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Esipuhe
historiallisia, rakennustaiteellisia tai maisemallisia arvoja, että niitä voidaan
ehdottaa suojeltaviksi.

Tämä raportti on yhteenveto Paavalniemen vanhan rakennuskannan inventoinnista Rovaniemen kaupungin alueella. Työ on tehty kesällä 2014.
Inventointi on osa yleiskaavan perusselvityksiä.

Raportin liitteenä on DVD, jonne on tallennettu tämän raportin lisäksi kaikista kohteista otetut kaikki valokuvat.

Lähtötiedoiksi koottiin aiemmin tehdyt inventoinnit ja vanhoja karttoja. Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on koottu Museoviraston rekisteriin, joka
on saatavissa Museoviraston internet-sivulta. Maakunnallisesti arvokkaat
kohteet on inventoitu maakuntakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi Lapin
ELY-keskus on teettänyt vuosina 2006 koko Lapin läänin kattavan inventointihankkeen "Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" jossa alueita on inventoitu ainakin osittain. Vanhoja Maanmittauslaitoksen peruskarttoja on ollut
käytettävissä vuosilta 1956, 1978 ja 1989.
Kaikki rakennukset ja pihapiirit, jotka on rakennettu ennen vuotta 1960,
kartoitettiin tilaajan toimittamien kiinteistörekisteri- ja rakennuslupatietojen
avulla ja inventoitiin maastokäynnein kesäkuussa 2014.
Selvitys sisältää myös lyhyen kuvauksen alueen asutus- ja kulttuurihistoriasta.
Yleiskaavoitusta palvelevassa selvityksessä painopiste on pihapiirien ja
aluekokonaisuuksien tarkastelussa mutta myös yksittäiset rakennukset
huomioidaan, sillä ne voivat muodostaa yhdessä muiden kohteiden kanssa
arvokkaan aluekokonaisuuden. Rakennusten lisäksi huomioidaan vanhat
pellot ja tielinjaukset, puukujat, sillat, lossit, myllyt yms. rakenteet.
Rakennukset valokuvattiin ulkoa ja paikalla olleita asukkaita haastateltiin.
Kartoituksessa kerättiin tietoa rakennuksen rakentamisajankohdasta, tämän hetkisestä kunnosta ja käyttötarkoituksesta. Arvokkaiksi todettuja
kohteita kuvaillaan ja arvotetaan raportissa tarkemmin. Kohteiden lopullinen arvotus tehdään yhdessä museoviranomaisen kanssa (museovirasto).
Perinteinen jaotus on ollut kohteen valtakunnallinen, maakunnallinen tai
paikallinen arvokkuus.
Rakennuksia ja pihapiirejä arvioitiin silmämääräisesti yleispiirteisellä tasolla. Tässä raportissa on kuvailtu kaikki inventoidut kohteet, mutta hieman
tarkemmin kuvailtiin ne kohteet, joihin katsottiin liittyvän sellaisia kulttuuri
3
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Inventointialueen kartta ja aluekuvaus

Paavalniemen kylä sijaitsee noin neljä kilometriä keskustasta lounaaseen
maantie 926:n varrella Kemijoen itäpuolella.
Valajaskosken voimalaitoksen rakentaminen on muokannut voimakkaasti
Paavalniemen kylän rakennetta ja maisemaa. Voimalaitos nosti vedenkorkeutta Paavalniemessä, ja alueen saaret ja pienet putaat ovat muodostuneet vasta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Aikaisemmin ranta on ollut
yhtenäinen. Myös kylän läpi kulkeva Paavalniementie on sittemmin rakennettu ja linjattu uudestaan.
Paavalniemessä eletään murrosvaihetta. Paavalniemen kylään muutetaan
yhä useammin muualta asumaan, ja vain harvalla kyläläisellä on enää
omia sukujuuria Paavalniemessä. Pihapiirit ovat pienentyneet ja rakennuskanta on pääosin uusvanhaa, mittakaavaltaan pieniin kartanoihin verrattavaa asuinrakentamista. Suuri osa alueen vanhoista, peltojen reunustamista pihapiireistä ovat kadonneet ja perinteinen peltomaa vähentynyt. Jäljellä
olevat pienet pelto- ja niittysaarekkeet, lukuisat vanhat aitat ja ladot ja teitä
reunustavat puukujanteet luovat kuitenkin edelleen vahvan mielikuvan
maaseutukylästä. Uusi asuinrakentaminen asettuu kyläkuvaan yllättävän
luontevasti ja yleisvaikutelma teiden ja putaiden varsien rakentamisesta on
melko yhtenäinen. Kylän ainoa maatila on Mäkelässä, missä arvokas
avoin perinnemaisema on vielä suurelta osin säilynyt. Selvitysalueella on
myös 1950-luvulla rakennettu koulu ja seurakunnan vanha leirikeskus.
Selvitysalue rajautuu alustavan yleiskaava-alueen mukaan.
Inventoituja, ennen vuotta 1960 rakennettuja kohteita tai pihapiirejä koko
alueella oli 22 kpl. Lisäksi alueella on lukuisia vanhasta viljelyskulttuurista
kertovia aitta- ja latorakennuksia. Selvitysalueen eteläosassa Marjavaaran
alueella vanhoja rakennuskohteita ei ole lainkaan.

