa tai on rakennustaiteellisesti merkittävä.
H= Historiallisesti merkittävä. Kohde liittyy jonkin alueen tai ilmiöön historialliseen kehitykseen tai johonkin keskeiseen historialliseen tapahtumaan.
M= 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.
TH= Teollisuushistoriallisesti merkittävä. Kohde on merkittävä teollisuushistorian kannalta tai sillä on merkitystä teknisen kehityksen muistomerkkinä.
HH= Henkilöhistoriallisesti merkittävä.
LH= Liikennehistoriallisesti merkittävä.
MK= Maisemakokonaisuus. Kulttuurimaisema, joka avautuu laajana luontevalta tarkkailupaikalta.
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A. Suvannon ja kantatien kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön luonne: Kantatilan ja maatalouskauden jäänteitä sekä
tiiviimpää rakentamista kantatien ja Ounasjoen varrella.

Aluerajaus, punainen katkoviiva: Suvannon kantatilan ja kantatien kulttuuriympäristö.
Inventoidut kohteet, punainen rengas: 1. Suvannon kantatila, 10. Sinetän kappeli ja hautausmaa
Sinetän kaava-alueen pohjoisosa kuuluu entisiin Suvannon kantatilan ja valtion maihin. Luonuavaaran kaakkoisrinteelle ja Ounasjoen varteen sijoittuvan
alueen vanhimman kulttuuriympäristön muodostaa rantaan sijoittuva Suvannon kantatila. Rantaan raivatun peltomaiseman pohjoisosan muodosti Luonuan tila, joka muodostettiin valtion maista jälleenrakennuskaudella. Nykyisin
alava Ounasjoen varsi on pääosin kasvanut umpeen. Avointa peltomaisemaa
on säilynyt lähinnä Suvannon länsipuolella, jossa pellon reunalla on yksittäisiä
sotien jälkeen rakennettuja asuinrakennuksia. Alavien rantapeltojen länsipuolelle, ylärinteeseen sijoittuu 1880-luvulla rakennettu maantie Kittilään, joka
uudistettiin perusteellisesti 1970-luvulla (nyk.kantatie 79). Maantien kulttuurimaisema on pääosin metsävaltainen. Rakentamista edustavat lähinnä Sinetän kyläkeskuksen kauteen kuuluvat Sinetän kappeli sekä alueen eteläosassa
Pimiänrannan omakotialue. Historiallista, 1900-luvun maankäyttöä edustavat
Luonuanvaaran ylärinteen metsäalueelle sijoittuvat sorakuopan, käsityöläisen
mökin, Suvannon turkistarhan ja kaatopaikan jäänteet. 2000-luvun rakentamista edustaa myös kappelia vastapäätä, alarinteessä sijaitseva paikalle siirretty vanha, hirsirunkoinen asuinrakennus.
Sinetän kyläkeskukseen laadittiin vuonna 1989 oikeusvaikutukseton maankäyttösuunnitelma. Suunnitelmassa omakotiasutusta sijoitettiin Suvannon
alueen eteläosaan, kantatien alarinteeseen, ns. Pimiänrannan alueelle. Vastaavasti ylärinteeseen sijoitettiin omaksi kokonaisuudeksi teollisuustontteja.
Suunnitelmista toteutui lähinnä Pimiärannan 2000-luvulla rakennettu omakotialue ja ylärinteessä vuosina 1991-2004 toiminut sahalaitos.
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Kulttuurihistorialliset arvot: Alueena ei luokitusta. Ranta-alue, Suvannon
tilakeskus ja pellot kuuluvat Ounasjoki – nimiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Alueen kulttuurihistorialliset arvot keskittyvät
lähinnä Suvannon kantataloon sekä Sinetän kappeliin ja hautausmaahan. Maisema-arvoja on lähinnä Suvannon kantatalon asuintonttiin liittyvässä peltoaukeassa. Modernia rakennustapaa edustava Sinetän kappeli on käsitelty osana
kantatien ja Sinetän kyläkeskuksen rakentumista.
Toimenpiteet: Alueen vanhinta kulttuuriympäristöä edustavan Suvannon
kantatilan päärakennuksen ja siihen maisemallisesti liittyvän peltoalueen säilyttäminen avoimena tilana tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Tilan historiallista, maisemallista asemaa Ounasjoen maisemassa voisi parantaa karsimalla rantakoivikkoa, joka vahvistaisi alueen kuulumista valtakunnalliseen
maisema-alueeseen. Ylärinteessä olevalla Sinetän kappelilla on myös aikaisemmin ollut maisemallinen asema Ounasjoen varrella. Puuston karsimista tulisi harkita myös kappelin osalta.

Kartta: Suvannon maisemaa 1960-luvulla, rantapelto jatkuu vielä yhtenäisenä
alueena etelään, osittain ranta on kuitenkin jo alkanut kasvaa umpeen maatalouden menettäessä merkitystään elinkeinona.
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1. Suvannon tilakeskus
Kantatalo, 1800-luvun paritupa Ounasjoen varren viljelymaiseman yhteydessä.
Sinetän kantataloihin kuuluvan Suvannon pihapiiriin kuuluu päärakennuksen
ohella lähinnä 1980-luvun jälkeisen vapaa-ajan käyttöön liittyviä pienehköjä
rakennuksia. Pihapiirin ulkopuolella on yksittäisiä maatalouskauteen liittyviä
hirsirakennuksia, lähinnä latoja. Tilakeskuksella ja päärakennuksella on maisemallisesti keskeinen asema rantaan raivatun viljelymaiseman keskellä kohoavalla kumpareella. Rakennuksen maisemallinen yhteys Ounasjokeen on
kuitenkin katkennut rannan kasvaessa umpeen.

Kuva: Suvannon päärakennuksen pääty pihatien ja pellon laidalta kuvattuna.
Rakennuksen perinteinen asema viljelysten yhteydessä on säilynyt pihapiirin
länsipuolella.
Pitkänurkkainen, peiterimavuorattu ja punaiseksi maalattu asuinrakennus on
pohjakaavaltaan paritupa. Rakennusaika sijoittuu 1800-luvulle. Rakennukseen
liittyy koristeellinen, todennäköisesti 1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu
kuisti, jonka räystään leikkauskoristelu ja vuorilautojen koristeet viittaavat lähinnä ajan nikkarityyliin ts. sveitsiläistyylin ja renessanssin sekoitukseen.
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Suvanto on Ounasjoen uudistaloja ja se on perustettu virallisesti 1870-luvulla.
Nykyisen asuinpaikan kohdalle on merkitty rakennus jo vuoden 1856 isojakokartassa, johon on myös merkitty Sinetän viiden kantatilan tilarajat. Kotiseutukirjallisuudessa tilan historia ulottuu 1700-luvun lopulle.
Vielä 1800-luvun puolivälissä nykyiset pellot olivat pääosin niittyinä. Tilan historiaan liittyvät maataloustoiminnan ja sivuelinkeinon muodostaneen turkistarhauksen ohella sota-aikana toiminut saksalaisten sairaala. Turkistarhausta
harjoitettiin tilalle jo 1900-luvun alkupuolella ja se jatkui neljän sukupolven
ajan. Alueen portti sijaitsi tällöin pihatien ja pellon rajalla. Maastosta on löytynyt jäänteitä saksalaisista mm. miinoja, säilykepurkkeja ja konjakkipulloja.
Päärakennuksen itäpuolella on rinteessä painanne, joka muistitiedon mukaan
on ollut ajoneuvosuoja. Elinkeinojen jäänteitä edustavat lisäksi Luonuanvaaran rinteessä olevat turkistarhan jäänteet, jotka ovat ilmeisesti sotien jälkeen,
Hugo Lindrothin rakennuttamia. Myöhemmin tila jaettiin perinnönjaossa. Suvannon pihapiiri on ollut viimeiset vuosikymment pääosin vapaa-ajan käytössä. Pihapiiriin kuuluneet Ounasjoen rantapellot ovat osaksi jo metsittyneet.
Kulttuurihistorialliset arvot: (R,M,H) Arvoluokka: I. Sinetän ja Ounasjoen asutushistoria. Suvanto on Sinetän vanhoja maatiloja. Rakennetusta kokonaisuudesta lähinnä säilyneet paritupa ja sen koristeellinen kuisti edustavat
perinteistä talonpoikaista asuinrakentamista 1800-luvulla. Pihapiiriin liittyy
kartoittamattomia jäänteitä Suvannon käytöstä saksalaisten sairaalana toisen
maailmansodan aikana. Päärakennuksella on rantapeltojen metsittymisestä
huolimatta edelleen maisemallinen asema peltojen ympäröimällä kumpareella.
Suvanto ja sen pellot ovat osa valtakunnallista Ounasjoki –nimistä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Toimenpiteet: Suvannon asuinrakennuksen säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Pihapiirin ulkopuolella olevilla hirsiladoilla on merkitystä avoimen viljelymaiseman osana. Päärakennuksen ja pihapiirin aseman säilyminen avoimen viljelymaiseman yhteydessä tulisi varmistaa kaavoituksen
yhteydessä. Rakennuksen asema Ounasjoen rantamaisemassa olisi mahdollista palauttaa karsimalla rantakoivikkoa.
Aikaisemmat inventoinnit: Ei
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B. Sinetän vanha kyläkeskusta
Kulttuurimaiseman luonne: Vanha kylänraitti. Kittilän ja Pellon maanteiden vanha linjaus, johon liittyvät 1900-luvun alkupuolella muodostuneen kyläkeskustan jäänteet, kansakoulu, kaupparakennuksia, Jaarasen paja ja pienasutusta.

Aluerajaus, punainen katkoviiva: Sinetän vanha kyläkeskusta
Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kohde 2. Sinetän kansakoulu, 3.
Remsun kauppa.
Sininen katkoviiva: Kittiläntien (1880-l) ja Pellontien (1920-l) vanha linjaus.
Maisemakohteet, vihreä rengas: Eteläpuolelta luettuna kohteet ovat Jaarasen paja, risteyksen kaupparakennus ja asuinrakennus/posti. Vanhan kyläkeskustan historiaan liittyy olennaisesti Kittiläntien ja Pellontien vanha linjaus
ja niiden muodostama risteys.
Julkista rakentamista edustavat alueen eteläosaan sijoittuva kauppa (1980-l)
ja keskivaiheille sijoittuva teleasema (1975).
Nykytila: Ennen sotia rakentuneesta Sinetän raitista ja keskustasta on säilynyt lähinnä kapea tielinja, maanteiden risteys, kansakoulu, Jaarasen paja sekä postina ja kauppana toimineet asuinrakennukset. Raitin ja kyläkeskustan
rakennuskantaan liittyvistä rakennuksista Remsun kaupparakennusta ollaan
vuonna 2011 siirtämässä pois. Sotien jälkeistä rakentamista ja muutosta
edustavat yksittäiset omakotitalot, 1950-luvun kaupparakennus ja 1970-luvun
linkkiasema. Maantiehen liittynyt silta uusittiin 1980-luvulla kevyen liikenteen
sillaksi. Liikenteen vähentyminen ja raitin muuttaminen osittain kevyen liikenteen väyläksi on säilyttänyt tien vaatimattoman, maisemaa seuraavan luonteen. Kyläkeskusta ulottui aikaisemmin pohjoisessa pitemmälle, jossa sijaitsivat mm. seuraintalo ja suojeluskunnan talo. Näitä rakennuksia ei enää ole ja
vanha tielinja on jäänyt nykyisen tielinjan rakenteiden alle.
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Historia: Saha- ja maatalouskaudella Sinetän asutus levittäytyi harvaksi nauhaksi vesistöjen ja niitä seuraavien peltojen reunamille. Varsinainen Sinetän
kyläkeskusta kehittyi 1900-luvun alkupuolella Sinettäjoen pohjoisrannalle,
Kittilän ja Pellon maanteiden (nyk. Jaarasenharjuntie ja Parkkikankaantie) risteyksen tuntumaan. Julkisia rakennuksia olivat maantien varrella mm. seuraintalo, kansakoulu, kaupat, posti, suojeluskunnan talo ja vpk:n kalustosuoja, jotka rakennettiin maanteiden risteyksen ympäristöön 1900-luvun
ensimmäisellä puoliskolla. Tien varrella oli lisäksi pienasutusta ja mm. Jaarasen paja. Risteyksessä pysähtyi myös linja-auto. Autoliikenteen kasvaessa
voimakkaasti Kittiläntien (79) ja Pellontien (83) linjaus ja rakenteet uudistettiin 1970-luvulla, jolloin maantien ja risteyksen ympäristöön keskittynyt Sinetän kyläkeskusta jäi liikenteellisesti syrjään. Vanhan keskustan toiminnot korvasi Lamminvaaran koillisrinteeseen rakennettu koulun, kirjaston ja terveyspalvelut sisältävä palvelukeskus. Myös kauppa ja huoltamo keskittyivät uuden
tielinjauksen varrelle.

