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NARKAUS TALO TALOLTA
KESKINARKAUS

Keskinarkauksen pihapiiri on neliö, jota rakennukset rajaavat jokaiselta sivulta
muodostaen ns. umpipihan. Kaikki rakennukset ovat hirsirunkoisia ja ne edustavat perinteistä talonpoikaista rakentamistyyliä. Olennaista on myös se, että
pihassa ei ole puita ja peltoaukeat avautuvat heti piha piiristä.
Päärakennus on yksikerroksinen, mutta kuitenkin kohtalaisen korkea, peräpohjakaiseen tyyliin rakennettu asuinrakennus. Se on rakennettu vuosina 18821885 ja siinä on vielä alkuperäiset klassistiseen tyyliin koristellut kuusiruutuiset
ikkunat.
Talo on rakennettu luonnonkiviperustukselle ja siinä on ns. rossilattia. Pirtin
alla on perunakellari ja käynti sinne on pirtin päädystä, josta kivistä ladotut
portaat vievät rakennuksen alle. Porraskuilu on katettu hirsikehikolla, joka on
päällystetty pystylaudalle. Kehikon päällä on harjakatto.
Kuisti on rakennettu vuonna 1932 ja se on poikkeuksellisesti veistetty hirrestä.
Siinä on pariovet, joiden kynnys on lähes maanpinnan tasossa merkkinä siitä,
että varsinaiset portaat ovat kuistin sisällä. Kuistin sivuilla ja päätykolmiossa
on kuusiruutuiset ikkunat. Rakennuksessa on ollut kuisti aikaisemminkin, mutta pienempi. Siitä on muistona vieläkin jäljet porstuan oven pielissä. Koko rakennus on päällystetty pystyrimalaudalla, vain kuistin etuosa on päällystetty
vaakalaudalla. Koko rakennus kuistia myöten on
maalattu punamullalla. Alkuperäinen kate on pärettä. Sen päälle on myöhemmin asennettu kolmiorimahuopakate, jota on sekä punaista että vihreää. Nurkkalaudat sekä ovien- että ikkunoiden pielet on maalattu valkoisella öljymaalilla.
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Päärakennuksen lisäksi vasemmalla sivulla on navetta karjalatoineen ja sen
vieressä vinttikaivo, josta vesi johdetaan ränniä myöten navetan karjakeittiöön. Ladon takana on hirsistä koottu hyyssikkä. Vastapäätä päärakennusta on
makasiinirakennus, jossa on kolme huonetta ja oikealla puolella puojirakennus,
jossa myös on kolme huonetta. Toisessa päätyhuoneessa on talli, jonka oviaukon yläpuolella on toinen, pienempi ovi heinävarastoa varten. Seuraavaksi on
varaston ovi ja seuraava, kolmas ovi johtaa huoneeseen, jonka takaseinällä on
kuusiruutuinen ikkuna ja etupuolella, oven vieressä kolmiruutuinen ikkuna.
Yleensä poujirakennuksissa ei ollut ikkunoita, mutta nythän tarvittiin valoa,
koska juuri tässä päätyhuoneessa on toiminut kylän ensimmäinen kauppa. Vähän sivummalla rantaan päin ovat sauna, venevaja, liiteri, riihi ja maakellari,
joka on vanhin pihapiirin rakennuksista, sillä se on rakennettu jo vuonna 1878.
Taloon kuuluvaa rakennuskantaa on vielä lähestyttäessä niemen nokkaa, nimittäin pellon reunassa on kaksi aittaa ja elohuone.
Pihapiirin navetan takana pohjoisenpuoleisella rannalla on kesänavetta, joka
alun perin oli kyllä talon varsinainen navetta ennen kuin uusi rakennettiin ja
vasta sen jälkeen se joutui ikään kuin virattomaksi ja joutui kesänavetaksi.
Päärakennuksessa oli alun perin kolme huonetta; pirtti, välikamari ja sali.
Porstuasta mentiin sekä pirttiin, että välikamariin ja saliin. Myöhemmin kun
talosta tuli perheen asunto jaettiin sali kahtia kahdeksi erilliseksi huoneeksi ja
välikamari, jota myös maitokamariksi kutsutaan yhdistettiin oviaukolla salipäätyyn. Samoin tehtiin porstualle ja kuistille. Jaettuun kuistiin tehtiin uusi sisäänkäynti kuistin sivulle. Kuistissa on vielä, vanhaan aikaan hyvin tarpeellinen säilytystila, maitohuone eli kanttuuri. Se on rakennettu kuistin etukulmaan. Kuistissa on myös portaat kuistin vintille, jota käytettiin kesäaikaan nukkumistilana. Kuistin väliseinä on nykyisin poistettu.
Pirtti on lähes puolet koko rakennuksen koosta. Sen seinät ovat käsinveiston
jäljiltä ja ajan myötä patinoituneet kullanruskeiksi. Pirtissä on suuri, vuonna
1885, luonnonkivestä rakennettu muuri. Salipäädyn huoneissa alas lasketut
katot ja tapetoidut seinät.
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VANHANARKAUS