Alueen paikkoja ja vanhaa nimistöä
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Inventointimenetelmä ja työn vaiheet

Inventointityö aloitettiin keräämällä olemassa olevien inventointien tiedot.
Aiemmin inventoidut kohteet piirrettiin kartalle, samoin tilaajalta saadut
tiedot ennen vuotta 1960 myönnetyistä rakennusluvista. Tämän kartan
pohjalta tehtiin maastokäynti 9.6.2014 ja tarkastuskäynti 9.9.2014. Maastokäynnit suorittivat arkkitehdit Riitta Yrjänheikki ja Elina Marjakangas.
Raportin teki Elina Marjakangas.
Kohteet piharakennuksineen ja ympäristöineen valokuvattiin ja asukkaita
haastateltiin rakennuksen vaiheista, jos he olivat paikalla.
Raportointi aloitettiin valokuvien lajittelulla. Muistiinpanot kirjoitettiin raporttiin kuvien liitteeksi.
Kohteiden alustavasta arvottamisesta keskusteltiin tilaajan kanssa palaverissa 16.09.2014 Raportti valmistui 28.11.2014.

4

Valintaperusteet ja inventoitujen kohteiden määrä

Rakennusinventointi on rajattu koskemaan kaikkia ennen vuotta 1960 rakennettuja kohteita. Kohteita alueella on yhteensä 22 kpl.
Kartoille on esitetty kaikki inventoinnissa tarkistetut kohteet, myös muutama vasta 1960-luvulla rakennettu kohde. Selvitysraportissa on kuvattu vain
ne kohteet, joilla katsotaan olevan kulttuurihistoriallista, rakennustaiteellista tai maisemallista arvoa.

Inventointialueen rajaus ja lähtötietokartta vanhoista rakennuskohteista

5

5

Arvottamismenetelmän kuvaus ja arvotus

luokkaisia kohteita ei ole jäljellä, tai kuvata valtakunnallisesti toissijaisia
mutta maakunnallisesti tärkeitä kulttuuripiirteitä.

Kohteiden arvottamisperusteissa on käytetty samoja kriteereitä kuin Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloinnissa.

5.1

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin nähden nämä voivat olla toiminnan laajuudeltaan pienempiä, rakenteiltaan tai toiminnoiltaan muuttuneita
tai tyylihistoriallisesti epäyhtenäisempiä.

Arvojen määrittely

Paikallisesti arvokas (pk): Kohde on rakentamisajalleen ja/tai seudulleen
tyypillinen, jonka alkuperäiset rakennus- ja tyylipiirteet ovat mahdollisista
muutoksista huolimatta nähtävissä. Kohteella saattaa olla rakennushistoriallisen arvon lisäksi myös maisemallista arvoa.

Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa edustaa
jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollakin tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa.
Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä.
Kohde saattaa olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi olla
merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.
Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai
henkilöhistoriaa tai ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä esim. koululaitoksen, yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin,
uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan.
Kohteet on arvotettu myös hierarkkisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin. Luokittelussa käytettiin seuraavia kriteereitä:
Valtakunnallisesti arvokas (vk): Maakunnan parhaiten säilyneet tyyppikohteet, valtakunnallisiin elinkeino-, sivistys-, hallinto-, kulttuuri-, uskonto-,
liikenne- ja sotahistoriallisiin kehityskulkuihin liittyvät, hyvin säilyneet ja
huomattavat kohteet, jotka on huomioitu valtakunnallisissa rakennusperinnön luetteloissa. Valtakunnalliset kohteet kuvastavat koko Suomen historiaa.
Maakunnallisesti arvokas (mk): Maakunnalliset kohteet kuvaavat yleis- ja
tyylihistoriallisia kehityskulkuja maakunnan mittakaavassa. Ne voivat olla
jäänteitä sellaisista jo kadonneista kulttuuripiirteistä, joihin liittyviä ensi6

5.2

Luettelo aiemmin inventoiduista arvokkaista kohteista

5.2.1 Valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
RKY on museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeiltään monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
Paavalniemen alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita aluekokonaisuuksia tai kohteita.
5.2.2 Maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
Paavalniemen kylä on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Inventointi on tehty vuonna 1993 ja aluerajaus on tarkistettu 11.5.2010
(Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA).

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 1993, Paavalniemen kylä
lähde: ympäristöhallinnon OIVA-palvelu

Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön aluerajaus käsittää tiiveimmän kyläalueen, jolle sijoittuvat kaikki vanhimmat Paavalniemen tilat
(Kerola, Ala-Paavalniemi, Vanha-Paavalniemi, Oinas ja Mäkelä).

5.2.3 Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
Selvitysalueella on kuusi paikallisesti arvokkaaksi luokiteltua rakennuskohdetta, jotka on merkitty ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA:an.
Luokitus perustuu ”Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -hankkeesta saatuihin
tietoihin. Lisäksi alueella on kolme rakennuskohdetta, joille on myönnetty
rakennusperinnön hoitoavustuksia.