Kuva: Ote peruskartasta v. 1967. Sinetän kylävaiheen keskustatoiminnot rakentuivat Kittiläntien vanhan linjauksen varrelle, jossa vielä 1960-luvulla oli
kolme kauppaa, posti, kansakoulu ja seuraintalo. Sinetän suojeluskuntatalo
ehdittiin rakentaa juuri ennen sotien päättymistä tien varteen Lavakankaalle.
Rauhan yhteydessä suojeluskunnat lakkautettiin ja vastavalmistunut rakennus
siirrettiin pois. Suojeluskunnan ampumaradan jäänteet sijaitsevat Sinettälammen eteläpuolella.
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Kuva: Sinetän raitin, entisen Kittiläntien linjaus toukokuussa 2011. Kittiläntien
ja kylän raitin muodostaneen tien linjauksen kulttuurihistorialliset arvot keskittyvät lähinnä maiseman muotoja seuraavaan kapeaan tielinjaan ja risteykseen, jonka tuntumassa kansakoulu sijaitsee. Kyläkeskuksen kiintopisteen
muodostava Teleaseman linkkimasto näkyy kuvan vasemmassa reunassa.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka III. Sinetän vanhan kyläkeskustan arvot ovat lähinnä historialliset. Kyläkeskuksen kaudella sivuun jäänyttä
kyläkeskustan keskeisiä ja säilyneitä piirteitä ovat maantien linjaukset kansakoulu ja Remsun kaupparakennus. Keskustan toiminnallisia, historiallisia piirteitä ja lähinnä maisemallisia arvoja edustavat lisäksi Jaarasen pajarakennus,
1950-luvun kaupparakennuksella ja postina toimineella pihapiiri.
Toimenpiteet: Vanhan raitin/maantien maisemanmuotoja seuraavan luonteen ja siihen liittyvien vähäisten kylävaiheen rakennuskohteiden säilyminen
tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
Sinetän raitin maisemakohteet:

Sinetän vanhan Kittiläntien varrelle rakentuneen kyläraitin toimintoja: entinen posti, kaupparakennus ja Jaarasen pajarakennus
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2. Sinetän vanha kansakoulu
Koulurakennus v. 1927.
Maanteiden risteyksessä sijaitsevalla Sinetän entisen kansakoulun tontilla
ovat koulurakennus, pieni autotalli, hiekkapiha ja maakellarin jäänteet. Pihaa
rajaa maantien suuntaan sotien jälkeen istutettu kuusiaita.

Kuva: Koulurakennus länsipuolelta, pihan puolelta kuvattuna.
Tyyppipiirustuksilla rakennettu kansakoulu edustaa 1910- ja 20-luvun koulurakentamista, jonka yksityiskohdat 4- ja 6-ruutuiset ikkunat, peiterimavuoraus, sisäänkäyntien katokset, lunetti- ja kiilaikkunoissa näkyy aikakauden historialliseen rakennusperintöön mm. klassismin ja uusgotiikkaan viittaavia piirteitä.
Rakennuksen sisätiloja on muutettu alkuperäisen käytön päättymisen jälkeen.
Ulkoasussa muutoksia ovat lähinnä ikkunoiden ja ulko-ovien osittainen uusiminen, kuistien väritys sekä peiterimavuorauksen korvaaminen alaosassa
vaakapaneloinnilla.
Historia: Sinetän kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1918, toimien aluksi
Koivurannan Aapintalossa. Koululle hankittiin ensimmäinen tontti Syväjärven
mailla olevalta Kivalon harjulta. Tontti todettiin kuitenkin samaan aikaan
maantien varrelle kehittyvän kyläkeskustan suhteen syrjäiseksi ja uusi tontti
hankittiin Kittiläntien ja Tornionjokilaakson maanteiden risteyksestä. Tämän
liikenteen solmukohdan Lähelle oli rakennettu jo mm. nuorisoseuran talo ja
Remsun kauppa. Koulu rakennettiin kouluhallituksen tyyppipiirustuksilla
nro:10, jotka olivat laatineet arkkitehtitoimisto Borg, Siren ja Åberg. Koulu
valmistui 1927.
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Koulu oli saksalaisten käytössä vuosina 1941-42. Uuden koulun rakentamisen
jälkeen vanha koulu oli erityiskouluna ja nuorisotilana, nykyään rakennus on
asuinkäytössä.
Kulttuurihistorialliset arvot: (H,R) Arvoluokka I. Vuonna 1927 kouluhallituksen tyyppipiirustuksilla rakennettu ja aikakauden arkkitehtuuria edustava
kansakoulu liittyy yleisen kansanopetuksen historiaan ja leviämiseen itsenäisyyden alkupuolella. Keskeisten maanteiden risteykseen sijoitettu koulu osoittaa Sinetän 1900-luvun alkupuolen keskustan.
Toimenpiteet: Rakennuksen alkuperäinen ulkoasu ja väritys tulisi huomioida
tulevissa remonteissa. Rakennuksen näkyvyyttä kylämaisemassa voisi parantaa kasvillisuutta karsimalla.
Aikaisemmat inventoinnit: Inventointikortti v. 1976.
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3. Remsun kauppa
Kaupan ja maatilan 1800/1900-l vaihteen rakentamista edustava pihapiiri
vanhan Kittiläntien/Sinetän raitin varrella.
Vanhan maantien ja Sinetänjoen risteyksessä sijaitsevan Remsun kaupan pihapiiriin kuuluu asuin- ja kaupparakennus ja kaksi samanikäistä, pääosin hirsistä talousrakennusta. Raittiin kiinteästi sijoittuvan kaupparakennuksen purku on aloitettu vuonna 2011. Päärakennuksesta on toukokuussa purettu julkisivu, ikkunat, lattiat ja ovet. Pihapiiriä rajaa vanhan raitin suuntaan korkea
kuusiaita.

Kuva: Vasemmalla talousrakennuksia, oikealla asuin- ja kaupparakennus. Kuva otettu nurmipihan eteläpuolelta. Autioituneena ja osin purettunakin punamullatut rakennukset muodostavat merkittävän, 1900-luvun alun vauraan
kaupan ja maatilan pihapiirin keskeisen maantien varrella.
Matalalle kivijalalle rakennettu kaupparakennus, n. 8x24 metriä, on rakennettu kahdessa vaiheessa. Eteläpään parituvan pohjan omaava osa edustaa vanhempaa kirveellä veistettyä, pitkänurkkaista rakennustyyppiä. Rakennuksen
päädyt ovat hirsirakenteiset ja kattotuolit tukeutuvat pitkittäisiin sidehirsiin.
Pohjoispään kauppaosa on rakennettu myöhemmin. Sen hirret ovat sahattu ja
nurkka on vaihtunut lukkonurkkaan. Kauppaosan kanssa samanikäinen ja samalla tekniikalla on rakennettu pihan puolelle sijoittuva rakennuksen korkuinen hirsirakenteinen kuistiosa. Kaupparakennus on valmistunut muistitiedon
mukaan 1909. Rakennustekniikasta päätellen vanha pääty voisi olla 1800luvun puolelta.
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Kuva: Matalasta kivijalasta huolimatta runko on säilynyt virheettömänä. Rakennuksen ensimmäisenä julkisivuna on toiminut punamullattu hirsirunko, joka myöhemmin peitettiin lautavuorauksella. Remsun kaupassa on paikkakunnan vahvasta sahatoiminnasta huolimatta käytetty hirsirakennetta myös päätykolmiossa ja toisessa kuistiosassa. Lautarakenteinen kuisti on jo purettu.
Remsun kaupan ja tilan kokonaisuuteen on kuulunut useampia rakennuksia,
joiden jäännöksiä on nähtävissä pihapiirin ympäristössä. Maantien itäpuolella
oli mm. kaupan varastomakasiineja.
Sinettä muodosti 1900-luvun alussa kiertävien kauppiaiden liittokunnan keskuspaikan, joka kävi kauppaa laajalla alueella. Tunnettuja kauppiaita oli Remsujeffin ohella Tichanoff. Remsun kauppa edustaa Sinetän ensimmäisiä kiinteitä, varsinaisesti kaupaksi rakennettuja rakennuksia. Remsun kaupparakennuksen eteläpääty toimi Sinetän kansakoulun lisätilana 1950-luvulla, ennen
uuden koulun valmistumista Lamminvaaran rinteelle. Kaupparakennuksen rakennutti kauppahuoneen perustaja Konsta Remsu ja rakennuksessa käytiin
kauppaa aina 1970-luvulle saakka. Remsun kauppa toimi kiertävien kauppiaiden perustaman liittokunnan yhtenä tukikohtana 1900-luvun alkupuolella. Pihapiiriin kuuluvissa kahdessa hirsirakennuksessa oli kaupan varasto sekä navetan, tallin, käymälän ja varastojen muodostama talousrakennus.
Kulttuurihistorialliset arvot: (R,H,M), Arvoluokka: I. Asuin- ja kaupparakennus sekä kahden hirsirakenteisen talousrakennuksen pihapiiri vanhan Kittilän maantien ja Sinetänjoen risteyksessä. Remsujefin kauppahuoneen maatilan ja kaupparakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus liittyy keskeisesti Lapin kulkukauppaan sekä Sinetän kylän asemaan keskeisenä kauppapaikkana.
Informantti: Paavo Heikkilä
Toimenpiteet: Jos tontille jää nykyisten toimenpiteiden jälkeen rakennuksia,
niiden säilymisen turvaamista tulisi harkita.
Aikaisemmat inventoinnit: Ei
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C. Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön luonne: Sahojen, myllyjen, maatalouden ja asutuksen
jäänteitä Sinettäjoen yläkosken ympäristössä. Sahat, myllyt ja kapeat viljelymaisemat määrittivät kulttuurimaiseman rakentumista aina 1750-luvulta
1950-luvulle.

Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kohde 4. Uulan mylly, 5. Lampinen, 6. Hiltunen, 7. Nissilän osatalo.
Maisemallisia kohteita, vihreä rengas: Ennen sotia ja 1950-luvulla rakennettuja saha- ja maatalouskauden rakennuskantaa, asuinrakennuksia, talousrakennuksia ja aittoja, joilla on maisemallinen asema yläkosken viimeisten
peltojen ja tielinjojen varrella. Pohjoisin kohde on Kuuselan kantatalo, jonka
pihapiiri rakennettiin uudestaan sotien jälkeen. Alueen kaakkoiskulmalla oleva
jo käytännössä tuhoutumassa oleva hyvin pieni lautarakenteinen mökki edustaa entiseen mylly- ja sahatoimintaan liittyvää pienasutusta.
Nykytila: Saha-, mylly- ja maataloustoiminnan päättymisen jälkeen Yläkosken kulttuuriympäristön pellot ja ranta ovat pääosin metsittyneet. Alueella on
vanhinta kerrostumaa edustavien Uulan myllyn, Nissilän ja Lampisen lisäksi
muutamia 1900-luvun alkupuolella rakennettuja asuinrakennuksia sekä jälleenrakennuskauden asuinrakennuksia ja tiloja. Kyläkeskuksen kaudella alueelle on rakennettu yksittäisiä omakotitaloja.
Historia: Yläkoskeen perustettiin Sinettäjoen ensimmäinen mylly jo 1750luvulla. Myöhemmin paikalla on toiminut myllyjä, saha ja sähkölaitos. Toiminnasta on säilynyt lähinnä jäänteitä. Rakennuksista on säilynyt ainoastaan museoksi muutettu Uulan mylly. Kosken ympäristössä on mm. Kuuselan ja Nissilän maatilat sekä pienempiä sahoihin ja maataloihin liittyneitä pientiloja. Maatalous, saha ja myllytoiminta päättyivät sotien jälkeen, jolloin maisema alkoi
sulkeutua elinkeinojen muuttuessa. Sinettäjoen uomaa on myös ennallistettu.
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Kuva: ote peruskartasta v. 1967. Maatalouskauden lopulla joen, asutuksen ja
peltomaiseman yhteys sekä maisemarakenne olivat vielä selkeät. Uittoihin ja
sahoihin liittyvä ja myöhemmin kadonnut Sinettäjoen suvannossa sijainnut
patorakenne näkyy kartalla hyvin.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka III. Sinettäjoen yläkoski edustaa Sinetän vanhimpia rakennettuja ympäristöjä. Maatalous-, saha- ja myllytoiminnasta on säilynyt lähinnä jäänteitä. Maiseman ja ympäristön muutoksista huolimatta alueeseen liittyy merkittäviä rakennuskohteita mm. Nissilä ja
Uulan mylly.
Toimenpiteet: Koskinäkymien avaaminen, maatalous-, saha ja myllytoiminnan jäänteiden kartoitus ja säilyminen.
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4. Uulan mylly
Kaksikerroksinen myllyrakennus, 1800-luku.