Myös Vanhanarkauksen pihapiiri on neliönmallinen, mutta ei kuitenkaan enää
umpipiha, koska sen yksi , itäinen sivu on avoin. Siihen kuuluu päärakennus ja
sitä vastapäätä navetta. Vasemmalla sivustalla on vanha savupirtti, joka on
vanhin niemen rakennuksista ja sen jatkoksi rakennettu kaupan varasto. Tilan
halkomisen johdosta Keskinarkauksen pihapiirin makasiinirakennus kuuluukin
nyt Vanhanarkauksen pihapiiriin vaikka ovet aukeavatkin edelleen alkuperäiseen pihapiiriin. Talon taakse rantaan päin on sauna ja puolikas venehuoneesta. Päinvastaisessa suunnassa eli niemen kärjessä on vielä elohuone. Rakennukset ovat hirsirunkoisia ja niiden rakentamisessa on noudatettu perinteistä
talonpoikaista hirsirakentamistyyliä ja tapoja paitsi myöhemmin rakennetussa
kaupan varastossa, sillä se on runkorakenteinen ja pystylomalaudalla päällystetty. Rakennukset ovat maalaamattomia.
Päärakennus on perustettu luonnonkiviperustukselle ja siinä on rossilattia. Se
on yksikerroksinen, peräpohjolaiseen tyyliin rakennettu kuten Keskinarkauksenkin päärakennus, mutta ullakkotila on hieman matalampi ja siinä on runkorakenteinen kuisti. Kuisti on päällystetty pystyrimalaudalla ja sen molemmissa
nurkissa, etu- ja sivuseinällä sekä päätykolmiossa on kuusiruutuiset ikkunat.
Suurin osa päärakennuksen ikkunoista on jo uudempaa T-mallin ikkunatyyppiä. Talohan on rakennettu 1900 luvulla, eli tarkemmin 1910 ja on siten yhden
sukupolven nuorempi kuin kuusiruutuisten ikkunoiden päärakennus. Kuistiin
mennään pariovista. Kuistista on sitten raput kuistin vintille ja tietysti ovi itse
rakennukseen. Sisään tultaessa on ensin porstua. Porstuasta mennään oikealle
pirttiin, vastapäätä ulko-ovea on keittiön ovi ja vasemmalle jää kamarin ovi.
Keittiöstä on kulku myös pirttiin ja toiseen kamariin. Rakennuksessa oli pitkään
päerkatto, nykyisin sen päällä on kirkas profiilipelti.
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Narkausjärveen työntyvällä niemellä oleva huomattava miljöökokonaisuus, joka koostuu Keski- ja Vanhanarkausten tilojen rakennuskannasta. (Lapin rakennusperintö)
Nykyinen tilanne:
Pihapiirit ovat pitkään olleet autioina vakituisesta asumisesta. Molemmat päärakennukset ovat vielä olemassa, mutta kummastakin on pirtinmuurit purettu
kuten myös Vanhanarkauksen päärakennuksen kuisti. Puoji, riihi, kesänavetta
ja maakellari ovat vielä hyväkuntoisia ja säilyneet lähes alkuperäisinä, joskin
kellarin seiniä on vahvistettu betonilla. Venehuone on vielä rannassa, mutta on
pikaisen kunnostamisen tarpeessa. Puretun karjaladon hirsistä on sahattu käytössä olevan rantasaunan tarpeet. Hirsistä tehty hyyssikkä on viety Pöykkölän
kotiseutumuseoon. Muita, alkuperäisiä rakennuksia ei ole enää jäljellä. Keskinarkauksen pihapiiriä asutaan kesäisin.
TYVITALO