Tässä inventoinnissa maakunnallisesti arvokkaasta aluekokonaisuudesta
on erikseen poimittu kaikkein arvokkaimmat jäljellä olevat osa-alueet, sillä
vanha viljelysmaisema on paikoin vähitellen metsittymässä ja uusi rakennuskanta valtaamassa kylämaisemaa. Arvokkaimmat säilyneet aluekokonaisuudet sijaitsevat Kerolan ja Mäkelän ympäristöissä ja arvokkain säilynyt yksittäinen rakennuskohde Ala-Paavalniemen pihapiirissä. Vanhan
Paavalniemen ympäristö on jäänyt tiiviin uudisrakentamisen puristuksiin ja
alkuperäinen ympäristö muuttunut tunnistamattomaksi.

Kaikki OIVA:aan merkityt paikallisesti arvokkaat kohteet ja rakennusperinnön hoitoavustusta saaneet kohteet on tarkistettu tämän inventoinnin yhteydessä.
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Paikallisesti arvokkaat rakennuskohteet (ruskea pallo) ja myönnetyt rakennusperinnön hoitoavustukset (violetti vinoruutu),
lähde: ympäristöhallinnon OIVA-palvelu
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Paavalniemen asutus- ja kulttuurihistoriaa

Rovaniemen aluekin on ollut alkujaan lappalaisten asuttama. Kemin lappalaisia oli 1500-luvun jälkipuoliskolla noin 100 perhettä, 550 henkeä. Uskonnollinen käännytystyö alkoi 1600-luvun alussa kun uskonnon myötä
vahvistettiin myös liittymistä Ruotsin valtakuntaan tai kilpailija Venäjään
(ortodoksit). 1630-43 rakennettiin Rovaniemen alueen toinen luterilainen
kappelikirkko.
Suomalaisasutus alkoi tunkeutua Rovaniemen seudulle 1500-luvun alussa. Paavalniemen vanhimmat asuinpaikat ovat 1500-luvun lopulta Pallari
ja uudempi Oinaan asuinkenttä, jota oli asuttanut Iijoen Kollajalta tullut
Oinaan savolaissuku. Tila oli 1600-luvun alussa kahdessa osassa veljesten Heikki ja Paavali Pekanpoikien asuttaessa talojaan. 1620-luvulla Oinaan tila eli mahtavuutensa aikaa. Myöhemmin tila siirtyi eri omistajille,
mm. Pallarin tilalle. Talon nimeksi vakiintui 1640-luvulla Paavalniemi.
Paavalniemen talot selvisivät läpi 1700-luvun alun isonvihan ilman takaiskuja. Alueelle alkoi syntyä taajaväkinen kylä kun vaurastuneissa taloissa
väkimäärä kasvoi. Tämän johdosta myös tilattoman väestön eli torpparien
ja mökkiläisten määrä alkoi kasvaa. Mäkelän talon uudistila perustettiin
1795.
Asutustoiminnan pysäytti 1800-luvun alun katovuodet, jolloin taloja hylättiin
mutta kasvu alkoi jälleen 1840-luvulla. Kalastus ja metsästys vähenivät
rinnan maatalouden voimakkaan kehityksen kanssa, joka muodosti 85%
tuloista jo 1800-luvun alussa. Katokaudet eivät enää pysäyttäneet väestönkasvua. Peltojen käyttö tehostui ja siirryttiin rukiin ja ohran vuoroviljelyyn ja perunan viljely yleistyi myös täällä. Kuitenkin karjanpito nähtiin pohjoisen oloissa turvallisemmaksi elinkeinoksi.

Alkujaan joki oli kulkemisen pääväylä mutta maantiet eli kärrytiet yleistyivät
1800-luvulta lähtien. Oheisen kartan mukaan Paavalniemen alueelle ei
vielä ollut maantietä 1920-luvulla.
Varhaisin tarkempi kartta Paavalniemen alueelta on vuodelta 1920 Suomen karttakirjasta. Siinä alueelle on osoitettu neljä taloa, joista on nimetty
Paavalniemi. Muut talot ovat ilmeisesti nykyiset Ala-Paavalniemi, Oinas ja
Mäkelä.

Ensimmäinen maakauppa sai toimiluvan Rovaniemelle 1860-luvun alkupuolella ja pian niitä oli jo 13, lisäksi kahvila ja kymmeniä käsityöläisiä.
Säästöpankki perustettiin 1881 ja postitoimistoa avattiin 1882 sekä lennätin- ja puhelinyhteys 1897. 1909 valmistunut rautatie vauhditti alueen kehitystä.

Vuosisadan alkupuoli oli voimakkaan kasvun aikaa sekä maataloudessa
että väestön osalta.
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Ote vuoden 1956 peruskartasta, Maanmittauslaitos

Ote: Suomen karttakirja 1920, Maanmittaushallitus.