Sinettäjoen yläkoskeen rakennettu kaksikerroksinen, pitkänurkkainen ja vuoraamaton myllyrakennus on 1800-luvun puolelta. Myllyn lähiympäristöön liittyy joen niemekkeen halki kaivetut kanavat ja sulkurakenteita sekä höyrykone. Toisen aikakerrostuman, 1900-luvun lopun museoajan, miljööseen liittyvät myllyn pihapiiriin kuuluvat kaksi hirsirakennusta, jotka ovat siirretty paikalle 2000-luvulla. Pihapiirissä säilytetään joen alajuoksulla sijainneen Sinetän
vesisahan (1782-1896) koneiston puu- ja metalliosien jäänteitä. Myllyrakennus on kuulunut 1960-luvulta kotiseutuyhdistys Totolle, joka on kehittänyt
paikkaa myllymuseoksi, johon kuuluvat kaksi siirrettyä rakennusta.
Historia: Nimi Uulan mylly viittaa norjalaiseen Uula Hageniin, joka toimi myllärinä vuosisadan vaihteessa. Ilmeisesti mylly rakennettiin 1800-luvulla ns.
Härkinmyllyksi ja muutettiin 1905 ratas- eli turbiinimyllyksi. Sinetänjoen pitkässä yläkoskessa on toiminut myllyjä jo 1750-luvulla. Myllyjen lisäksi yläkoskessa on toiminut vuosina 1913-1944. ns. Koivurannan saha.
Kulttuurihistorialliset arvot: (H,R) Arvoluokka I. Uulan mylly edustaa ainoana säilyneenä rakennuksena Sinettäjoen ylä- ja alakosken pitkäaikaista
mylly- ja sahahistoriaa.
Toimenpiteet: Myllyrakennuksen ja siihen liittyvien kanava ja ym. rakenteiden säilyminen tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
Aikaisemmat inventoinnit: ei
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5. Lampinen
rek. 698-408-32-115
Vanha palsta- ja pientilan pihapiiri. 1800-luvun asuinrakennus ja pihaa rajaavat talousrakennukset edustavat Sinetän saha- ja maatalousyhdyskuntaan
liittynyttä asutusta.

Kuva: Sinettäjoen suulla, Sinettäjärven rannasta nousevan rinteen päällä olevassa pihapiirissä ovat asuinrakennus ja sitä molemmilla sivuilla rajaavat talousrakennukset. Rannassa on vanha, hirsirakenteinen sauna.
Pihapiirin rakennukset, 1800-luvun asuinrakennus, navetta, talli, kaivon suojarakennus muodostavat yhtenäisen, etelään aukeavan, vanhaa pientilaa
edustavan kokonaisuuden. Perinteisesti sijoitettuun asuinrakennukseen liittyy
koristeellinen, nikkarityylinen kuisti.

Kuva: Talonpoikaiseen tapaan 1800- ja 1900luvun
vaihteen
vaurastuminen
näkyi
isokokoisena, koristeellisena kuistina.

Historia: Rakennukset ovat rakennettu alkujaan läheisestä Kuuselan kantatilasta vuokratulle tontille. Omaksi tontiksi yhdessä usean muun palstatilan
kanssa Lampinen erotettiin vuonna 1927. Palstatilan itsenäistyminen liittyy
Suomen itsenäistymisen alkuvuosina säädettyihin Lex Kallio ym. maalunastuslakeihin. Rakennukset liittyvät Sinetänjoen yläkosken sahojen ja myllyjen
kulttuuriympäristöön
Ympäristö: Naapurissa on Simola–niminen, 1900-luvun alkupuolella rakennettu asuinrakennus sekä pohjoispuolella kolme uudehkoa omakotitaloa.
Kulttuurihistorialliset arvot: (R,M) Arvoluokka: II. Lampinen edustaa
Kuuselan kantatilan sekä Sinettäjoen myllyjen ja sahan ympäristöön syntynyttä pienasutusta, pihapiiri muodostaa Sinettäjärven maisemassa poikkeuksellisen edustavan 1800- ja 1900-luvun pihapiirikokonaisuuden.
Aikaisemmat inventoinnit: Inventointikortti v. 1976.
Toimenpiteet: Päärakennuksen ja talousrakennusten muodostaman kokonaisuuden säilyminen tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
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6. Simola
rek. 698-408-498-5
1900-luvun alkupuolella rakennettu asuinrakennus liittyy yläkosken pienasutukseen.

Sinettäjärven rannalla olevalla tontilla on 1900-luvun alkupuolella rakennettu
pieni asuinrakennus, johon liittyy rakennuksen korkuinen ikkunoilla varustettu
umpikuisti.
Ympäristö: Naapurissa on Lampinen, jonka kanssa Simola muodostaa maatalous- ja sahakauteen liittyvän kerrostuman. Lähiympäristöön on rakennettu
omakotitaloja 2000-luvulla.
Kulttuurihistoriallinen arvo: (M) Arvoluokka III. Pienehkö, 1900-luvun
alkupuolen rakennustapaa edustava asuinrakennus liittyy kyläkeskuksen
kautta edeltäneeseen sahojen, myllyjen ja maatalouden kulttuuriympäristöön.
Asuinrakennuksella on maisemallinen asema Sinettäjärven rannalla ja se
muodostaa viereisen Lampisen kanssa pienen rakennuskokonaisuuden.
Toimenpiteet: Asuinrakennus tulisi säilyttää ja sen korjaus ja muutostöissä
tulisi huomioida alkuperäinen arkkitehtuuri, mittakaava, materiaalit ja väritys.
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7. Nissilän tilakeskus
rek. 698-408-32-124
Vanha osatalo, maatilan pihapiiri, päärakennus ja talousrakennuksia, sahan
jäänteet.
Sinetänjoelta ja Sinettäjärvestä nousevan mäen päällä sijaitsee Nissilän pihapiiri, johon kuuluu asuinrakennus (1840-l) ja sotien jälkeen rakennettu navettarakennus. Pihapiirin ympäristössä on laajalla alueella, entisellä metsittyneellä pelto- ja hakamaalla yksittäisiä hirsirakenteisia rakennuksia mm. aitta, riihi, sauna ja latoja. Talousrakennukset ovat pääosin huonossa kunnossa mm.
riihen ja aitan katot ovat romahtaneet. Näiden lisäksi on pihatien varressa rakennusten ja pienteollisuustoiminnan raunioita mm. kosken rannassa Koivurannan 1900-luvun alkupuolella toimineen saha ja mylly oy:n jäänteitä.

Kuva: Nissilän asuinrakennus.
Nissiälän päärakennus on rakennettu muistitiedon mukaan 1800-luvulla. Kivijalkaa on myöhemmin vahvistettu betonivalulla. Rakennukseen kuuluu korkea
umpikuisti. Rakennuksen julkisivuja on jäsennetty pilastereilla sekä vaaka- ja
pystypaneloinnilla. Lähinnä uusrenesanssiin liittyvä julkisivun jäsentely on
poikkekusellista Sinetän rakennuskannassa. Kuisti ja julkisivu voivat olla
1800- ja 1900-luvun vaihteesta.

Kuvat: Nissilän pihatien varrella sijaitseva reenjalasten painamisen valmistukseen käytetyn uunin jäänteet kertovat tilan kotitarveteollisuudesta. Vilja-aitan
ja riihen katot ovat jo romahtaneet.
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Historia: Nissilä on Sinetän kantataloihin kuuluvan Kuuselan vanha osatalo.
Jo 1800-luvulla rakennettu Nissilä erotettiin omaksi tilaksi virallisesti vasta
vuonna 1927. Kuuselan ja Sinetän kantatilan kulttuuriympäristö keskittyi Sinettäjoen yläkosken rannoille, jossa toimivat myös yhteismaalla myllyt ja sahat 1750-luvulta aina 1950-luvulle saakka. Kuuselan tilakeskus sijaitsee joen
pohjoisrannalla ja se on rakennettu 1950- ja 1960-luvulla.
Rakennushistorialliset arvot: R,H,M,TH. Arvoluokka: I Sinetän yläkosken
mutkassa olevalla harjanteella sijaitseva Nissilä edustaa alueen asutuksen
vanhoja, 1800-luvun asuinpaikkoja. Päärakennuksella on maisemallinen asema Sinettäjärven rantamaisemassa. Nissilän tilakeskukseen kuuluu päärakennus ja hirsisiä, osin huonokuntoisia talousrakennuksia 1800-luvulta. Pihapiirin
ympäristöön, Sinettäjoen ja pihatien varteen liittyy kylän teollisuuteen liittyviä
mylly- ja sahahistorian jäänteitä.
Toimenpiteet: Vanhan päärakennuksen ja teollisuushistorian jäänteiden säilyminen tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
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D. Sinettäjoen alakosken kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön luonne: Maatalouden kulttuuriympäristö, Syvärannan
tilakeskus, Ounasjoen ja Sinettäjoen rantapellot sekä Tarsanrannan pihapiirin,
vesisahan ja myllyn jäänteet.

kartta: Sinettäjoen alakosken kulttuuriympäristö
Aluerajaus, punainen katkoviiva: Sinettäjoen alakosken kulttuuriympäristö.
Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kohde 8. Tarsanrannan autioitunut asuintontti, 9. Syvärannan pihapiiri
Maisemalliset ja historialliset kohteet, vihreä rengas: Sinettäjoen pohjoisrannalla on säilynyt paikallistien varrella peltomaisemia, yksittäisiä talousrakennuksia, kiviaitoja ja uudistuneita pientilojen pihapiirejä. Sinettäjoen rannat ja saha-alue ovat metsittyneet, jolloin joen maisemavaikutus jää pääosin
vähäiseksi. Sinettäjoen etelärannalla olevat renkaat osoittavat alakosken myllyn ja sen itäpuolella olleen vesisahan keskeisten jäänteiden silmämääräisen
sijainnin.
Nykytila: Sinettäjoen alakosken ympäristössä on nähtävissä vielä maatalouskauden rakenteita, kantatiloja, pieniä tilakeskuksia ja avoimia viljelymaisemia. Rakennuskanta on pääosin sotien jälkeen rakennettua, sijoittuen edelleen perinteiseen tapaan viljelymaiseman reunoille. Vanhempaa maatalouskautta edustavat lähinnö Tarsanrannan talousrakennukset ja Syvärannan pihapiiri. Pohjoisrannalla on säilynyt yksittäisiä talousrakennuksia. Uudempi
omakotiasutus sijoittuu vanhemman rakennuskannan yhteyteen. Historiallisia
paikkoja ovat Tarsanrannan ja Syväranta sekä Sinettäjoen varrella sijaitsevat
sahan- ja myllyn sekä sahan sillan vähäiset jäänteet. Sinettäjoen rannat ovat
kasvaneet umpeen.
Historia: Alakosken kulttuuriympäristö edustaa Sinetän vanhinta kulttuuriympäristöä. Alue asutettiin jo 1750-luvulla ja vesisaha perustettiin 1780luvulla. Sinettäjoen ympäristö kuului pääosin Tarsanrannan tilaan, ainoastaan
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eteläkulma kuului Syväjärven kantatalolle ja itäkulmalla olevat Ounasjoen
rantaniityt Korkalon kylän kauko-omistuksiin.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka III.
Kulttuuriympäristön keskeisiä osia ovat Tarsanrannan talousrakennukset, Syvärannan päärakennus ja talousrakennukset sekä joenrantaan liittyvät sahan,
myllyn ja sillan jäänteet. Maisemallista merkitystä on Ounasjoen maisemaan
liittyvillä avoimilla peltomaisemilla ja niihin liittyvillä maatalouskauden pienasutuksella ja yksittäisillä talousrakennuksilla. Tarkastelualue kuuluu Ounasjoki –nimiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Toimenpiteet: Ounasjoen ja Sinettäjoen varren avoimien viljelymaisemien
säilyminen ja rakentamisen keskittyminen vanhaan tapaan viljelymaiseman
reunoille tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Sinettäjoen maisemallinen
asema on kadonnut rantojen kasvillisuuden taakse, näkymien avaamista tulisi
harkita. Alueella on toiminut teollista vientisahatoiminta edustanut Sinettäjoen vesisaha vuosina 1782-1896. Sahaan kuului 1800-luvulla useita rakennuksia, joista on säilynyt lähinnä Tarsanrannan talousrakennusten rivi. Sinetän
sahan rakenteiden, sillan ja työntekijöiden asuntojen jäänteet olisi jatkossa
hyvä selvittää.
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8. Tarsarannan maatila ja Sinetän vesisaha
rek. 698-408-31-109, Tarsaranta
Kantatilan talousrakennuksia, autioitunut pihapiiri sekä vesisahan ja myllyn
jäänteitä.
Sinetän vanhimpiin tiloihin ja teollisuustoiminnan aloittaneesta Tarsarannan
tilasta on säilynyt lähinnä vain alavalle rantavyöhykkeellä sijaitsevat myllyn ja
vesisahan jäänteet sekä autioituneen pihapiirin ulkopuolella sijaitseva talousrakennusten rivi. Pihapiiriin liittyvät ja avoimina säilyneet pellot osoittavat
edelleen vanhan pihapiirin autioituneen paikan.