Tyvitalo on nimensä mukaisesti tyvi niin paikan kuin asutuksenkin suhteen
vaikka päärakennus onkin vasta toiseksi vanhin päärakennus Narkausniemellä.
Tyvitalon ja koko niemen ensimmäinen talon paikka on kappaleen matkaa
niemen kärkeen nykyisestä paikasta. Niemen raitin varrella, peltoaukion reunalla on vieläkin perustuskivet nähtävillä.
Uusi päärakennus on rakennettu 1904. Pihapiirin muita rakennuksia ovat navetta, joka on vastapäätä päärakennusta. Navetan edessä on kaivo. Kaivolta
johtaa ränni navetan seinän läpi karjakeittiön muuripataan.
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Vasemmalla on pitkä puojirakennus ja sen takana hyyssikkä. Kamaripäätyä
vastaan on iso varastorakennus, jossa on mm. liiteri. Talon takana on elohuone ja venehuone. Sauna on rakennettu navetan yhteyteen, mutta aivan ensimmäinen sauna, joka oli vielä savusauna, sijaitsi puojin takana. Se oli pitkään kahden talon yhteinen sauna, mutta kun naapurukset saivat omissa pihapiireissä sijaitsevat saunansa valmiiksi siirrettiin savusauna tyvitalon jänkäpellolle heinäladoksi. Puojin takana on vielä 50-luvulla rakennettu runkorakenteinen ja tuppilaudalla vuorattu kesäkeittiö, johon kesäisin muutettiin ainakin
ruokaa laittamaan, mutta myös asumaan. Koko talon väki kun muutti tilapäisesti kesäaikaan johonkin muuhun kesäkuntoon siivottuun aitan tai puojin vintille. Väki viihtyi kesäisin ulkona, sillä olihan varauduttava pitkää talvea varten
tekemällä monenlaisia töitä pitkienkin matkojen takana. Talo jäi tavallaan tyhjilleen töiden takia, joten se siivottiin perusteellisesti ja samalla tehtiin tarvittavat korjaukset. Aikakin pirtin lattia maalattiin.
Navetan takana, pellon reunassa on vieläkin pyramidikattoinen kesänavetta.
Muuten pihapiirin tärkeät rakennukset asettuvat tuolle ajalle niin tyypilliseen
ryhmittelyyn eli neliön muotoon, jonka yksi sivu, niemen suuntaan on avoin.
Kaikki pihapiirin rakennukset ovat hirsirunkoisia ja edustavat perinteistä talonpoikaista rakentamistyyliä paitsi tuo äsken mainittu kesäkeittiö, joka on rakennettu ns. kappaletavarasta. Pihapiirin rakennuksista vain päärakennus ja kesäkeittiö ovat maalattuja.
Päärakennus edustaa niin tyyliltään kuin mittasuhteiltaankin ehkä aikansa kehittyneitä peräpohjalaismallista asuinrakennusta. Siinä on hirsirunko, joka on
päällystetty vaakaponttilaudoituksella. Talo on alun perin maalattu keltaisella
öljymaalilla, mutta nykyisin se on väriltään vihreä. Ikkunat ovat T-malliset ja
ne olivat alun perin valkoiset. Nykyisin ikkunat ovat vaihdon myötä, kylläkin
alkuperäisten ikkunoiden malliset, mutta puun värisinä ja kolminkertaisina menettäneet sirouttaan ja perinteistä tyyliä. Ikkunalistoitukset ovat alkuperäiset,
ainakin malliltaan. Niissä on klassistisen koristeaiheen lisäksi käytetty hyvin
omintakeista nikkarityylin koristeaihetta, jota voidaan verrata vaikkapa puumerkkiin. Päätykoristeessa nimittäin puhaltelee vesipatsasta ilmaan kaksi valasta. Mistähän lienee aihe peräisin, niin yksilöllinen ja aiheena harvinainen se
on, ainakin peräpohjolan seudulla. Rakennuksen ullakon päädyissä on vielä alkuperäiset, kuusiruutuiset ikkunat.
Kuisti on korkea ja siinä on samanlainen vaakalautaverhous ja väritys kuin itse
asuinrakennuksessakin. Kuistin sivuilla ja molemmin puolin ovea on kuusiruutuiset ikkunat kun taas kuistin vintin ikkuna on yhdeksän ruutuinen. Ikkunalistoitukset ovat vaatimattomampia kuin em. asuinrakennuksen listoitukset. Kuistiin mennään tietenkin parioven kautta ja portaat sijaitsevat sisäpuolella. Kuistista päästään paitsi porstuaan myös kuistin vintille, jonne johtavat jyrkät portaat heti kuistin oikealta sivulta. Kuistin vintillä on lähes normaalinkorkuinen
huone, ja sitä käytettiin kesäisin nukkumistilana kuten useissa maalaistaloissa
oli tapana. Porstuasta päästään korkean kynnyksen yli pirttiin, keittiöön ja vieraskamariin. Pirtti vie lähes puolet koko rakennuksen tilavuudesta. Sen nurkassa on suuri, valkeaksi rapattu pirtinmuuri piiseineen. Huone on korkea laipiokattoineen. Seinät on päällystetty ja maalattu valkoiseksi kuten kattokin.
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Keittiö on porstuan kokoinen ja sijaitsee keskellä rakennusta. Sieltä on ovi
porstuan lisäksi pirttiin ja kamariin. Salipäädystä on tehty jo rakentamisvaiheessa kaksi samankokoista huonetta, sillä ns. makuukamari ja vieraskamari
on erotettu väliseinällä toisistaan.
Nykyinen tilanne:
Päärakennus ja kesänavetta ovat vielä olemassa, muut rakennukset on purettu. Päärakennus on ulkopuolelta lähes alkuperäisessä asussa em. ikkunat on
vaihdettu uudempiin, malliltaan kuitenkin samanlaisiin. Kolmiorimahuopakatteella päällystetty pärekatto on vaihtunut peltikatoksi. Kuisti on muutettu lämpimäksi ja pariovien tilalle on asennettu ns. lämpöovi. Samalla sen kynnys on
nostettu lattiatasoon, joten ulko-oven eteen on jouduttu rakentamaan portaat.
Talon sisälle on rakennettu WC-tilat, jotka on saatu yhdistämällä porstua ja
kuisti. Samaan aikaan huoneisiin on asennettu vesikeskuslämmitys ja sen
myötä pirtin uuni on purettu. Kamarit on yhdistetty oviaukolla. Puojin tilalle on
rakennettu uusi tilava navetta niin karjalatoineen kuin lämpökeskuksineen ja
AIV-rehutorneineen, joka on kylläkin juuri äsken purettu, koska karjanhoidosta
on tilalla luovuttu. Tilan tuotantosuuntana onkin nykyisin pelkästään maanviljelys. Tilalla tuotetaan nyt mansikkaa ja perunaa. Navetasta on tehty suuri
maanpäällinen perunakellari.
AAPIN TALO

Aapintalo on nuorin Narkausniemen peräpohjalaismallisista pihapiireistä. Se on
rakennettu 1920-luvulla. Samaan aikaan asutus alkoi levitä muualle ja se merkitsi että asutushistorian yksi aikakausi päättyi Aapin talon valmistumisen
myötä.
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Avoimen piha-alueen ympärille asettuvat rakennukset muodostavat neliön. Neliössä on päärakennus ja sitä vastapäätä navetta kaivoineen ja ränneineen.
Oikealla on puoji ja vastapäätä sitä, pihan toisella puolella, siis päärakennuksesta vasemmalle sijaitsee talousrakennus. Rakennuksia on siten neliön jokaisella sivulla ja niiden rajaaman alueen sisälle muodostuu ns. umpipiha.
Puoji on poikkeuksellisesti muihin niemen aittoihin verrattuna ns. luhtiaitta.
Luhtiaitan tunnusmerkkinä on parvi. Parvi on eräänlainen silta, jolta pääsee
yläkerran huoneisiin. Aapin talon puojista puolet on tätä luhtia, jossa etuseinä
kulkee eri linjassa kuin toisen pään ns. tavallisen puojin seinä. Luhtipäädyssä
on talli ja pikkupuovi. Molemmilla on oma luhtivinttinsä, joihin on omat, matalat oviaukkonsa parvelta. Luhtivintillä säilytettiin mm. hevosen heinät, joita aina tarvittaessa vain pudotettiin yläpohjan läpi suoraan hevosen eteen.