1950-luvulla Paavalniemi oli vireä maatalouskylä laajoine peltoineen, jotka
jatkuivat jokivartta pitkin etelään. Kylään johti maantie ja taloja oli 24 kpl.
Myös kansakoulu rakennettiin 1949 palvelemaan sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien koulutusta.
Kemijoen valjastaminen voimalaitoksilla alkoi heti sodan jälkeen ja kylän
alapuolinen Valajaskosken voimalaitos rakennettiin vuonna 1960. Sen
seurauksena veden pinta yläjuoksulla nousi useita metrejä ja alavat suopellot jäivät veden alle. Myös rantaviiva muuttui täysin luoden alueelle
saaria ja putaita sekä kapeita niemiä. Tuolloin alkoi myös voimakas elinkeinorakenteen muutos kun maaseudun nuoret muuttivat tehdastöihin
kaupunkeihin ja maatalouden hiipuminen alkoi.

Ote vuoden 1978 peruskartasta, Maanmittauslaitos
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6.1

Rakennus ja pihapiirikohteiden esittely

1. Paavalniemen leirikeskus
Seurakunnan leirikeskus, ilmeisesti vanhin osa 1950-luvulta, varasto ja
sauna myöhemmin 60-70-luvuilla tehtyjä. Hieno pyöröhirsinen leirikeskus,
jossa kansallisromanttisia piirteitä luhtityylisessä katoksessa ja räystäslautojen leikkauksissa. Myös maisemallisesti hieno paikka.
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2. Aunola 12:37
Tilalle johtaa kauniisti rantaa kiertävä raitti, Kerolantie, jota reunustavat
maatalouden varastorakennukset ja koivukuja. Pihapiiristä etelään, kohti
raittia, viettävät vanhat pellot, jotka ovat hoitamattomat. Vanha pihapiiri on
hävinnyt ja korvattu uudella hirsirakennuksella, ulkonäkö viittaa 1970lukuun. Joen puoleisella sivulla on hylätty, 1950-luvun loma-asunto puiden
puristuksessa. Olosuhteisiin nähden rakennus on hyvin säilynyt ja siinä on
alkuperäiset rakenteet ja rakennusosat. Erikoisuutena korkea kellarikerros.
Rakennus lienee pelastettavissa.

Raittitien varressa on hirsinen ja rankorakenteinen lato ja varasto.
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3. Väli-Kerola 12:18
Alkuperäisenä säilynyt, hyväkuntoinen ja ylläpidetty jälleenrakennuskauden pihapiiri, johon kuuluu asuinrakennus ja kesäpirtti sekä etäämpänä
jokirannassa sauna ja Kerolantien varressa vanhoja hirsiaittoja.
Hieno alkuperäinen kuisti parvekkeineen ja puuportaineen. Pääosa ikkunoista on alkuperäisiä. Saumapeltikatot lienee uusittu myöhemmin.
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Kerolansaari
Kerolansaari syntyi voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä vuonna
1960. Saarta reunustaa kaakkoon viettävä rinnepelto, jota rajaa rannassa
vanha viljelystie runsaine talousrakennuksineen. Hieno aluekokonaisuus,
jota uhkaa pellon eteläosan hoitamattomuus. Pihapiirit sijoittuvat harjanteen laelle. Parhaiten säilynyt kokonaisuus on Väli-Kerolan pihapiiri (kohde
3).
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5. Onnela 12:26
Kerolan talo on seudun vanhimpia asuinpaikkoja. Talo on perustettu jokirannan kumpareelle. Vanhasta rakennuskannasta on jäljellä jälleenrakennuskauden navetta vuodelta 1951, vanha hirsiaitta ja etäämpänä pellolla
huonokuntoinen makasiini ja pyramidikattoinen kesänavetta.

Asuinrakennus on uusittu täysin eikä edusta perinteistä tyyliä.

Jälleenrakennuskaudella rakennettu, alkuperäisen tyylinsä pääosin säilyttänyt tiilinavetta.

Kerolansaareen saavutaan kapean putaan yli.

Kerolan hieno viljelystie putaan rannassa aittoineen, latoineen, koivukuja.

Kylätien itäpuolella, tien varressa pellon reunalla ovat vanha hirsinen lato
ja pyramidikattoinen kesänavetta. Molemmat olisivat vielä pelastettavissa
uusimalla katot ja nostamalla nurkat perustuskivien päälle. Niilola 12:39
15

6. Mattila 228:1
Hieno talo, rakennettu 1923. Navetta on puoliksi purettu. Alkuperäiset rakenneosat. Taloa ylläpidetään ja hoidetaan vaikka ulkoasu on tällä hetkellä
rapistunut ja pihapiiri hoitamaton. Taustan pelto liittyy hienosti pihapiiriin.
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7. Alapaavalniemi 11:27
Maa vajoaa talon alla, on jo metrin verran vajonnut, kertaalleen jo nostettukin ja hirret ovat taas maarajassa ja lahoavat. Omistajan mukaan voimalaitoksen vedenpinnan nosto aiheuttaa vajoamisen. Pääty kallistunut kohti
etelää. Paljas hirsipinta ja pohjoispäädyn ikkunat lienevät alkuperäiset.
Hieno avokuisti nurkkapilareineen, alkuperäinen malli on osin uusittu 80luvulla. Uunit on purettu sisältä.
Joen puolella, uuden asuinrakennuksen paikalla ollut asuinrakennus on
purettu ja vanha talo on siirretty Koskenkylään Helmi Narkaukselle 1980luvulla.
Talo ja tila oli jaettu keskeltä kahtia ja siinä eli kaksi perhettä. Pihapiirissä
on ollut alkujaan 14 rakennusta, mm. 2 asuinrakennusta ja 2 navettaa, 2
tallia, sauna, aitta, kesänavetta. Tulotien varressa on jäljellä vanha hirsiaitta ja lato, vajoja sekä maakellari. (raportin kansikuva)

Paavalniemi - Alapaavalniemi, om. Ylipaavalniemi Saara ja Olavi.
Lienee alueen ensimmäinen asuinpaikka, mistä koko alue on saanut nimensä. Vanha asuinrakennus on vuodelta 1729, raha löydetty kurkihirren
alta.