Kuva: Tarsanrannan talousrakennusten rivi, lato, aitta ja riihi, asuintontilta
kuvattuna. Neljäs hirsinen talousrakennus jää kuvan oikealle puolelle.
Tarsarannan tilan rakennuksista on säilynyt vain vanhan pihapiirin lounaispuolelle, vanhan pihatien ja pellon laidalla sijaitsevat vilja-aitta, riihi, ja kaksi
latorakennusta. Hirsiset, pitkänurkkaiset rakennukset ovat osin huonokuntoisia, mm. riihen katto on jo romahtanut. Tarsarannan neliömäisen umpipihan
muodostaneesta pihapiiristä ei ole säilynyt rakennuksia. Pihapiirin viimeinen
rakennus, vanhimmilta osiltaan 1780-luvulla rakennettu päärakennus siirrettiin vuonna 2009 Kittilään. Sinettäjoen alakoskessa sijainnut vesisahasta ja
myllystä on säilynyt lähinnä kanava ja vähäisiä kivirakenteita. Sahaan liittyneen sillan penkereen jäänteet ovat nähtävissä kosken etelärannalla. Sahan
laaja yhdyskunta sijoittui 1800-luvulla ilmeisesti myös Sinettäjoen pohjoisrannalle. Tilan maataloustoiminta päättyi sotien jälkeen ja Tarsaranta autioitui. Tarsarannan asuinpaikka, saharanta ja lähipellot ovat säilyneet autioitumisen jälkeen rakentamattomina. Uudempaa omakotiasutusta on syntynyt
vähäisessä määrin Tarsarannan asuintontin, peltojen ja talousrakennusten
eteläpuolelle.
Tarsaranta on jaettu 1900-luvulla lukuisiksi tiloiksi, jolloin autioitunut pihapiiri, säilyneet talousrakennukset, saha- ja myllytontti ja yhdyskunta ovat nykyään useilla eri tonteilla. Säilyneet rakennukset ja autioitunut asuinpaikka sijaitsevat kiinteistörekisterin tiloilla (tilanumero - lohkomisnumero) 31-109,
31-112 ja 31-113.
Historia: Tarsarannan ja Sinetän vesisahan yhteinen historia alkaa 1780luvulta. Jo tätä ennen oli Sinetänjoen suulle 1755 perustettu Heikki Heiskarin
omistama Tarsaranta –niminen uudistila, joka oli ensimmäinen maakirjatalo
Sinetässä. Ennen tilan perustamista paikalla oli ollut jonkin aikaa Heiskarin
mökki. Heiskari siirtyi tilalta pois 1790-luvulta, jolloin tilan historia kehityksestä alkoi vastata Fellmannin kauppiassuku ja Sinetän vesisaha.
Rovaniemen kirkkoherra Esaias Fellman ja vänrikki Magnus Clementieff saivat
luvan perustaa vesisahan Sinettäjoen alakoskeen. Kolmikerroksinen sahara-
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kennus valmistui 1782. Valmistuessaan saha oli Lapin toinen ja Kemijoen vesistön ensimmäinen sahalaitos. Sahan perustamisen taustalla oli käyttämätön
koskivoima ja erityisesti laajat hyödyntämättömät metsäalueet. Lautojen kuljetus vientisatamiin muodostui hankalaksi ja 1850-luvulta alkaen höyrysahojen salliminen lisäsi tehokkuutta, keskittäen sahatoimintaa yhä enemmän
suurten laskujokien suulle. Sinetän vesisaha jatkoi teollista sahaamista aina
vuoteen 1896. Saha- ja myllytoiminnan muuttuessa enemmän kotitarvetoiminnaksi laajeni vastaavasti Tarsarannan tilan maatalous. Uutta peltoa raivattiin merkittävästi 1900-luvun alkupuolella.

Karttaote: Isojakokartta v. 1856. Sinettäjoki kuului yläkoskea lukuun ottamatta Tarsarannan tilan omistukseen (Q). Ounasjoen rantaniittyihin liittyvän
avoimen niittyalueen keskellä sijaitsevat Sinetän vesisaha, mylly, asuintontti
(V) ja silta muodostivat tällöin keskeisen osan Sinetän kulttuuriympäristöä.
Tilan ja sahan maisemaan liittyi lukuisia punaisella pisteellä merkittyjä rakennuksia, joista osa on ilmeisesti työntekijöiden asuntoja. Sahaan kuului 1850luvulla palovakuutuskirjan mukaan 15 rakennusta ja siellä työskenteli noin
100 henkeä. Peltoa on raivattu vähäisessä määrin pohjoisrannalle. Mahdollisesti Tarsarannan pellot raivattiin vasta 1900-luvun vaihteessa sahatoiminnan
hiipuessa. Tarsarannan eteläpuolella alkoivat Syvärannan tilan maat ja Ounasjoen rannassa vanhempaa asutusta edustavan Korkalon kylän niityt.

Kuva: Tarsarannan autioitunut asuintontti toukokuussa 2011. Kasvillisuudesta
huolimatta jokien risteyksessä sijaitsevalta tontilta avautuu edelleen hyvä näkymä Ounasjoelle.
Kulttuurihistorialliset arvot: (H, M, TH), Arvoluokka II. Kulttuuriympäristön rakenteiden autioitumisesta huolimatta Tarsarannan ja vesisahan jäänteet muodostavat keskeisen osan Sinetän kylän asutuksen ja elinkeinojen historiaa. Pellon ja saharannan rajaama autioitunut kylätontti sijoittuu maisemallisesti keskeiselle paikalle Sinettäjoen ja Ounasjoen risteyksessä. Teollisuushistoriallisesti Kemijokilaakson ensimmäisellä vesisahalla on historiallista,
1700-luvun aatteisiin ja maakunnan teollisuushistoriaan liittyvää merkitystä.
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Sinettäjokeen liittyvien sahan, myllyn ja sillan ym. jäänteiden säilyminen tulisi
turvata ja talousrakennusten säilyttämistä harkita kaavoituksen yhteydessä.

9. Syväjärvi/Sammalniemi
rek. 698-408-38-67, Mölläri
Tilakeskus, 1800-luvun maatilan asuinrakennus ja talousrakennuksia.
Syväjärven ja Sammalniemen –nimillä tunnettu tilakeskus on jaettu 1900luvun jälkipuoliskolla useiksi tonteiksi, jolloin vanhan päärakennuksen ympäristöön on syntynyt tiivis asuinalue, johon kuuluu eri-ikäistä, sotien jälkeen ja
kyläkeskuksen kaudella rakennettua rakennuskantaa. Perinteiseen maatalousrakentamiseen kuuluvat vanhat rakennukset ovat tiloilla 38-67 ja 33-95.
Kiinteistörekisterissä Mölläri –nimellä kulkevan suorakaiteen muotoisen pihapiirin muodostavat vanha, perinteistä talonpoikaisrakentamista edustava
asuinrakennus, uudehko omakotitalo ja kaksi vanhempaa talousrakennusta.

Kuva: Kahdella umpikuistilla varustetun vanhan päärakennuksen vuoraamaton hirsirunko, kuusiruiset ikkunat, lautaovet edustavat perinteistä talonpoikaista, 1800-luvun rakennustapaa. Rakennukseen liittyy eri-ikäisiä osia. Oikealla näkyy pihaa rajaavat hirsinen talousrakennus.

FCG Finnish Consulting group Oy
MMA

Sinetän rakennetun ympäristön selvitys
150-P14649

Jari Heiskanen

25.8.2011

42 ( 70 )

Kuva: Kapearunkoisen päärakennuksen hirsirunko jatkuu ylös saakka, oikealla
näkyy pihaa rajaava uudempi asuinrakennus. Rakennusten välistä näkyy edelleen ajan rakentamisen keskeinen yhteys viljely- ja vesistömaisemaan.
Pihapiirin länsipuolella on tontilla 33-95 omakotitalo 1950-luvulta sekä viljaaitta, punainen talousrakennus ja hirsilatoja.
Historia: Kiinteistörekisterin mukaan vanha asuinrakennus on Mölläri–
nimisellä tontilla. Ounasjoen kylän kantatiloihin kuuluva Sonkajärvi jaettiin
vuonna 1897 Sonkajärven ja Möllärin tiloihin. Vilja-aitta ja Möllärin pihapiiriä
rajaava talousrakennus kuuluvat Kangas-nimiseen tilaan, joka on erotettu Syväjärvi nimisestä tilasta vuonna 1933. Syväranta kuuluu maarekisterissä Sinetän 1870-luvun uudistaloihin.
Kulttuurihistorialliset arvot: (R,H, M), Arvoluokka I. Asuinrakennus, vilja-aitta, pihaa rajaavat talousrakennukset edustavat Sinetän historiallista asutusta ja maataloutta. Pihapiirin perinteiset rakennukset ja pohjoispuolen pellot
liittyvät Ounasjoen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.
Toimenpiteet: Vanhan päärakennuksen säilyminen tulisi ehdottomasti turvata. Pihapiiriin liittyvillä talousrakennuksilla ja luoteispuolelle jäävällä aitalla on
vanhan miljöön ja pihapiirin rajaajina. Pihapiirin vanhan yhteyden säilyminen
Ounasjoen rantojen viljelymaisemaan tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
Aikaisemmat inventoinnit: Inventointikortti v. 1976.
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E. Kantatien ja kyläkeskuksen kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön luonne: 1960-luvulla alkaneen elinkeinojen, liikenteen
ja rakentamisen murrokseen liittyviä Sinetän kyläkeskuskauden rivitaloja,
omakotitaloja ja julkista rakentamista kantatien varrella. Rakennusten ohella
näkymät kantatieltä vanhempiin kulttuurimaisemiin ovat pääosin peittyneet
1970-luvulla uudistuneen tielinjaan liittyvän lehtipuuvaltaisen kasvillisuuden
taakse.