Vasemmalla laidalla on kesäkeittiö ja saunayhdistelmä. Saunassa on viljan kuivatussiilo ja katolla korkea, neliskanttinen poistoilmahormi, jonka päässä on
suuri siipi. Siipi kääntyy tuulen mukana aina edullisempaan suuntaan viljaa
kuivattaessa.
60:luvulla pihapiiri sai uuden navetan, joka rakennettiin vanhan navetan paikalle. Puretusta navetasta jäi hirsirunkoinen latopää. Se siirrettiin kokonaisena
uuden navetan tieltä traktoreilla vetäen kappaleen matkaa hakaan päin ja siellä se sai jatkaa entisessä tehtävässään eli heinälatona.
Uusi navetta oli tietenkin paljon suurempi kuin entinen. Pitihän siihen mahtua
navetan ja ladon lisäksi mm. sauna ja karjakeittiö. Perinteinen rakentamistyyli
sai väistyä uuden rakentamistyylintieltä betonisokkeleineen ja kappaletavarasta tehdyn rungon myötä. Enää ei tarvittu ränniäkään kaivolta navettaan vaan
vesi johdettiin maan alta putkia myöten karjakeittiöön, jossa sähköpumppu
nosti vettä kaivosta ja jakoi sen hanojen kautta sinne missä sitä kulloinkin tarvittiin.
Vaikka talossa oli jo traktori niin siitä huolimatta Virille rakennettiin uuteen navettarakennukseen oma talli. Olihan hevonen vielä monessa tapauksessa käyt-

7.5.2021

Narkauksen talot

NARKAUS
·················································

8

tökelpoisempi vetojuhta kuin traktori. Vaikka uutta, ns. kovanmaan peltoa raivattiin ja jänkäpeltoja ojitettiin kiihtyvällä vauhdilla niin pehmeitä peltoja riitti
vielä pitkään ja sinnehän ei ollut menemistä muulla kuin hevosella. Talvisinkin
hevospeli oli pitkään ainoa varteenotettava kuorman kuljettaja niin metsätöissä kuin tien päälläkin. Sivuteitä ei juuri aurailtu ennen kuin traktorit saivat lisää hevosvoimia ja muuttuivat sitä mukaa järeämmiksi työntämään joko auraa
tai perälanaa. Mutta ennen kuin siihen kehityksen vaiheeseen päästiin oli umpihanki vielä puhkaistava yhdellä hevosvoimalla.
Päärakennus on rakennettu 1920-luvulla. Se on yksikerroksinen, mutta silti se
on suhteellisen korkea rakennus. Ullakkotilaahan rakennettiin paljolti ihan
muodon vuoksi, koska pyrittiin sopusuhtaiseen ulkonäköön. Toinen, hyvin tärkeä seikka oli myös se, että korkealla ullakkotilalla varmistettiin yläpohjan riittävä tuuletus. Asuinhuoneiden paine-erot vallitsevaan ulkoilmaan tasaantuivat
vahinkoa tuottamatta juuri ullakolla. Ulkoilma ei siellä ollut enää niin raaka,
joten haitallista kuurottumista ei päässyt tapahtumaan. Eristevahvuuksilla on
tietenkin oma merkityksensä, koska ulos purkautuva kosteus ei saanut olla liian lämmin vaan sen tuli sopivasti jäähtyä eristekerroksessa. Kosteushaittojen
vuoksi pitäisi nykyäänkin olla tarkka niin eristevahvuuksien kanssa kuin sen
laadunkin suhteen. Varmin keino välttyä ongelmilta on, että eristää vain jo hyväksi koetuilla eristeillä kuten esim. sahan- tai kutterin puruilla. Ne kyllä imevät samalla lailla kosteutta kuin kaikki muutkin eristeet, mutta se ero niillä on
moneen nykyaikaiseen eristeeseen verrattuna, että ne pystyvät siitä luopumaankin.
Peräpohjalaisen talon ikkunoiden sijoittelulla ja koolla oli myös merkitystä ulkomuodon suhteen. Pienessä rakennuksessa on pienet ikkunat ja ne suurenevat sitä mukaa mitä isommasta rakennuksesta on kyse.
Aapin talon ikkunat ovat kuusiruutuiset ja ne ovat jakaantuneet lähes symmetrisesti päätyihin ja pitkille sivuille. Pirtin muurin kohdalta puuttuu ikkuna, mutta muuten rakennuksen pitkän sivun ikkunarytmi on kohdallaan. Joihinkin peräpohjalaistaloihin on muurin kohdalle rakennettu ns. valeikkuna. Pirttipäädyssä on yksi yhdeksänruutuinen ikkuna keskellä seinää. Kamaripäädyssä se sijaitsee kuusiruutuisena vain toisessa laidassa, mutta kuitenkin niin, että symmetria säilyy. Ullakkopäädyissä on kuusiruutuiset ikkunat. Kaikki ikkunat ovat
alkuperäisiä.
Rakennus on hirsirunkoinen ja sen päällä on pystyrimalauta. Se on maalattu
vaalean vihreällä öljymaalilla. Ikkunapokat ja -pielet on maalattu valkoisella
öljymaalilla. Runko on rakennettu luonnonkiviperustukselle ja sillä on tuuletettava alapohja. Luonnonkiviperustusta on myöhemmin vahvistettu betonivalulla, jolloin tuulettuminen on varmistettu sinne tänne valuun jätetyillä pienillä
aukoilla eli kissanluukuilla. Alkuperäinen pärekatto on paloturvallisuussyistä
päällystetty kolmiorimahuopakatteella, joka on väriltään punainen. Pärekattokauden perua on vielä loivasti katolle vievät tikkaat, jotka paloturvallisuussyistä nekin ovat kaksikaistaiset ja varustettu keksillä.
Kuisti on korkea, mutta silti se on sopusuhtainen ja asettuu luontevasti päärakennuksen eteen niin kokonsa kuin muotonsakin vuoksi. Siinä on samanlainen
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ulkoverhous päärakennuksen kanssa ja sen räystäslinja kulkee samassa tasossa kuin itse asuinrakennuksenkin räystäslinja. Kuisti onkin valmistunut yhtä
aikaa varsinaisen asuinrakennuksen kanssa.
Kuistihan on itse asiassa paljon nuorempi keksintö kuin peräpohjalainen talo.
Se vain rakennettiin porstuan eteen, monesti tarpeesta, mutta myös varallisuuden merkiksi. Hirsirunkoisen asuinrakennuksen kuisti tehtiin usein tahallaan
eri tyylillä ja materiaalilla, jotta se erottuisi tavanomaisesta rakennustyylistä.
Niinpä se on aivan kuin muusta maailmasta runkorakenteisena ja laudoitettuna
ja usein vielä maalattuna erivärisellä öljymaalilla kuin mitä punamullattu hirsirunko on.
Aapin talon pihapiiri rakennettu perinteistä talonpoikaista arkkitehtuuria ja perinteistä hirsirakennustyyliä ja tapoja noudattaen niin rakentamisen kuin rakennusten sijoittelunkin suhteen. Pihapiiri on säilynyt lähes alkuperäisenä, josta poikkeuksena on vanhan navetan tilalle rakennettu 60-luvun navetta ja aivan viime aikoina on myös karjalato poistettu pihapiiristä.
KANGAS ELI ANTTILA