8. Vanha Paavalniemi
Tilalle johtavan tievarren rakennuskanta on 1970-luvulta. Paikalla ei ollut
enää vanhaa rakennuskantaa.
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9. Alakoste 9:67
Hieno, pieni pihapiiri ilmeisesti 1920-luvulta. Talo ja piharakennus lomaasuntokäytössä. Tarkasti hoidettu pihapiiri isoine kasvimaineen. Korkea
kuusiaita tontin molemmilla sivuilla.

10. Kohdetta on muutettu, ei alkuperäisiä jälleenrakennuskauden piirteitä.

11. Hakaraja 9:81 / Turpeenniemi
Turpeenniemi on rakennettu 1947. Pieni asuinrakennus ja piharakennus
sekä aittoja. Talon ikkunoita uusittu, piharakennuksissa alkuperäiset rakennusosat ja vuorialudoitus. Ennen voimalaitosta ranta ulottui talon taakse rantavallille. Nykyinen, alempi rantatasanne on rakennettu voimalaitoksen takia.
Itäpuolella vieressä Uusipaavalniemen rakennus, joka on rakennettu 1939
mutta muutettu jälkeenpäin, ei alkuperäistä tyyliä.
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12. Oinaan pihapiiri, Välioinas 3:89

Oinaan pihapiiri on rakennettu ilmeisesti 1920-luvulla, asuinrakennus entisöity avustuksella. Talousrakennukset ovat uudempia. Hieno pihapiiri
peltojen reunassa. Alkuperäistä kylämiljöötä.

Uusipaavalmiemen asuinrakennus vuodelta 1939, ei alkuperäistä tyyliä.
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13. Oinas 3:40
Oinas, rakennettu 1956. Alkuperäiset piirteet ovat pääosin säilyneet, varsinkin piharakennuksessa rimalaudotus, alkuperäiset ovet ja ikkunat.
Itäsivulta on purettu ”200-vuotta vanha asuinrakennus” vuonna 1958.

14. Hirttiö 3:75
Hirttiö, alkuperäisenä säilynyt hyvin väljä pihapiiri, rakennettu 1930. Keltainen rimalaudoitus, punainen huopakatto, lehtikuusirivi rannassa. Arvokkaaseen pihapiiriin kuuluu asuintalo, 3 piharakennusta ja rantasauna.

20

Asuinrakennuksessa alkuperäinen rimalaudoitus ja ikkunat sekä huopakate.

Pieni rantasauna sijaitsee joen töyräällä. Ohessa komeat kolme piharakennusta, joista vanhin hirsinen maantien varressa. Punamullalla käsitellyt
rakennukset ovat ilmeisesti 1950-luvulta.
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15. Törmäharju 3:28
Punainen pieni asunto lienee jälleenrakennuskaudelta, 1958.

18. Ylioinas 3:99
Asuinrakennuksessa on 1950-60 luvun vaihteen tyylipiirteitä.

16. Harju 3:101 ja 17. Pietula 3:102.
1950-60 luvun vaihteen rakennuskantaa. Alueen kokonaisrakenne on
sekava ja rakennukset eivät muodosta selviä pihapiirejä. Vanhempi punainen rakennus (kohde 16.) lienee vuodelta 1920 ja uudempi keltainen jälleenrakennuskaudelta vuodelta 1955.
1950-60 luvun vaihteen rakennuskantaa. Pihan reunalla vanhat aitat.
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19. Mäkelä 27:11
Alueen ainoa toimiva maatilakeskus. Ympäröivillä maisemapellolla laiduntaa ylämaan karjaa, highland cattle.
Tila on perustettu 1800-luvun alkupuolella, jolta ajalta lienevät vanhimmat
säilyneet hirsirakennukset puovi, makasiini ja riihi sekä aitat.

Tien eteläpuolella on elohuone ja riihi, ilmeisesti 1800-luvulta. Puovissa on
kesähuone, kesäkeittiö ja talli.

Tilaa ympäröi kaunis viljelysmaisema vanhoine riihineen ja latoineen.

Yllä puovi ja alla uusi asuinrakennus sekä taustalla aitta.

Asuinrakennus on uusi, vuodelta 1996, muut vanhoja. Puovi ja aitta lienevät vuodelta 1838, kuten oli vanha purettu asuinrakennuskin. Punainen
hirsinavetta on rakennettu sodan jälkeen.
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Elohuone ja riihi.
Tilakeskukseen liittyvät laajat pellot, joka on alueelle saapumisen maamerkki ja kulttuurimaiseman perusta. Pellolla olevat ladot ovat merkittävä
osa maisemakokonaisuutta, samoin maisemaa halkaiseva vanha kylätie.