Kartta: Sinetässä sotien jälkeinen yhteiskunnan yleinen elinkeinojen, rakentamisen ja liikenteen murros maatalousyhdyskunnasta kyläkeskukseksi keskittyi uudistetun kantatien varrelle, johon sijoittuivat 1960-luvun jälkeen uudentyyppiset, omakotialueet, rivitalot, palvelut ja liiketilat. Kylän keskusta rakentui vähitellen alueen eteläreunalle, aikaisemmin rakentamattomana säilyneeseen Lamminvaaran rinteeseen.
Aluerajaus, punainen katkoviiva: Kantatien ja kyläkeskuksen kulttuuriympäristö
Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kohde 10: Sinetän kappeli ja hautausmaa, Kohde 11: Sinetän kyläkeskusta, koulu, rivitaloja ja palvelurakentamista.
Maisemallisia kohteita, vihreä rengas: Pohjoisesta etelään: Seo huoltamo,
Ravintola Sinetän kyläkrouvi, Telekeskus, virkistysalue, kevyen liikenteen silta, K-market Pekkala, rivitalo, 1960-luvun omakotitalo.
Nykyisen Sinetän kulttuuriympäristöistä näkyvän ja keskeisen osan muodostaa 1970-luvulla uudistettu kantatie 79 ja sen varrelle kyläkeskuskauden rakentamista ja yhteiskuntaa edustava kulttuuriympäristö. Vanhan, 1880luvulla rakennetun maantien uudistaminen alkoi 1970-luvun alkupuolella. Tällöin tielinja nousi ylemmäksi rinteeseen korkean penkereen päälle. Tien asema maisemassa muuttui myös selkeästi hallitsevammaksi. Kantatien uudistuksen nuorempia kerrostumia edustavat kevyen liikenteen väylä ja katuvalot.
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Maatalouden väistyminen näkyy maiseman sulkeutumisena, peltojen sekä
mm. Sinettäjoen ja Ounasjoen rantojen pusikoitumisena.
Kantatien ja sitä seuraavan kevyen liikenteen väylän kulttuuriympäristöä
edustavat harvaksi ketjuksi tien varrelle sen rakentamisen jälkeen sijoittuneet
K-market Pekkala, kevyen liikenteen silta, Seo -huoltamo, rivitalot, Sinetän
kyläkrouvi, telekeskus/linkkimasto sekä Sinetän uusi koulu palveluineen ja rivitaloineen. Kantatien maisemaan liittyvät pääosin havupuuvaltainen metsämaisema ja tien varsien lehtipuuvaltainen pusikoituminen. Maatalousmaisemaa edustavat lähinnä Sinetänjoen ylityksen yhteydessä lyhyen aikaa näkyvät ns. Tepon pellot, jonka maisemaan liittyy lisäksi paikallistietä seuraavat
katuvalot ja Sinetänjoen varteen rakennettu levähdyspaikka, matonpesupiste
ja lentopallokenttä.

Kuva: Uuden kantatien linjaus ohittaa pääosin vanhat viljelymaisemat tai ne
ovat jääneet tienvarsikasvillisuuden taakse. Kantatieltä aukeaa näkymä viljelymaisemiin lähinnä vain Sinettäjoen sillan yhteydessä, jossa ns. Tepon pellot
jäävät kantatiehen liittyvän 1900-luvun loppupuolen virkistysalueen taustaksi.
Kantatien kulttuurimaisemaan liittyvät lisäksi 1980-luvun jälkeen rakennetut
rivitalo- ja omakotialueet, jotka rakennetaan Luonuanvaaran ja Lamminvaaran rinteisiin. Tällöin asutus sijoittuu kunnallistekniikan kehityksen suomien
mahdollisuuksien mukaisesti jo selkeästi vanhan, rantojen, peltojen ja kaivonpaikkojen määrittämän kulttuurimaiseman ulkopuolelle. Asumisen, työpaikan ja osin palveluiden läheinen suhde (talo-navetta-pelto-saha-koulu) katkeaa elinkeinojen ja –tason muuttuessa 1960-luvun jälkeen. Sinettä muuttuu
kohti kyläkeskusta, jonka työpaikat sijoittuvat pääosin kylän ulkopuolelle sekä
asutus ja palvelut autoliikenteen pääliikennereitin varrelle. Lähinnä 1900luvun jälkipuoliskolla suunniteltujen Lamminvaaran ja 2000-luvun Luonuanvaaran omakotialueiden kaavat noudattavat ajan henkeä, jossa siirrytään asteittain 1960-luvun säännöllisestä ruutukaavasta kohti yhä vapaampaa tieverkkoa. Kyläkeskuksen kasvu näkyykin hyvin omakoti- ja rivitaloalueiden
ohella palvelukeskuksen uudistuksina ja kappelin laajennuksena.
Arvoluokitus: Ei luokitusta. Kyläkeskuskauden rakentaminen jatkuu edelleen, joten osin hajanaisen kokonaisuuden arvottamista ei nähty vielä tässä
vaiheessa tarpeelliseksi. Sinetän 1960-luvun jälkeisinä vuosikymmeninä rakentunut kyläkeskus keskittyy osin hajanaiseksi nauhaksi kantatien varrelle.
Selkeitä kokonaisuuksia muodostavat Luonuanvaaran omakotialue ja Lamminvaaran kylän keskustan palveluita, rivitaloja ja omakotitaloja käsittävä
alue. Pääosin kyläkeskus on rakentunut vanhan saha-, mylly- ja maatalous-
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maiseman ulkopuolelle. Kohteina kyläkeskuksesta on nostettu esiin sen vanhimmat osat, 1960-luvulla rakennetut kylän keskustan muodostava koulu ja
palvelut sekä Sinetän kappeli
Toimenpiteet: Kylän keskittymistä aikaisemmin rakentamattomina säilyneille
vaarojen rinteille voidaan pitää vanhemman kulttuurimaiseman kannalta hyvänä ratkaisuna. Alueiden laajentamiselle ja täydennysrakentamiselle ei ole
estettä. Jatkossa tiiviimpi rakentaminen tulisi inventoida ja arvioida. Alueiden
ja rakennuskannan aikakauteen liittyvät ominaispiirteet tulisi huomioida tulevissa suunnitelmissa.
Kittiläntien kyläkeskuskauden rakennuksia:
Kuva: Sinetän kyläkeskuskauden
alkua edustaa koulualueen ohella
uuden kantatien linjauksen varteen
1970-luvulla rakennettu asuin- ja
liikerakennus Sinetän kyläkrouvi.
Selkeä, horisontaalinen ulkoasu,
matala sokkeli, kahi-tiili, pitkä
räystäs, tasakatto edustavat hyvin
aikakauden arkkitehtuuria.

Kuva: Seo Sinettä. Kantateiden risteykseen rakennetun huoltamon satulakatto, puuverhoilun eriväriset
panelikentät, aidattu terassi liittävät
sen 1980- ja 1990-luvun
arkkitehtuuriin.

Kuva: Telekeskus vanhan raitin
varrella. Liikenteen, elinkeinojen ja
rakentamisen ohella myös
tietoliikenne ja vapaa-aika
uudistuivat sotien jälkeen ja 1970luvulta alkaen lähes jokaisessa
suomalaisessa kotitaloudessa on ollut
vähintään yksi televisiovastaanotin.
Telekeskuksen tiilivuoraus ja
tasakatto edustavatkin aikakauden,
1970-luvun rakennustapaa.
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Kuva: Samaa aikakautta edustavan
K-market Pekkalan julkisivun puupanelointi, julkisivulevyt, katokset,
pylväät, kulman korostaminen, värikkyys edustavat 1980-luvun rakentamista.

Kuva: 1900-luvun lopun nostalgia
ja perinnetietoisuus näkyy myös
vanhaan Kittiläntiehen liittyvässä
kevyen liikenteen
riippuansassillassa, jossa 1970luvun betonikauden jälkeen
palattiin jälleen puuhun ja
perinteisiin rakenteisiin.
Siniharmaan värityksen ja
rakennustekniikan ohella sillan
perustukset vuorattiin vanhaa
lohkokiviperustusta imitoivilla
kivilevyillä.

Kuva: Tyypillinen Kittiläntien
metsäinen maisemakuva Sinetän
kylän kohdalla. Uusi,
autoliikenteen ehdoilla
rakennettu tielinja erottui 1970luvulla selkeästi omaksi,
maapenkereen päälle
rakennetuksi tielinjaksi. Tien
asemaa maisemassa vahvistaa
vasemmalla näkyvä kevyen
liikenteen väylä, joka on tyypillinen 1900-luvun loppupuolen
lisäys, kun huomattiin, että
käveleminen ja pyöräily eivät
kadonneetkaan liikennemuotona autoilun yleistyessä. Sotien jälkeiseen tieliikenteen kulttuurimaisemaan liittyy myös usein penkereisiin liittyvä lehtipuuvaltainen pusikoituminen, joka edelleen erottaa tielinjaa ympäröivistä maisemista.
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10. Sinetän kappeli ja hautausmaa
Hautausmaa 1951 ja kappeli 1965/1986.
Kylän pohjoispuolella, Luonuanvaaran rinteessä ja kantatien 79 varrella sijaitseva hautausmaa perustettiin 1951. Hautausmaahan liittyvä, rakennusmestari
Toivo Lukkariniemen suunnittelema, kappeli valmistui 1965. Rakennus liittyy
uuden koulun ohella Sinetän kyläkeskuksen alkuvaiheeseen, jolloin rakennuksia ei enää sijoitettu vanhaan kyläkeskustaan. Julkisivumateriaaliksi tuli perinteisen puun rinnalle tiili. Sinetän kappeli rakennettiin noin kilometrin päähän
kylästä, asumattoman Luonuanvaaran rinteeseen.

Kuva: Etualalla oleva matala osa edustaa kappelin vanhempaa osaa. Kappelisaliin liittyvistä ikkunoista avautuu kuiva, matalan aluskasvillisuuden peittämä
mäntykangas.

Kuva: Sinetän kappelin laajennusosa nurmikenttineen liittyy kantatien maisemaan. Laajennusosan historialliset lainat liittyvät lähinnä ajan postmoderniin arkkitehtuuriin.
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Vuonna 1965 valmistuneen, tasakattoisen, laatikkomaisen ja matalan rakennuksen julkisivuissa käytettiin tummanruskeaa tiiltä, ikkunoiden yhteydessä
profiloitua kuparipeltiä sekä ruskeaksi petsattua puupanelointia. Julkisivuiltaan ja massoittelultaan tiukan geometristä kappelirakennusta laajennettiin
vanhan osan pohjoispuolelle vuonna 1986 Sinetässä asuvan arkkitehti Jukka
Tepon tekemin suunnitelmin. Samalla vanha osa saneerattiin. Uusi osa jatkaa
julkisivumateriaaleiltaan vanhan osan tyyliä. Selkein muutos on uuden osan
korkea, päistä aumattu satulakatto, joka tuo rakennukseen laajennusaikakauden historiallisia lainoja suosivan leiman. Vanhan osan tasakatto muutettiin
tällöin loivaksi satulakatoksi.
Hautausmaata on laajennettu perustamisen jälkeen ylärinteeseen. Rinnettä
nousevan pääkäytävän varrella näkyvät ajalliset kerrostumat, jossa vanhimman 1950-luvun nurmipintainen hautausmaa vaihtuu ylärinteen metsähautausmaan piirteisiin. Sama eri aikakausien suhde ympäristöön on nähtävissä
kappelin alkuperäisen ja laajennusosan lähiympäristössä. Kappelin vanha osa
edustaa vielä 1950/1960-luvun luonnonläheisyyttä, jossa metsä, kanervapeitteisine maanpintoineen rajautuu rakennuksen sokkeliin saakka. Kappelin
1980-luvun laajennuksen ympäristö on saanut laajan parkkipaikan ohella perinteisen nurmipinnan, jota on koristettu rakennusaikana suosituilla Kääpiövuorimännyillä ja vuorenkilvillä.