Anttila on rakennettu 1918. Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu navetta,
puoji, aitta, sauna ja elohuone, jotka kaikki ovat vielä tänäkin päivänä lähes
alkuperäisessä asussaan. Kaikki rakennukset ovat hirsirunkoisia ja ne edustavat aikakautensa tyypillistä talonpoikaisarkkitehtuuria ja -rakennustapaa. Pihapiirin rakennukset sijoittuvat perinteisesti neliöön, jonka oikean puoleinen
sivu jää avoimeksi. Päärakennusta vastapäätä on navetta ja navetan edessä
on kaiva, jolta myös johtaa ränni karjakeittiöön. Navetta on tyypillinen tuon
ajan parsinavetta, jossa lehmät on kytketty toiselle seinustalle niin, että syöttökaukalo eli hinkalo jää seinän ja parsipaikan väliin. Toisella seinustalla on ensimmäisenä oviaukon tuntumassa muuripata ja sitten on vasikkakarsinoita tar-
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peen mukaan. Väliin jää lantaloora, joka lähtee heti ovenpielestä ensimmäisen
parsipaikan kohdalta ja johtaa peräseinällä sijaitsevaa sontaluukkua kohti.
Luukun takana on tunki, jonne lanta lapioidaan looran pohjalta. Virtsahauta on
navetan alla, joka sekin on puusta tehty.
Vasemmalla sivustalla on puojirakennus. Puojissa on kolme huonetta, joilla
kaikilla on oma vintti. Puojien vintit toimivat ikään kuin aittoina eli siellä säilytetään kaikenlaista tavaraa, usein vaatteita, mutta lähes aina osa puojin vintistä toimii eräänlaisena karjalatona. Olihan yksi puojin huoneista aina varattu
talon tärkeimmälle työntekijälle eli hevoselle talliksi ja hevoselle varatut heinät
säilytettiin tallin vintillä. Sinne oli oma pienempi ovi varsinaisen tallin oven yläpuolelta, josta heinät nostettiin sisään. Muuten kulku vintille tapahtui sisäkautta. Anttilan talli sijaitsee puojin päädyssä. Se on kahden hevosen talli, jonka
oven pielessä on pieni kaksiruutuinen ikkuna. Keskimmäisen huoneen ovenpieli- ikkuna on normaali kaksiruutuinen, mutta toisella päätyhuoneella ei taas
ole ikkunaa lainkaan. Tallin ja sen naapurihuoneen vintti on varattu heinäladoksi. Navetan kanssa samassa linjassa, pihan perällä on sauna. Tavallisesti
tuon ajan saunat olivat savusaunoja ja usein ne sijoitettiin pois muusta pihapiiristä paloturvallisuussyistä. Joskus sauna saattoi sijaita jopa satojen metrien
päässä pihapiiristä kylän raitin varrella. Myöhemmin savusaunat muutettiin
kertalämpiäviksi eli pömpelillä lämpiäviksi. Silloin saunaankin piti rakentaa
piippu ja samalla se hyväksyttiin myös pihapiirin rakennukseksi.
Aitta ja elohuone sijoittuvat päärakennuksen taakse järvelle päin. Kaikki rakennukset ovat vuoraamattomia ja alun perin pärekattoisia. Pärekattojen päälle on myöhemmin asennettu kolmiorimahuopakate, joka enimmäkseen on punainen väriltään. Vain puojin kattoon on käytetty nykyisin niin yleistä profiilipeltiä. Puojiin on tehty toinenkin rakennuksen ja sitä myöten koko pihapiirin
luonnetta muuttava muutos. Alkuperäinen, yksiaukkoinen tallinovi on isonnettu
parioveksi, sillä hevonen, joka mahtui kulkemaan kapeammastakin ovesta on
ajan myötä saanut väistyä kun traktori tuli taloon. Päärakennus ja puoji on
maalattu punamullalla. Puojin jatkona on vielä lautavuorattu runkorakenteinen
hyyssikkä. Siinä on miesten ja naisten puoli erotettu väliseinällä toisistaan ja
kumpaisellekin on oma ovi. Tämä muusta rakennuskannasta ka -kulttuurista
poikkeava kummallisuus on varsin hyvä esimerkki uusiokäytöstä, sillä se on
koulun entinen ulkohuone. Sivistyksen myötä eli koulun rakentamisen aikoihin
noin 50-luvulla, alettiin hyyssikkää tarkoittavasta rakennelmasta käyttää nimitystä ulkohuone. Tilapäiseksi tarkoitetusta ulkohuoneesta tuli näin ollen tärkeä
rakennus, joka vieläkin uhmaa aikaa arvolleen sopivassa paikassa ja toimii
erinomaisesti alkuperäisessä tehtävässään.
Päärakennus on peräpohjalaista mallia. Se on perustettu luonnonkiviperustukselle ja puolet sen lattiarakenteesta on ns. multipenkkiä ja toinen puoli on rossilattiaa. Asuinrakennus on yksikerroksinen, mutta suhteellisen korkea. Siinä
on alkuperäiset T-malliset ikkunat. Kuisti on runkorakenteinen ja siinä on vaalea vaakalautavuoraus. Ikkunat ovat kuusiruutuiset ja sijoittuvat kuistin etu- ja