Navetta jälleenrakennuskaudelta.
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20. Pikku Tervakangas 27:20
Edustava jälleenrakennuskauden pihapiiri vuodelta 1960. Sijoittuu kauniisti
kumpareelle maisemapellon reunalle. Pihan reunalla on kaksi vanhaa hirsirakennusta.

22. Paavalniemen eli ns. Kaukon koulu
Komea koulurakennus jälleenrakennuskaudelta, rakennettu 1949 ja laajennettu 1958. Sijoittuu komeasti kumpareen laelle. Uusi urheilusali ja kentät on rakennettu 1990-luvulla.
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6.2

Kylämaisema-alueet ja niihin liittyvät varastorakennukset ja
viljelystiet

Maakunnallisesti arvokas alue sk-2, maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, Paavalniemen kylä, on arvotettu Rakennettu
kulttuuriympäristö raportissa vuodelta 1993 ja sen muutoksessa vuodelta
2010. (karttakuva sivulla 7, tässä kartassa musta katkoviivarajaus)
Alueelle on kuitenkin rakennettu runsaasti uudisrakennuksia siten, että
alueen kokonaisrakenne on muuttunut taajamamaiseksi ja ilme moderniksi, vaikkakin lähes kaikki uudet rakennukset ovat tyyliltään uusvanhoja
taloja isoilla tonteilla ja sopivat hyvin alueen kylä-luonteeseen.
Tästä johtuen arvokas alue on nyt jaettu pienempiin osa-alueisiin, joilla
vanha, kylämäinen rakenne viljelysmaisemineen on vielä säilynyt ja jotka
ovat alueen historiallisen luonteen, vetovoiman ja viihtyisyyden kannalta
arvokkaimpia aluekokonaisuuksia.
Suunnittelualueen eteläosalle sijoittuu kaksi eri tyyppistä, arvokasta aluekokonaisuutta.
Maakunnallisesti arvokkaaksi aluekokonaisuuden osaksi sk 2.1 on
merkitty Kerolansaari vanhoine pihapiireineen ja rinnepeltoineen, jota reunustaan viljelystie lukuisine talousrakennuksineen.
Paikallisesti arvokkaaksi aluekokonaisuudeksi sk 3.1, jolla on suuri
kyläkuvallinen merkitys, on merkitty Kerolan pellot talousrakennuksineen ja
vanhat tielinjaukset.
Lisäksi alueen eteläpuolella on kylämaiseman, historian ja rakenteen
kannalta arvokas peltoalue vanhoine peltoteineen ja hirsilatoineen. Nämä lisäävät maiseman monimuotoisuutta ja virkistysarvoa, sillä viljelysteitä
voidaan käyttää esim. ulkoilu- ja ratsastuspolkuina.
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Edellisen tien toisessa päässä oleva hirsilato, sekin puuvarastona.

Vanha hirsilato puuvarastona pellon eteläreunalla. Viljelystie yhdistää pellonreunan maiseman ja reunoilla olevat rakennukset.

Kaunis, kiilamainen peltomaisema puukujineen teiden välissä antaa maisemalle avaruutta ja luo paikalle kylän luonnetta.
27

Kerolan hirsinen ranta-aitta ja autotalli 1970-luvulta. Alemmassa kuvassa
näkymä pengertieltä putaalle ja Kemijoelle.

Kerolantien raittimaista miljöötä, aittoja ja latoja pellon alareunalla, putaan
varrella ja alakuvassa yksittäinen aitta niemessä.
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Paavalniemen pellot talousrakennuksineen ja viljelysteineen on osoitettu merkinnällä sk- 3.2, paikallisesti arvokas aluekokonaisuus. Vanha
Ala-Paavalniemen asuinrakennus on selvitysalueen vanhin rakennus
1700-luvulta ja talousrakennukset sekä maakellari eri vuosisadoilta. Pellot
sijoittuvat pihapiirin taakse eivätkä näy kylälle. Lisäksi pihapiirin uusi rakennuskanta heikentää alueen historiallista ilmettä. Myös risteyksessä
olevat uudet talot tonttitien molemmin puolin rikkovat kokonaisvaikutelmaa.

Niemen eteläosalla, metsässä oleva vanha hirsilatorakennus. Alla hieno
raitti putaan yli Kerolan taloon.
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Aluekokonaisuuden ulkopuolella on arvokkaita peltoalueita ja yksittäisiä
hirsirakennuksia, jotka antavat paikalle historiallista luonnetta ja jaksottavat asutusta kylämäisen väljäksi rakenteeksi.

Paavalniementie sijoittuu paikoitellen vanhalle sijalleen ja muodostaa kauniisti kaartelevia näkymiä. Raittimainen tie palvelee myös ratsutienä ja
kevytliikenteen reittinä.