Kuva: Kappelin sisäänkäynnit. Kuvassa vasemmalla näkyy 1960-luvun osa ja
keskellä poikittain 1980-luvun laajennus, jossa on huomioitu vanhan osan
materiaalit ja julkisivun jäsentely. Aikakauden vaihtuminen näkyy lähinnä kattomuodossa ja ulko-ovissa.
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Tummasävyisen kappelin vastapainoksi rakennettiin myös 1986 yhdistetty
portti ja kellotorni. Valkoiseksi maalatusta betonista valmistetut ”rukoilevat
kädet” toimivat porttina kappelille ja hautausmaalle.
Kappelin asema kaukomaisemassa on heikentynyt viime vuosikymmeninä.
Vielä 1980-luvulla kappelin kuvauksissa mainittu näkymä Ounasjoelle on kadonnut puuston kasvaessa.
Kulttuurihistorialliset arvot: (R, H, M) Arvoluokka: I. Sinetän 1960- ja
1980-luvun kerrostumat sisältävät hautausmaa ja kappeli viestivät Sinetän
pitkästä ja keskeisestä asemasta pitäjän asutushistoriassa. Rakennuksella on
keskeinen merkitys paikan identiteetin luojana. Rakennuksessa yhdistyvät
1960-luvun uudistunut arkkitehtuuri ja materiaalit sekä 1980-luvun laajennuksen jatkuvuus ja aikakaudelle tyypilliset historialliset lainat. Kappeli ja sen
laajennus kuuluvat Sinetän kyläkeskuskauden keskeisiin rakennuksiin.
Aikaisemmat inventoinnit: Ei
Toimenpiteet: Kirkon ja hautausmaan muodostavan kokonaisuuden säilyminen tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä. Tulevissa korjaus-, muutos ja laajennustöissä tulee huomioida kokonaisuuden ajalliset kerrostumat.
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11. Sinetän kyläkeskus:
rek. 698-408-31-35, Terveyskangas 1962.
Lamminvaaran metsärinteessä, kantatien 79 varrella oleva ja Sinetän kyläkeskuskauden palveluita ja keskuksen käsittävä kokonaisuus on rakentunut
kahdessa vaiheessa 1950/60-luvulla ja 1980-luvulla. Kolmannen kerrostuman
rakentaminen alkoi kesällä 2010.
Terveyskangas –nimisellä tontilla ovat Sinetän entinen terveystalo (1956),
kansa ja kansalaiskoulu (1961), uusi terveystalo (1985) ja vapaapalokunnan
paloasema (1982). Koulu ja palveluiden asuntoloiksi on rakennettu ylärinteeseen kuusi rivitaloa 1960- ja 1980-luvulla. Pihamaalle, kantatien varrelle on
2004 pystytetty talvi- ja jatkostaan liittyvät muistomerkki. Aikakauden rakentamiseen kuuluu lisäksi uudempien rivitalojen nurkalta lähtevä valaistu kuntorata. Parhaillaan koulun itäpuolelle, entisen kentän paikalle rakennetaan monitoimitaloa.

Kartta: Sinetän kyläkeskustan palvelu- ja asuinrivitalot.
11-1. vanha terveystalo
11-2. koulurakennukset
11-3. rivitalot 1960-luku
11-4. työpajarakennus
11-5. rivitalot 1980-luku
11-6. vapaa-palokunta
11-7. uusi terveystalo
11-8. talvi- ja jatkosodan muistomerkki

FCG Finnish Consulting group Oy
MMA

Sinetän rakennetun ympäristön selvitys
150-P14649

Jari Heiskanen

25.8.2011

51 ( 70 )

Sinetän kylän keskustan palvelu- ja asuinrakennukset:

11-1. Sinetän terveystalo: Kaksikerroksisen puurakennuksen suunnittelivat
vuonna 1955 H. Maatela ja P.O. Vesanen. Harjakattoinen, julkisivuiltaan vaakapaneloitu rakennus valmistui 1956. Rakennuksessa on toiminut neuvola ja
hammashoitola. Rakennus peruskorjattiin ja muutettiin asuinkäyttöön 1980luvulla (suunnitteluteknikko Kaisa Tammilehto, Rovaniemen mlk.). Terveystalo liittyy vahvasti sotienjälkeisen, kunnallisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja leviämiseen. Terveystalo on Sinetän kyläkeskuksen vanhin rakennus, edustaen vielä perinteisen puurakentamisen viimeistä vaihetta.

11-2. Sinetän kansa- ja kansalaiskoulu: Sinetän uuden kansa- ja kansalaiskoulun suunnitteli MKR:n suunnittelijat arkkitehdit Teppo Hiilivirta ja Simo
Lumme vuonna 1960. Maaseudun keskusrakennustoimisto (MKR, nykyisin
FCG oy.) perustettiin vuonna 1949 Maalaiskuntien Liiton ja Maatalosseurojen
Keskusliiton toimesta palvelemaan maalaiskuntien rakennustoimintaa, joka
laajeni voimakkaasti sotien jälkeen koulujen, palveluiden ja yhdyskuntatekniikan rakennustarpeen vuoksi. Koulutoimintojen ohella rakennuksiin tuli oppilasasunto. Koulurakennusten nykyiset julkisivumateriaalit ja kattomuodot viittaavat muutoksiin, joskin kaupunginarkiston materiaaleissa ei ollut merkintää
rakennuksiin tehdyistä muutoksista.
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11-3. Rivitalot: Koulurakennusten kanssa samaan toiminnalliseen ja arkkitehtooniseen kokonaisuuteen kuuluvat kolme opettajien rivitaloa valmistuivat
1961. U-muotoisen, suojaisan pihapiirin muodostavat rivitalot (Opettajaasuntola, 1960) suunnittelivat samoin kuin viereisen koulun MKR:n arkkitehdit
Hiilivirta ja Lumme. Rakennukset saneerattiin sisä- ja ulkopuolelta 1995, jolloin asuntoihin rakennettiin mm. sauna. Korjausrakentamisen suunnittelivat
Rovaniemen maalaiskunnan talonrakennustoimiston suunnittelijat K. Tammilehto ja T. Juntunen.

11-4. Työpajarakennus. Todennäköisesti Kansalaiskoulun käytännönläheiseen kurssitukseen liittyvän työpajarakennuksen suunnitteli Rovaniemen
mlk:n rakennustoimisto 1967.

11-5. Rivitalot: Vuonna 1982 valmistuneet rivitalot suunnitteli rakennussuunnittelutoimisto Matti Turpeinen.
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11-6. Palokunnan talo: Vuonna 1982 valmistuneen vapaa-palokunnan rakennuksen suunnitteli Mikkola Ky.

11-7. Uusi Terveystalo: Hammashoitolan, neuvolan ja lääkärin tilat sisältävän rakennuksen suunnitteli rakennussuunnittelutoimisto Matti Turpeinen
vuonna 1985.

11-8. Sotamuistomerkki: Sinetän miesten ja naisten muistoksi vuonna
2004 pystytetty muistomerkki muistuttaa Sinetän miehistä ja naisista, jotka
lähtivät talvi- ja jatkosodassa puolustamaan Suomea. Varsinainen kokoontumispaikka, johon kivessä viitataan, sijaitsi joen pohjoispuolella Jaarasenmäessä. Sinetän kyläkeskustan ohella Jaarasenmäellä oli puolustusvoiman parakki,
josta jaettiin varusteet. Muistomerkin sijoittaminen historiallisen paikan sijasta Lamminvaaran rinteeseen vahvistaa osaltaan 1960-luvun jälkeen paikalle
rakennetun kylän keskustan luonnetta.
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Historia: Ennen kyläkeskuskautta Lamminvaaran rinteessä oli saksalaisten
jatkosodan aikana rakentamia varikko- ja kasarmirakennuksia, jotka tuhoutuivat Lapin sodan aikana.
Kulttuurihistorialliset arvot: (H, M) Arvoluokka: II. Sinetän palvelu- ja
asuinrakennuksia sisältävän kylän keskuksen arvot liittyvät kokonaisuuteen,
joka edustaa Sinetän 1960-luvulla alkanutta muutosta ja tiiviin rakentamisen
alkua sekä sen kehitystä. Arvot perustuvat kerroksellisuuteen, jossa on edustettuna 1950-, 1960- ja 1980-luku sekä parhaillaan rakenteilla oleva 2010luku. Historiallista merkitystä on lähinnä alueen vanhimmilla osilla, terveystalolla sekä koulun ja rivitalojen muodostamalla asemakaavallisella kokonaisuudella, jotka edustavat rakennustyyppien ja materiaalien osalta nykyaikaisen
rakentamisen alkua Sinetässä. Nuoremman kerrostumaa, 1980-lukua, edustavat anonyymit rivitalot sekä aikakauden rakentamisen historiallisia lainoja ja
monimuotoisuutta ns. postmodernia arkkitehtuuria edustava uusi terveystalo.
Aikaisemmat inventoinnit: Ei
Toimenpiteet: Sinetän kyläkeskuskauden rakentamista edustavan keskeisen
kohteen ajalliset kerrostumat tulisi huomioida rakennushankkeiden yhteydessä. Korjaus- ja täydennysrakentamisessa tulisi huomioida rakennusajan arkkitehtuuri ja materiaalit.
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F. Vanhan Kittiläntien asutus- ja viljelymaisema
Kulttuuriympäristön luonne: Maatalousmaisema historiallisen vanhan Kittiläntien varrella. Alue edustaa Sinetän maatalousmaiseman kasvua 1900luvun alkupuolella. Ounasjoen ja vanhan Kittiläntien varrelle raivattu tasainen
viljelymaisema, johon liittyy 1900-luvun alkupuolen ja jälleenrakennuskauden
maa- ja pientiloja.

Aluerajaus, punainen katkoviiva: Vanhan Kittiläntien ja Ounasjoen varren
asutus- ja viljelymaisema.
Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kohde 12: Kivalon pientila. Kohde
13: Alatalon pientila, kohde 14: Haavikon tilakeskus.
Maisemalliset kohteet, vihreä rengas: Mukkalan ja Norvamaan tilakeskukset.
Sininen katkoviiva: Kittiläntien vanha, hiekkapintainen linjaus.
Nykytila: Vaikka tilojen maataloustoiminta on pääosin päättynyt, on niihin
liittyvän alavan Ounasjoen rantojen viljelymaiseman avoin luonne pääosin säilynyt. Pellot ovat metsittyneet lähinnä Ounasjoen rannalla ja Kittiläntien eteläpuolella. Maatiloilla on edelleen perinteisen hallitseva asema peltojensa yhteydessä. Uutta omakotiasutusta on syntynyt tien varrelle vähäisessä määrin,
keskittyen enemmän metsäosuuksille mm. luoteiskulmalle, jossa tie nousee jo
Luonuanvaaran alarinteeseen.
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Kuva: Vanha Kittiläntie linjattiin suoraviivaisesti Ounasjoen varren tasaiselle
rantavyöhykkeelle. Kuvassa tien varrella sijaitseva Mukkala.
Historia: Ounasjoen rantaniityt Sinettäjoen eteläpuolella kuuluivat Korkalon
kylän ohella Koivurannan tilan maihin. Korkalon kylän niittyjen ja Luonuanvaaran väliin jäi alava, kostea suoalue, joka kuului Syvärannan tilaan. Todennäköisesti luonnonniittynä ollut alueen länsireunalle linjattiin 1880-luvulla
valmistunut Kittiläntie. Pellonraivaus alkoi todennäköisesti 1800-luvun jälkipuoliskolla ja se jatkui aina 1950-luvulle saakka. Vanhimpia tiloja on Haavikko, pääosin maatilat perustettiin 1900-luvun alkupuolella. Alueen tilojen perustaminen liittyy 1800-luvun lopun ilmiöihin, väkiluvun kasvuun, tilojen jakamisen helpottumiseen, pellonraivauksen laajenemiseen ja sahatoiminnan
merkityksen vähenemiseen alueen elinkeinoissa.
Väkiluvun lisääntyessä ja tilojen jakamisen helpottuessa Syvärannan kantatilasta erotettiin 1920- ja 1930-luvulla muutamia pientiloja. Tällöin vanhan
maantien ja Ounasjoen varrelle syntyi maisemallinen kokonaisuus, jonka keskeisiä elementtejä ovat rakennusten ohella vanhan, 1880-luvun maantien linjaus. Kaukoliikennettä palveleva maantie pyrittiin jo tällöin linjaamaan mahdollisemman suoraan. Tielinja ohittaakin Sinetässä sen kantatalot, myllyt ja
sahat. Maantien maisemaan liittyvän alavan viljelymaiseman keskeisiä tiloja
ovat Kivalo, Alatalo ja Haavikko sekä rakennettuna ympäristönä jälleenrakennuskauden kerrostumaa edustava Mukkala ja Haapalehto.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: III. Kittiläntien 1880-luvun linjaus ja Ounasjoen varren 1900-luvun alkupuolen asutus- ja viljelymaisema.
Alue edustaa kantatiloja nuorempaa maatalouskauden asutushistoriaa. Vanhan, tasaista Ounasjoen viljelymaisemaa halkovan Kittiläntien varrella on säilynyt tilarakentamista 1900-luvun alkupuolelta aina 1950-luvulle. Paikallisen
aluerajauksen lisäksi alue kuuluu myös laajempaan Ounasjokivarsi –nimiseen
valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.
Vanhan Kittiläntien asutus- ja viljelymaisema jatkuu alueen eteläpuolella vanhempaa asutusta edustavana Koivurannan kantatilan asutus- ja viljelymaisemana.
Toimenpiteet: Maatiloihin ja historialliseen maantiehen liittyvän viljelymaiseman avoimena säilyttäminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
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12. Kivalo (Törmänen)
rek. 698-408-33-5
1900-luvun alun pientila vanhan maantien varrella.
Vanhan maantien varrella sijaitseva Kivalon pientila pihapiiriin kuuluu asuinrakennus ja kaksi hirsistä punaiseksi maalattua talousrakennusta 1900-luvun
alkupuolelta. Etelään aukeava, perinteisten rakennusten rajaama pihapiiri liittyy vanhan maantien ja Ounasjoen rannan tila- ja viljelymaisemaan.