sivuseinille niin, että pariovien molemmin puolin ja yläpuolella on yksi ikkuna
ja sivuilla kaksi. Portaat ovat kuistin sisällä, kuten ne aina ennen vanhaan ra-
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kennettiin. Ovien edessä on vain laakakivi, joka on lähes maanpinnan tasossa.
Kuisti on kaksikerroksinen, sillä kuistin vintillä on lähes normaalikorkuinen
huone, jota kesäisin käytettiin nukkumatilana. Kuistin sivustaa myöten sinne
vie jyrkät portaat. Kuistin pitkillä sivuilla on vielä avattavat ikkunapenkit, joten
kuistin tila on käytetty tehokkaasti. Sisään mentäessä ovi avautuu suoraan
pirttiin. Pirtissä on suuri peräpohjalaismallinen pirtin muuri. Seinät ja kattolapio on valkaistu liitumaalilla. Pirtistä on yhteys keittiöön, joka on puolet rakennuksen leveydestä ja sijoittuu pihan puolelle. Toisella puolella on kamari ja
sinne pääsee keittiöstä. Perimmäinen huone on sali, jonne on käynti keittiöstä.
Salia ei koskaan lämmitetty.
Narkausjärven rantaan muodostavat "Tyvitalo", "Aapintalo" ja "Anttila" viljelyksineen arvokkaan maisemakokonaisuuden. (Lapin rakennusperintö)
Narkausjärven länsirannalla on hyvin säilynyt kyläkokonaisuus. Järveen työntyvällä niemellä muodostavat Keski- ja Vanhanarkausten taloryhmät ehjän kokonaisuuden. Järven rannalla on toinen kokonaisuus, joka koostuu Tyvitalon,
Aapin talon ja Anttilan pihapiireistä. (Rakennettu kulttuuriympäristö/valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt)
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Tommilan pihapiiri on myös ollut neliömallinen perinteisine talonpoikaista rakentamistyyliä edustavine rakennuksineen, jonka yksi sivu, päärakennuksesta
katsottuna oikealle on avoin. Päärakennuksen vasemmalla puolella oli puojirakennus ja vastapäätä navetta karjalatoineen. Kaikki rakennukset olivat hirsirunkoisia ja ne olivat punamullalla maalattuja. Päärakennus on pystyrimalaudoitettu ja se on nykyisin ainoa alkuperäinen pihapiirin rakennus. Hieman
syrjemmällä on harmaa, koirankaulalle veistetty ja ylöspäin levenevä niittylato
vielä paikoillaan muistuttamassa vanhasta elinkeinosta.
Nykyisen pihaaaaapiirin rakennukset ovat puutarhaa varten perustettuja kasvihuoneita. Ne ovat joko kaarihalleja tai satulakattoisia putkirunkoja, jotka on
päällystetty auringon valon läpäisevällä materiaalilla.
Ensimmäinen raitti tiestä niemelle päin lähti juuri Tommilan pihasta. Myöhemmin talon eteläpäädystä jättäen varsinaisen talon omaan käyttöön.
Tommilan pihapiiri kuuluu historiallisesti aivan yhtä olennaisesti Narkausniemen asutushistoriaan ja kulttuurimaisemaan edellä luetellut neljä muuta pihapiiriä. Se vain on ikään kuin unohtunut niemen tyveen, koska sen pihapiiri on
eniten muuttunut vuosikymmenten aikana. Niinpä se ei myöskään ole mahtunut valtakunnallisestikin arvokkaiksi luokitelluihin pihapiireihin, joista on mainita mm. Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa.
Narkausjärveen työntyvä Narkausniemi muodostaa kauniin kulttuuriympäristön
perinteisine pihapiireineen ja aukeine peltoineen. Niemellä on yhteensä neljä
vanhaa rakennuskantaa sisältävää pihapiiriä, jotka ovat ryhmittyneet kahdeksi
ryppääksi niemen tyveen ja keskiosaan. Ryppäitten väliin ja niemen tyveen ja
keskiosaan. Ryppäitten väliin ja niemen päähän on viime vuosien aikana rakennettu muutama kesämökki. Mökit yhdessä istutusten kanssa ovat sulkeneet
niemen perinteisen avoimia näkymiä. Rakennusten lomitse kulkee tie niemen
päähän saakka, joka vanhojen pihapiirien kanssa muodostaa idyllistä raittimaisemaa.
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Narkausniemen tyvessä sijaitseva Anttilan tila on ehjimpänä säilynyt peräpohjalainen pihapiiri. Muiden pihapiirien vanhaa talousrakennuskantaa on purettu
tai uusittu jossain määrin. Tilojen päärakennukset ovat kaikissa säilyneet ja
ovat vielä asuin- tai kesäkäytössä. (Lapin kulttuuriympäristöohjelma)
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Kivipalo on rakennettu 1920-luvulla. Hirsirunkoinen, alun perin yksikerroksinen, mutta vuonna 1956 korotettu puolitoistakerroksiseksi.