Uimarannalla ja sen viereisellä palstalla on säilytetty tai siirretty vanhoja
hirsilatoja, jotka antavat alueelle ajallista perspektiiviä. Alla Sortosentien
varrella oleva vanha makasiini, joka rajaa hienosti raittia ja peltomaisemaa.
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Näkymiä Mäkelän peltoaukealle, 1960-luvun maitolava.

Ala-Paavalniemen vanhoja aittoja ja latoja.
Maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuuden osat:
sk-2.2 Oinas – Hirttiö pihapiirit peltoineen
sk-2.3 Mäkelän pihapiiri peltoineen ja talousrakennuksineen.
Aluetta halkoo likimain vanhalla paikallaan oleva kylätie. Mäkelän pellot
toimivat alueelle saapumisen maamerkkinä. Kylämäinen luonne peltonäkymineen jatkuu aina Oinaan peltoaukealle asti, vaikka välissä on
uudempaa ja sekalaista rakennuskantaa.
Oinaan, Hirttiön ja Mäkelän pihapiirit ovat säilyttäneet alkuperäisen luonteensa ja niistä parhaiten säilynyt on Hirttiö. Mäkelän pelloilla on runsaasti
vanhoja hirsirakennuksia, jotka luovat alueelle sen historiallisen hengen.
Eläinaitaukset ja maitolavat ovat katoavaa perinnettä, jota myös tulisi vaalia.
Maatilojen säilyminen on keskeistä kulttuurimaiseman säilymisen kannalta,
sillä ilman avoimia peltoja ja niittyjä kulttuurimaisemaa ei ole
(karttaote kulttuurihistoriallisesti arvokkaista aluekokonaisuuksista seuraavalla sivulla)
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Maakunnallisesti arvokkaat, kulttuurihistorialliset maisema-alueen osat arvokkaine pihapiireineen.
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Kohde 22, Marjavaara, kämppä
Luonnonkiville perustettu hirsinen metsäkämppä Marjavaaran etelärinteella. Rakennettu ilmeisesti 1940-50 luvulla. Hienot alkuperäiset ikkunat.
oven paikkaa on siirretty myöhemmin. Huopakatto ja uusittu savuppiippu.
Säilyttämisen arvoinen rakennus.
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7
7.1

Yhteenveto inventoinnista

mistä. Kaavassa arvokkaaksi todettujen ja suojeltujen rakennusten on
helpompi saada korjaus- ja entistämisavustuksia.

Maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, rakennuskohteet ja pihapiirit

Suojelu koskee useimmissa tapauksissa pihapiirikokonaisuutta ja rakennusten ulkoasua, niiden alkuperäisten tyylipiirteiden säilyttämistä ja ennallistamista. Vähäisiä muutoksia ja korjaustoimenpiteitä on mahdollista tehdä, jos ne eivät vaikuta alentavasti rakennuskohteen kulttuurihistorialliseen
arvoon.

Aluekohteet on osoitettu merkinnällä sk-2 ja niitä ovat:
sk-2.1 Kerolan aluekokonaisuus raitteineen peltoineen ja rakennuksineen
sk-2.2 Oinaan-Hirttiön aluekokonaisuus pihapiireineen ja peltoineen
sk 2.3 Mäkelän pihapiiri peltoineen

8.2

Arvokkaimmat pihapiirit ja rakennuskohteet: 21. Paavalniemen
kansakoulu, 19. Mäkelä, 14. Hirttiö, 12. Oinas, 7 Ala-Paavalniemi, 5.
Onnela ja 3. Väli-Kerola

7.2

Rakennusten korjaaminen ja ylläpito

Oleellista vanhan korjauksessa on korjaustöiden rajoittaminen vain vaurioituneisiin kohtiin, jolloin kustannukset jäävät vähäisiksi.
Yleiskaavaan tulee liittää suojelukohteita koskevia korjaussuosituksia ja ohjeita, kuten ikkunoiden ja ovien kunnostamista / vaihtamista, lisäeristämistä ja uudisrakentamista vanhan kohteen läheisyyteen tai arvokkaaseen
kulttuuriympäristöön.

Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet, rakennuskohteet
ja pihapiirit
sk-3.1 Kerolan peltoaukeat vanhan kylätien varressa.
sk-3.2 Ala-Paavalniemen peltoaukea talousrakennuksineen

8.3
Arvokkaat pihapiirit ja rakennuskohteet: 1. Seurakunnan leirikeskus
1950-luvulta, kohteet 6 ja 9 1920-luvulta, jälleenrakennuskauden
kohteet 11 ja 13.

8
8.1

Uudisrakentaminen suojelukohteen yhteyteen tai arvokkaaseen kulttuuriympäristöön

Uudisrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön vanhaa miljöötä kunnioittaen on haastava tehtävä. Täydennysrakentaminen istuu miljööseen
parhaiten silloin, kun eri aikakausien rakennusten väliin jätetään riittävästi
tilaa tai näkösuojaa, joka voi minimissään olla esim. kuusiaita, koivukuja tai
peltoaukea.

Suunnittelu ja korjaussuositukset
Rakennusten ja kulttuurimiljöön suojelu

Arvokkailla aluekokonaisuuksilla avoimet peltoalueet tulisi säilyttää viljelykäytössä. Metsäsaarekkeiden sisälle voidaan sijoittaa uudisrakentamista
mutta ei vanhojen pihapiirien väliin tai viereen.