Kivalo erotettiin Syväjärven kantatilasta vuonna 1926.
Kulttuurihistorialliset arvot: (M,R) Arvoluokka III. Asuinrakennus ja
kaksi talousrakennusta. 1900-luvun alkupuolen pientilan rakennuskantaa
edustava pihapiiri historiallisen maantien linjauksen varrella. Kivalo liittyy laajempaan vanhan Kittiläntien ja Ounasjoen varren asutus- ja viljelymaisemaan.
Toimenpiteet: Kittiläntiehen ja maatalousmaisemaan liittyvän kohteen pihapiirin, asuinrakennuksen ja hirsisten talousrakennusten säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
Aikaisemmat inventoinnit: ei
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13. Alatalo
rek. 698-408-33-99
1900-luvun alkupuolen pientila.
Vanhan maantien varrella sijaitsevan Alatalon pihapiirissä on asuinrakennus ja
vinkkelinmuotoinen talousrakennus 1900-luvun alkupuolelta.

Alatalo on erotettu Syväjärven kantatilasta 1933.
Kulttuurihistorialliset arvot: (M,R) Arvoluokka III. 1900-luvun alkupuolen pientilan rakennuskantaa edustava kokonaisuus historiallisen maantien
varrella. Kivalo liittyy laajempaan asutus- ja viljelymaisemaan.
Toimenpiteet: Kittiläntiehen ja maatalousmaisemaan liittyvän kohteen perinteisen pihapiirin, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen säilyminen tulisi
ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
Aikaisemmat inventoinnit: ei
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14. Haavikko
rek. 698-408-33-44
Osatalo, maatilan pihapiiri 1900-luvun alkupuolelta.
Vanhan maantien maisemaan liittyvän Haavikon pihapiirissä ovat asuinrakennus, hirsinavetta ja aitta. Pihapiirin keskellä on kaivo ja siihen liittyvä perinteinen suojakatos. Pihapiirin luoteispuolelle sijoittuu erillisinä kaksi talousrakennusta. Päärakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa, vanhempi osa on
1800-luvun jälkipuoliskolta ja eteläpää ja rakennuksen ulkoasu 1910-luvulta.

Kuva: Haavikon pihapiiri, aitta, asuinrakennus ja navetta.
Haavikon tilakeskus sijoittuu maantien ja rannan väliin raivatun peltovainion
keskelle. Pihatiehen liittyy koivukuja ja pihaan kookas mänty ja kuusi. Tilaan
liittyy lisäksi laaja metsäalue Ounasjoen itäpuolella.
Haavikko on erotettu Syväjärven kantatilasta vuonna 1923.
Kulttuurihistorialliset arvot: (M,H) Arvoluokka II. Perinteistä, 1900luvun alun rakentamista edustava Tilakeskus liittyy Vanhan maantien ja Ounasjoen asutus- ja viljelymaisemaan.
Toimenpiteet: Kittiläntiehen ja maatalousmaisemaan liittyvän kohteen pihapiirin, asuinrakennuksen ja hirsisten talousrakennusten säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
Aikaisemmat inventoinnit: Inventointikortti v. 1976.
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G. Koivurannan asutus- ja viljelymaisema
Kulttuurimaiseman luonne: Kantatalon ja kahden osatalon muodostama
talonpoikaista rakennustapaa edustava asutus- ja viljelymaisema Ounasjoen
rannalla ja Pessousvaaran alarinteessä. Maisemaa leikkaa Kittiläntien 1970luvun linjaus ja sen vanhempi osittain käytöstä poistunut 1880-luvun linjaus.

Aluerajaus, punainen katkoviiva: Koivurannan asutus- ja viljelymaisema
Inventoidut kohteet, punainen rengas: Kohde 15: Koivuranta. Kohde 16:
Heimola.
Maisemalliset kohteet, vihreä rengas: Hannalan palstatila.
Sininen katkoviiva: Kittiläntien vanha linjaus. Tielinja on säilynyt vanhan
luonteensa sorapäällysteisenä paikallistienä. Heimolan ja Koivurannan pohjoispuolella on lyhyt, nykyistä paikallistietä kapeampi tieosuus, joka jäi pois
käytöstä kantatien uudistuksen yhteydessä.
Sinetän kantataloihin kuuluva Koivuranta oli 1900-luvun alkupuolella jaettuna
kahteen osaan. Koivurannan vanhempi talonpaikka sijaitsi alavalla, tulvaherkällä ranta-alueella, josta talo siirrettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla ylös harjanteelle. Virallisesti Koivurannan tila jaettiin neljään Koivurannan, Heimolan,
Koivuharjun ja Uusitalon tiloihin vuonna 1911. Tilat muodostivat yhtenäisen
asutus- ja viljelymaiseman, joka sijoittuu Ounasjoen rantaan, jatkuen edelleen pitkänä metsäsarkana aina Sinettäjärveen saakka. Keskeisen osan rakennettua kulttuuriympäristöä muodostavat Ounasjoen alavien rantapeltojen
taakse rinteeseen sijoittuvat Koivurannan ja Heimolan talonpoikaista rakennustapaa edustavat tilakeskukset. Koivuharjun ja Uusitalon rakennuskanta on
osin uudistunut, joskin niiden tarkastaminen tässä inventoinnissa jäi tekemättä. Viljelymaiseman luoteiskulmalle, Koivuharjun ja Uusitalon yhteyteen sijoittuu pientaloasutusta, joka on pääosin syntynyt sodan jälkeen Uusitalon maista lohkottuna. Vanhempaa mäkitupa-asutusta ja rakennustapaa edustaa
vuonna 1933 Syväjärvestä erotettu Hannala (rek. 33-85 Harjula) Sen pienessä pihapiirissä on mm. punamullattu, vuoraamaton hirsinen asuinrakennus ja
talousrakennus.
Koivurannan eteläpuolella saksalaiset rakensivat Lapin sotaan liittyvää viivytysasemaa syksyllä 1944. Tätä linjaa ja mahdollista taistelupaikkaa ei paikannettu tai tarkastettu tämän inventoinnin yhteydessä.
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Kulttuurihistorialliset arvot: Arvoluokka: I. Koivurannan kantatalo ja siitä erotettu Heimola –niminen osatalo muodostavat viljelymaisemineen Sinetän parhaiten säilyneen perinteisen maatalousmaiseman. Kokonaisuuteen
kuuluvat Koivurannan ja Heimolan talonpoikaista rakennustapaa edustavat tilakeskukset, jotka sijaitsevat maisemallisesti hallitsevalla paikalla Ounasjoen
rantamaisemaan liittyvällä harjanteella. Tilojen rinnepeltojen ohella maisemaan liittyy Ounasjoen maisemaan liittyviä alavia rantapeltoja. Viljelymaisemaa leikkaa maakunnallisiin pääteihin kuuluvan Kittiläntien 1880- ja 1970luvun linjaukset. Koivurannan alue kuuluu lisäksi laajempaan Ounasjokivarsi–
nimiseen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.
Toimenpiteet: Maatiloihin ja historialliseen maantiehen liittyvän viljelymaiseman säilyttäminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Tilakeskuksilla
on aikaisemmin ollut näkyvämpi asema Ounasjoen suurmaisemassa. Kittiläntien uuteen linjaukseen liittyvä kasvillisuus on osin katkaissut tämän yhteyden. Kasvillisuuden karsimista olisi hyvä harkita.

Kuva: Ote peruskartasta vuodelta 1958. Kaukoliikenteen tarpeisiin 1880luvulla rakennettu Kittiläntie halkoo vielä huomattavan suoraviivaisesti Ounasjoen rantapeltoa. Kärryjen ja lapioiden aikakaudella tasainen pelto tarjosi
parhaimman pohjan tientekoon. Tielinja uudistettiin 1960- ja 1970-luvulla,
jolloin tielinja siirtyi ylemmäksi rinteeseen saaden ajalle tyypillisesti hieman
kaarevan linjauksen. Koneiden kehittyminen ja lisääntyminen mahdollisti
myös maaleikkaukset ja penkereet.
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15. Koivuranta ns. Aapintalo
rek. 698-408-34-1
Kantatalon pihapiiri, asuin- ja talousrakennuksia 1800-luvulta.
Koivurannan Ounasjoen alavalta rantaosuudelta nousevan rinnepeltojen päällä
sijaitsevassa pihapiirissä ovat perinteistä talonpoikaista rakennustapaa edustavat asuinrakennus ja sitä vastapäätä sijaitsevat 1800-luvun hirsinen talousrakennus ja 1970-luvulla rakennettu talousrakennus. Pihapiirin ulkopuolelle
sijoittuu kaksi aittarakennusta, joista korkeiden kuusien reunustaman pihatien
varrella oleva on pylväsaittatyyppiä.
Vuoraamaton, hirsinen päärakennus on rakennettu 1881 ja sitä on laajennettu 1900-luvun alkupuolella salilla ja kahdella kamarilla, jotka siirrettiin 1920luvulla kaupungin lähelle. Päärakennuksessa toimi Sinetän kansakoulu aina
varsinaisen kansakoulurakennuksen valmistumiseen saakka. Pitkänurkkaisessa ja punaiseksi maalatussa rakennuksessa on luonnonkivistä tehty sokkeli ja
kuusiruutuiset ikkunat sekä moniruutuiset haukkaikkunat. Tila on säilynyt jakamattomana aina vuodesta 1911, jolloin kantatalo jaettiin neljään tilaan.

Kuva: Koivurannan päärakennus.

Kuva: Koivurannan pihapiiri sijoittuu harjanteen päälle, jossa sen paikkaa
osoittavat rakennusten lisäksi kookkaat pihapuut. Koivurannasta erotettu
Heimolan tilakeskus sijoittuu kuvan vasemmalle puolelle, peltomaiseman reunaan.
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Kulttuurihistorialliset arvot: (M,R,H) Arvoluokka: I. Koivurannan kantatilan rakennuskanta, 1800-luvulta olevat päärakennus ja aitat muodostavat
keskeisen osan Koivurannan asutusmaisemaa. Tilakeskus liittyy vanhan
maantien ja Ounasjoen asutus- ja viljelymaisemaan. Koivuranta on osa Ounasjokivarsi –nimistä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Toimenpiteet: Päärakennuksen, pihapiirin talousrakennuksen ja kahden
1800-luvulla rakennetun aitan säilyminen tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä. 1970-luvun pitkällä talousrakennuksella on merkitystä pihapiirin rajaajana.
Aikaisemmat inventoinnit: Inventointikortti v. 1976. Lapin rakennusperintö
1984.

Kuva: Koivurannan aitan jalkarakenne

Kuva: Koivurannan pihapiirin pohjoisreunaa rajaava vanha talousrakennus.
Oikealla näkyy pihatien varteen jäävä aittarakennus.
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16. Heimola
rek. 698-408-34-1
Koivurannan osatalo, vauraan talonpoikaistilan pihapiiri, asuin- ja talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.
Heimolan väljän, neliömäisen, nurmipintaisen pihapiirin muodostavat pääosin
1900-luvun alkupuolella rakennetut asuinrakennus, navetta, talousrakennus
ja kellarin sisältävä aittarivi. Pihapiiri jatkuu eteläpuolelle, jossa on pellon laidalla talousrakennuksia mm. riihirakennus. Pihatien varrella on vastaava, palovaarallisena rakennuksena pihapiirin ulkopuolelle sijoitettu kuivurirakennus,
joka edustaa maatalouden kehitystä ja koneistumisen etenemistä 1900-luvun
alkupuoliskolla.