Marjapalo on rakennettu 1928. Hirsirunkoinen, kolmen huoneen asuinrakennus. Piharakennus 1956.
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Pajarin pihapiiri on rakennettu 1930 ja senkin rakentamisessa noudatettiin
vanhaa perinteistä rakennustapaa, nimittäin pihapiiri oli neliö ja kaikki rakennukset olivat hirsirunkoisia, perinteiseen talonpoikaistyylin mukaisesti rakennettuja. Päärakennusta vastapäätä on navetta karjalatoineen ja vasemmalla
sivustalla makasiini- eli puojirakennus. Talousrakennukset olivat punamullattuja kun taas päärakennus oli vaakalaudotettu ja se oli maalattu vihreällä öljymaalilla. Päärakennus oli tyypillistä peräpohjalalaista mallia. Kuistista mentiin
suoraan pirttiin ja sieltä oli ovi keittiöön. Keittiöstä oli yhteys välikamariin ja
päätykamariin, jota myös saliksi sanottiin. Kuisti oli runkorakenteinen ja päällystetty samalla vaakalaudotuksella ja maalattu samalla vihreällä kuten itse
päärakennuskin.
Puotila
Seppälä
Vanhanarkaus

Timon talo on rakennettu 1940-luvulla ja se on kylän ensimmäinen ns. runkorakenteinen asuinrakennus. Siinä on betonisokkeliperustus ja talon alla on betonista valettu kellari, jonne käynti on eteisestä. Uuden rakentamiskulttuurin
myötä enää ei puhuttu porstuasta vaan nimenomaan eteisestä, joka oli seurausta valtakunnallisesta asutushistoriasta ja standardisoitujen tyyppitalojen
mukanaan tuomasta yleiskielestä ja nimityksistä. Olihan se ensimmäinen kerta
kun runko ei ollutkaan enää hirttä ja muoto vallan muuta kuin mitä peräpohjalaisessa talossa ennen oli. Talon pohjamuoto on lähes neliö ja sen vintti, nykyisin ullakko oli niin korkea, että sinne voitiin vaivatta rakentaa huoneita. Tällaiselle asuinrakennukselle annettiin aivan uusi nimikin. Enää ei puhuttu pirtistä
tai tuvasta tai vielä vähemmän mökistä vaan nyt alettiin puhua omakotitalosta
ja virallisemmin, puolitoistakerroksisesta omakotitalosta.
Kivalon urheilijoiden talo eli seurantalo
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Koulu

Pukema
Keskinarkaus
Kauppa
Vanhanarkaus
Toljamo
Lustila
Tanninen
Teksti:
Kuvat:

Tapio Pukema
Petteri Lampi
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VALTAKUNNALLISESTI, MAAKUNNALLISESTI TAI PAIKALLISESTI
ARVOKKAAT KOHTEET
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet
Keskinarkaus:

asuinrakennus 1882-85, puoji-talli, kellari, sauna, elohuone, kesänavetta, venehuone (yhteinen
Vanhanarkauksen kanssa)
Vanhanarkaus:
asuinrakennus ja venehuone-aitta rakennettu 1900-luvun alussa sekä 1950-luvulla rakennettu
sauna
Tyvitalo (Uusinarkaus):
rak. n. 1904, asuinrakennus ja kesänavetta, 1070-luvulla rakennetun navetan alla vanha kellari
Aapintalo:
rak. n. 1920-luvulla, asuinrakennus 1925, navetta, luhti-aitta-talli, puoji-rakennus, jossa kesäkeittiö-sauna
Anttila (Vanhakangas):
rak. 1910-luvulla, asuinrakennus 1918, navetta, talli-puoti, sauna, lato, aitta (nyk. siirretty toiseen pihapiiriin) ja riihi-elohuone, kunnan rakentama iso käymälä, maakellari
Tommila:
asuinrakennus 1918 tai 1924-25 ja lato, nykyisin Palovaaran puutarhan päärakennus
Puotila (Matinpuoli): asuinrakennus 1808 ja 1939, elohuone ja liiterilato
Pajari:
Jokelantien varressa; 1920-luvulta, osa navettaa jäljellä (as.rak. n.1960-luvulta)
Kampsala:
Välikangas:
Outo:
Seppälä:
Kilpi:
Jokilampi:
Rakkamaa:
Seurantalo:
Kämä:

10-15 km Narkauksesta Jokelaan päin Kampsajärven rannalla, rak. 1900-luvun alussa, asuinrakennus 1885-1900, navetta, aitta-talli, latoja, vessa, riihi, aitta, talli, pikkutalli, kesänavetta, kellari ja sauna
6 km kylältä, vanha pirtti 1800-luvulta, navetta, savusauna n. 1870-luvulta, lato, kellari, riihi ja
venehuone;
Jokilammintien varressa, navetta ja asuinrakennus 1940-50-luvuilta
pihapiiri, Vaskenjärven ranta
Ranualle päin noin 6 km; asuinrakennus (1800-l tai) 1920-luvulta, kuivaushuone 1916, venevaja
ja navetta 1940-luvulta
noin 6 km kylältä, purettu osittain, rak. n. 1925, asuinrakennus, navetta, kesänavetta, vaja,
savusauna, maakellari, aitta ja latoja;
puoji (Lamminrannassa)
rakennettu hirsistä talkoilla vuonna 1947
n. 6 km Siikakämään päin; päärakennus, elohuone, navetta ja sauna

Kiinteä muinaisjäännös
Narkausniemi (Pitkäniemi):

kaksi kivikautista asuinpaikkaa

Narkausjärven asutus
Narkausjärveen työntyvä Narkausniemi muodostaa kauniin kulttuuriympäristön perinteisille pihapiireineen ja aukeine
peltoineen. Sitä pidetään valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä. Niemellä on yhteensä
neljä vanhaa rakennuskantaa sisältävää pihapiiriä, jotka ovat ryhmittyneet kahdeksi ryppääksi niemen tyveen ja keskiosaan. Ryppäitten väliin ja niemen päähän on viime vuosien aikana rakennettu muutama kesämökki. Mökit yhdessä
istutusten kanssa ovat sulkeneet niemen perinteisen avoimia näkymiä. Rakennusten lomitse kulkee tie niemen päähän
saakka, joka vanhojen pihapiirien kanssa muodostaa idyllistä raittimaisemaa.
Narkausniemen tyvessä sijaitseva Anttilan tila on ehjimpänä säilynyt peräpohjalainen pihapiiri. Muiden pihapiirien
vanhaa talousrakennuskantaa on purettu tai uusittu jossain määrin. Tilojen päärakennukset ovat kaikissa säilyneet ja
ovat vielä asuin- tai kesäkäytössä.
Narkausjärvestä noin neljä kilometriä koilliseen sijaitsevan Kampsajärven kaakkoisrannalla sijaitsee varsin ehjänä
säilynyt peräpohjalainen Kampsalan pihapiiri, joka on Lapin rakennusperintö -kirjan mukaan muodostunut 1800-luvun
lopulla. Saman kirjan mukaan pitkänomaisen Kampsajärven koillisrantaa olisi asuttu jo 1600-luvulla. Todennäköisesti
se on ollut erämaajärven antimien nautintaan perustuvaa kausiasutusta. Kampsalan talolla on ollut myös kotitarvemylly, joka sijaitsee Kampsavaaran eteläpuolella virtaavan Katiskonojan varrella.
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Kampsajärvestä kolmisen kilometriä etelään ja Narkausjärvestä saman verran itään sijaitsee Kalkkimaan selännealue.
Se nimensä mukaisesti sisältää runsaasti kalkkipitoista maa-ainesta. Alueen eteläreunalla onkin jäänteet ainakin kolmesta kalkinpolttouunista, joita on viimeksi käytetty tiettävästi 1940-luvun lopulla jälleenrakentamisen yhteydessä.
Kalkkipitoisen maaperän ansiosta Kampsajärven ja Narkausjärven välinen seutu on kasvillisuudeltaan hyvin rehevää ja
siellä sijaitsee mm. lehtojensuojelualue .