Tämä selvitys arvotuksineen hyödynnetään yleiskaavatyössä. Rovaniemen kaupunki tekee kohteiden arvotuksen yhdessä museoviraston edustajien kanssa. Kaavassa tullaan osoittamaan suojeltavat rakennuskohteet ja
arvokkaat kulttuuriympäristökokonaisuudet eriasteisilla suojelumerkinnöillä, sillä suojelumerkintä edesauttaa arvokkaan kulttuuriympäristön säily-
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Alueiden ja kohteiden arvo perustuu perinteiseen maatalouden harjoittamiseen ja näkyvyyteen kyläkuvassa – pihapiirin vieressä oleva peltomaisema on kulttuuriympäristön perusta. Jos perinteinen rakenne tielinjauksineen, pelto- ja pihapiirinäkymien vuorottelu ja kyläkuvan väljyys menetetään, koko alueen luonne ja sen myötä arvo häviää.
Muuallakin hyviä uuden asutuksen sijoituspaikkoja ovat peltoja ympäröivät
metsäsaarekkeet, ei pääteiden tai kylätien varret. Uudisrakennuksen mittasuhteissa tulee ottaa huomioon ympäröivä maisema ja rakennuskanta.
Hieman korkeampi kerroskorkeus ja korkea sokkeli ovat tekijöitä, jotka
auttavat rakentamaan ilmeeltään perinteisen kaltaisen rakennuksen. Lisäksi on suositeltavaa käyttää harjakattoa. Mansardi- tai pulpettikattoiset
rakennukset poikkeaisivat alueen perinteisestä rakentamisen tavasta liikaa. Kapearunkoisia rakennuksia tulisi suosia. Liian leveärunkoiset rakennukset (runkosyvyys yli 9 metriä) ovat yleensä hahmoltaan raskaita, eivätkä istu perinteiseen ympäristöön. Myös liian isoja rakennuksia tulee välttää
ja sijoittaa perinteiseen tapaan osa tiloista kuten harrastustilat, saunaosasto, lämpökeskus ja autotalli erilliseen piharakennukseen.
Näkyvälle paikalle raitin varteen tai peltoaukealle sekä arvokkaaksi todetun
kohteen läheisyyteen rakennettaessa tulee pihapiiriä täydentävän uudisrakennuksen olla kapearunkoinen ja ulkoverhouksen tulee olla puuta. Tielle
tai avoimessa maisemassa näkyvä julkisivu on tavallisesti suora ja selkeä.
Ovet tulisi sijoittaa pihan puolelle, missä voi olla sisäänkäyntikuisti.
Ikkuna- ja nurkkalaudoituksissa sekä listoissa tulisi käyttää pelkistettyjä
yksityiskohtia. Vanhan kopioiminen ei ole tavoitteena uudisrakennuksia
suunniteltaessa. Maalina on suositeltavaa käyttää sellaista maalia, jota
perinteisestikin on käytetty: esimerkiksi pellavaöljymaali tai keittomaali
(punamulta). Nykyaikaisista katemateriaaleista on suositeltavinta käyttää
kolmiorimakiinnitteistä bitumikattohuopaa tai konesaumattua peltiä. Ulkorakennuksissa voi bitumihuovan ohella käyttää myös perinteisiä puukattoja. Raskaita tiilikattoja tai keinotekoisen näköisiä katemateriaaleja (profiilipeltiä, palahuopakatetta ym.) olisi syytä välttää.
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kohteita ovat valtakunnallisesti arvokkaat rakennuskohteet. Avustuksia
voidaan myös myöntää kunnalle sen suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin, kohteen hankkimiseksi kunnalle ellei suojelua muuten voida turvata,
kohteiden ja niiden ympäristön kunnostamiseen sekä hoidon edellyttämiin
selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin.
Museovirasto myöntää entistämisavustuksia rakennussuojelulailla suojeltujen tai niihin verrattavien muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen.

Vanhojen rakennusten arvo perustuu mm. niiden alkuperäisiin mittasuhteisiin, rakennusdetaljeihin ja niiden vaalimiseen. Tässä mm. harvinaiset
alkuperäiset kuistin ikkunat siroine puitteineen ja koristeellisine karmilautoineen.

8.4

Avustuksista

Museovirasto ja ympäristöministeriö myöntävät avustuksia rakennusten
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen. Asuntorahaston korjausavustuksia myönnetään asumisolosuhteiden parantamiseksi. Rakennuksesta
on aina laadittava kunto- ja käyttökelpoisuusarvio sekä korjaussuunnitelma
hakemuksen liitteeksi. Jotkin kunnat voivat myöntää korjausavustusta
mm. kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Lisätietoja saa oman
kunnan viranomaisilta.
ELY-keskus myöntää rakennusperinnön hoitoavustuksia rakennusten
omistajille, yhteisöille tai kunnille sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään
rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Korjauskohteen tulee olla kulttuurihistoriallisesti arvokas, kaavalla suojeltu rakennus tai maisemallisesti tai
kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluva kohde. Ensisijaisia
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