Kuva: Heimolan päärakennus, vaurastuminen näkyi usein näyttävinä kuistiratkaisuina, joista Heimolan kaksikerroksinen lasikuisti on ehdottomasti Sinetän näyttävin.
Virallisesti Koivurannan kantatalo jaettiin neljäksi tilaksi v. 1911. Heimolan
asuinrakennus on siirretty Koivurannan pihasta ja laajennettu nykyasuunsa
vuonna 1909. Rakennuksen ulkoasu, satulakatto, T-ikkunat, vaakavuoraus,
haukkaikkunat, edustavat ajan maatilarakentamista. Selkeän, mutta vauraan
talonpoikaistalon keskeinen piirre on kaksikerroksinen ja leveä lasikuisti, jonka ikkunajaossa on nähtävissä ajan myöhäisjugendin vaikutus. Ikkunoiden
vuorilaudoissa on lähinnä edustettuna uusgotiikka. Kivijalka on myöhemmin
betonoitu. Tilakeskus on jäänyt pois käytöstä ja rakennuksissa näkyy pieniä
vauriopaikkoja. Rakennusten huopakatteet ovat pääosin ehjiä.
Päärakennuksen ohella pääosa hirsisistä talousrakennuksista on vuodelta
1911. Nuorempia rakennuksia ovat vuonna 1935 valmistunut aittarivi ja 1940
valmistunut kuivuri.
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Kuva: Maantieltä tuleva pihatie sijoittuu päärakennuksen ja aittarivin väliin,
jatkuen edelleen Heimolasta ylempänä olevan Koivurannan pihapiiriin.
Rakennusten väljästi rajaaman avoimen nurmipihan reunoilla on vanhaa puutarhakasvillisuutta mm. lehtikuusia ja pensasaitaa.
Heimolan rakennutti ja sitä viljeli 1900-luvun alkupuolelta aina 1950-luvulle
Janne Koivuranta, joka oli maalaisliiton pitkäaikainen kansanedustaja ja maakunnallinen vaikuttaja. Omistajan taustasta johtuen tilan nimi liittynee ajan
kansallisromanttiseen nimistöön ja erityisesti Helsingissä sijaitsevaan Heimolan taloon, jossa eduskunta kokoontui 1911-1930. Koivurannan aikana Heimola oli alueellinen esimerkkitila.
Sota-aikana Heimola toimi alueen saksalaisten yksiköiden keskuksena. Toimintoja oli sijoitettu mm. Heimolan hirsinavettaan.
Kulttuurihistorialliset arvot: (M,R,H,HH) Arvoluokka: I. Heimolan osatilan rakennuskanta, 1900-luvun alkupuolelta olevat päärakennus ja lukuista
talousrakennukset muodostavat ehjän ja monipuolisen kokonaisuuden. Henkilöhistoriallisesti Heimola liittyy keskeisesti kansanedustajan ja maakunnallisen
vaikuttajan Janne Koivurannan elämään. Tilakeskus liittyy lisäksi Koivurannan
edustavaan viljelymaisemaan sekä laajemmin vanhan maantien sekä Ounasjoen asutus- ja viljelymaisemaan. Heimola on osa valtakunnallista Ounasjokivarsi –nimistä maisema-aluetta.
Toimenpiteet: Merkittävän rakennus-, henkilö- ja maisemahistoriallisen kokonaisuuden muodostavan Heimolan pihapiirin säilyminen ja asema maisemassa tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
Aikaisemmat inventoinnit: Inventointikortti v. 1976. Lapin rakennusperintö
1984.
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Yhteenveto
Sinetän nykyistä kulttuurimaisemaa on rakennettu jo yli 200 vuotta. Joet,
kosket, viljelykelpoinen maa, vanha maantie, uusi kantatie ja yhdyskuntatekniikka ovat määrittäneet Sinetän maiseman rakentumista. Raportissa ajallinen kehitys on jaettu kolmeen kerrostumaan, joista kaksi vanhinta edustavat
lähtökohdiltaan pääosin jo historiallista maankäyttöä, maisemaa ja rakentamista.
Vanhinta kerrostumaa edustavat Sinetän kantatilat sahat ja myllyt, jotka perustetaan pääosin ennen 1880-lukua, jolloin metsillä, sahoilla ja myllyillä oli
merkittävä rooli alueen elinkeinoissa. Toisen vaiheen muodostaa maatalouden
ja kylävaiheen aikakausi 1880-luvulta aina 1960-luvulle, jolloin maatilojen lukumäärä kasvaa ja Sinetän kyläkeskusta muodostuu Sinettäjoen pohjoispuolelle, Kittiläntien varteen. 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, rivitalot, kappeli, jotka keskittyvät Kittiläntien uuden linjauksen varrelle. Vanha raitti jää syrjään ja peltoala alkaa supistua.
Elinkeinoiltaan Sinetästä muodostuu vähitellen Rovaniemen nukkumalähiö,
jonka työpaikat ovat pääosin kyläkeskuksen ulkopuolella. Vaikka näiden kulttuuriympäristöjen sekoittumista on tapahtunut, on myllyjen, sahojen ja maatalouden maisema säilynyt, joskin osittain enää jäänteinä, uuden kyläkeskuksen keskittyessä uuden kantatien ohella aikaisemmin rakentamattomina säilyneille vaarojen rinteille.

4.1

Sinetän laajat kulttuuriympäristöt ja keskeiset rakennuskohteet

Sahoja, myllyjä ja kantatiloja 1750-1880
Sinetän asutushistoria liittyy keskeisesti Sinettäjoen koskiin ja Ounasjokeen,
joiden rannoille perustettiin Sinetän alueen ensimmäiset myllyt, sahat ja talot
jo 1700-luvun loppupuolella. Asutus oli pitkään haja-asutusluonteista ja aina
1920-luvulle Ounasjoenkylään kuuluneessa Sinetässä oli kaava-alueella 1800luvun lopulla vain viisi taloa, Suvanto, Tarsanranta, Kuusela, Syväranta ja
Koivuranta, jotka sijoittuivat harvaksi ketjuksi Ounasjoen ja Sinetänjoen koskien varrelle. Viljelyyn kelpaavia alueita olivat lähinnä kapea vyöhyke vesistöjen alavilla ranta-alueilla ja vaarojen alarinteillä. Merkittävän kokonaisuuden
muodosti lähinnä Sinetän alakoskeen perustettu Sinetän vesisaha (1782), joka edusti ensimmäistä teollista, vientiin tähtäävää toimintaa Kemijoen alueella. Ensimmäinen mylly perustettiin Sinettäjoen yläkoskeen 1750-luvulla. Sinettäjoen sahat ja myllyt toimivat aina 1950-luvulle, jonka jälkeen yhteiskunnan, liikenteen ja elinkeinojen murros siirsi painopisteen pois maataloudesta
ja sen sivuelinkeinoista.
Kohteita: Tarsarannan ja Sinetän vesisahan jäänteet, Uulan mylly, Nissilä,
Suvanto, Koivuranta, Syväranta.
Aluekokonaisuudet: Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö, Sinettäjoen
alakosken kulttuuriympäristö.
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Maatalouden laajeneminen ja kyläkeskustan synty 1880-1960
Sinetän maatalouden ja kyläkehityksen keskeinen vaihe sijoittuu 1800- luvun
loppupuolelle ja 1900-luvun alkupuolelle, jolloin rakennettiin Kittilän ja Pellon
maantiet. Sinenetän keskusta muodostui em. maanteiden risteykseen, johon
keskittyivät ajankuvaan kiinteästi kuuluvat koulut, seuraintalot ja kaupparakennukset. Kantatilojen jakaminen helpottui, jolloin tilojen lukumäärä ja pellonraivaus lisääntyi. Sinetän sahat ja myllyt toimivat yhä, joskin palvellen yhä
enemmän paikallista tarvetta. Pientilojen ohella kantatalojen, sahojen ja myllyjen yhteyteen sekä maanteiden varsille syntyi tällä kaudella pienasutusta ja
käsityöläisten mökkejä. Kyläkeskustan julkisia rakennuksia lukuun ottamatta
asutus
säilyi
viljelyskelpoisen
maaperän
kapeuden
vuoksi
hajaasutusluonteisena. Itsenäistymisen jälkeen Suomen koneistuva maatalous saa
elinkeinona lisäaikaa sotien ja jälleenrakennuksen seurauksena. Sinetässä jälleenrakennuskauden asutus sijoittuu edelleen haja-asutusluonteisesti laajalle
alueelle. Viimeiset uudet maatilat perustetaan tällöin.
Kohteita: Vanha kansakoulu, Remsun kauppa, Haavisto, Lampinen, Heimola.
Aluekokonaisuudet: Sinetän vanha kyläkeskusta, Koivurannan asutus- ja
viljelymaisema, Vanhan Kittiläntien asutus- ja viljelymaisema.

Kyläkeskusvaihe 1960Jälleenrakennuskauden jälkeen elinkeinoissa ja rakentamisessa tapahtuu selkeä muutos. Maatalous ja perinteiset elinkeinot menettävät merkitystään. Sinetän kyläkeskus alkaa muodostua 1970-luvulla uudistetun Kittiläntien varrelle. Sinetän keskusta siirtyy Lamminvaaran rinteeseen, johon keskittyvät omakotialueen ohella koulu ja terveyspalvelut, jotka edustavat jo uutta, teollisempaa rakentamista. Muut kyläkeskuksen palvelut, kauppa, huoltamo, ravintola ja kappeli keskittyvät harvaksi nauhaksi maantien varrelle. Materiaalisen
uudistumisen ohella uusia rakennustyyppejä edustavat matalat rivi- ja omakotitalot, jotka keskittyvät pääosin omiksi kokonaisuuksiksi uuden kantatien
ja yhdyskuntatekniikan linjojen varrelle.
Kohteet: Sinetän kappeli, Sinetän kyläkeskus.
Aluekokonaisuudet: Kantatien ja kyläkeskuksen kulttuuriympäristö.
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Yleisiä kulttuurimaisemaan liittyviä ehdotuksia

Kyläkeskuksen maisema:
-

Sinetän 1960-luvun jälkeen rakentunut kyläkeskus omakoti- ja rivitaloalueineen on keskittynyt pääosin vanhojen maatalous- ja saha-alueiden ulkopuolelle. Tätä suuntausta olisi hyvä jatkaa. Lamminvaaran ja Luonuanvaaran rinteisiin rakennetut omakotialueet rajautuvat pääosin vaarojen metsärinteisiin, jolloin alueiden laajentaminen ei vaikuta vanhempiin kulttuuriympäristöihin.

Maatalouden kulttuurimaisema:
-

Sinetän asutus asutushistorian rungon muodostavat Ounasjoen ja Sinettäjoen 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 mm. Suvannon, Koivurannan ja Tarsarannan yhteydessä. Tämä rakennusten ja viljelymaiseman historiallinen
yhteys tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa.

-

Ounasjoen suurmaiseman varrella sijaitsevat perinteiset maatila- ja viljelymaisemat tulisi pyrkiä säilyttämään avoimina. Niihin liittyvien keskeisten
maatilojen Suvannon, Haaviston, Koivurannan ja Heimolan maisemallinen
asema viljely- ja jokimaisemassa tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.
Nämä alueet kuuluvat kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen
Ounasjokivarsi –nimiseen maisema-alueeseen.

-

Täydennysrakentaminen olisi hyvä keskittää Lamminvaaran ja Luonuanvaaran omakotialueiden yhteyteen, jolloin vesistöjen ja peltojen yhteyteen
sijoittuva ja maatalouden kulttuurimaisemaa edustava maisemakuva olisi
mahdollista säilyttää.

Saha- ja myllymaisema:

-

Sinettäjoen lukuisiin sahoihin ja myllyihin liittyvät rakenteet ovat pääosin
tuhoutuneet tai purettu 1940-luvun jälkeen. Rakennuksia on säilynyt vain
Uulan myllyn yhteydessä. Sinetän vesisahan ja myllyn, Koivurannan saha
Oy:n ja Nielsénin sahan ja myllyn jäänteet edustavat kuitenkin Sinetän
teollisuushistoriaa. Myllyjen, sahojen ja koskeen liittyvien pato- ja kanavarakenteiden jäänteet olisi hyvä kartoittaa ja niiden säilyminen tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä. Sahoihin ja myllyihin liittynyt Sinettäjoen
ranta-maisema on pääosin kasvanut pääosin umpeen. Kasvillisuutta karsimalla Sinettäjoen historiallinen ja maisemallinen asema parantuisi, joka
tukisi myös viljelymaiseman säilyneiden osien maisemallista asemaa vesistöjen yhteydessä.
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