Kartta 139. Narkaus, mk 1:50 000. Maanmittaushallitus lupa n:o 96/La/05.
Kartta 140. Kampsajärvi, mk 1:50 000.
Maanmittaushallitus lupa n:o 96/La/05.
Lähde: Lokio, Jarmo. 1997. Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. sivu 175.

Narkauksen-Katiskon lehdot
Kalkkimaan lehdon kasvilajisto on poikkeuksellisen monipuolinen ja arvokas. Narkauksen Kalkkimaa on yksi Suomen
17 tunnetusta ja toinen Rovaniemen maalaiskunnan tunnetusta lehtonoidanlukon esiintymisalueesta. Lehtonoidanlukkoa on pidetty pitkään häiriöttömän metsän lajina, mutta tällä hetkellä Narkauksen Kalkkimaassa on lähes puolet
Suomen tunnetuista lehtonoidanlukkoyksilöistä. Alueella esiintyy harvinaisista putkilokasvilajeista lisäksi mm. vuoriloikko, viherraunioinen, sananjalka, hentokorte, puna- ja mustakonnanmarja, mansikka, lehtomatara, näsiä, pohjansinivalvatti, lääte, nuppisara, sormisara, kanervasara, keltasara, koiranvehnä, metsänemä, neidonkenkä ja tikankontti.
Alueen tikankonttikasvusto on runsas ja näyttäisi olevan edelleen runsastumassa. Hakkuita edeltäneestä kasvilajistosta ei ole tällä hetkellä sellaista tietoa, joka auttaisi selvittämään, onko alueella esiintynyt sellaisia lajeja, jotka eivät
Kalkkimaassa enää esiinny. Uhanalaisista sammalista alueella esiintyy mm. pohjanjalosammal ja nokkalehväsammal.
Katisko-ojan lehto on puronvarsilehtoa. Katiskolammesta lähtiessään puro on aluksi louhikkoista ja muuttuu sitten
rauhallisemmaksi lehtomaisen korven puroksi. Puusto puron varressa on lähinnä järeää kuusikkoa. Paikoin on runsaasti lehtipuuta. Puronvarren rehevimmät osat ovat puron yläpäässä heti Katiskolammen alapuolella. Alueen kasvilajistoon kuuluu mm. tervaleppä, sananjalka, kaiheorvokki, villihumala, velholehti, näsiä, lehtomatara, lääte ja kotkansiipi.
Villihumalan osalta esiintymä on Suomen pohjoisin. Puron varressa on pieni suo, joka on aikoinaan nimetty Humalajängäksi, ilmeisesti humalaesiintymän mukaan. Myös sananjalan ja tervalepän osalta esiintymä on lähes Suomen pohjoisimpia.
Lehtolaikut, jotka täydentävät Narkauksen-Katiskon lehtoaluetta, ovat pienialaisia alueen rehevimpiä kohtia. Kaikki
kohteet on hakattu aikoinaan. Narkauksen-Katiskon lehtoaluekokonaisuudesta ainoastaan Katisko-ojan varsi on luonnontilainen. Pienillä lehtolaikuilla esiintyy jonkin verran vaateliaitakin kasvilajeja kuten puna- ja mustakonnanmarjaa,
näsiää, sananjalkaa, mansikkaa ja kotkansiipeä. Lajistollisesti rikkaampia kohtia ovat kuitenkin Katisko-ojan varsi ja
Narkauksen Kalkkimaa. Lehtojensuojelukohteiden lisäksi Narkauksen seudulla on runsaasti suojelemattomia vaateliaiden ja uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikkoja.
Lähde: Lohela, J. 1989. Natura 2000 luontokohteet Rovaniemen maalaiskunnassa. Oy Sevenprint, Rovaniemi. 24 s.
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Välijoki

LIITE

Narkauksesta linnuntietä noin 15 km länteen sijaitseva Välijoki on hyvä esi- merkki eteläisessä Lapissa sijaitsevasta
sodanjälkeisestä asutustilakylästä. Kylä on suureksi osaksi rakentunut Taipaleesta Kemijokivarteen kulkevasta maantiestä erkanevan noin 4 km pitkän pistotien kummallekin puolelle. Pistotie päättyy Vähäjokeen laskevan Sulaojan päähän. Ensimmäisiä asutustiloja ovat sodan jälkeen asuttaneet evakko- karjalaiset, joille valtio osoitti tilat valtion mailta.
1960-luvun alkuun saakka kylä kasvoi tasaisesti, kunnes kaupunkeihin ja Ruotsiin suuntautunut muuttoliike koetteli
Välijokeakin näivettäen sen vähitellen.

Kartta 141. Välijoki, mk 1:50 000. Maanmittaushallitus lupa n:o 96/La/ 05.
Lähde: Lokio, Jarmo. 1997. Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. sivut 175-176
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