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1 Esipuhe
Tämä raportti on yhteenveto Nivankylä-Ylikylän vanhan rakennuskannan inventoinnista Rovaniemen kaupungin alueella. Työ on tehty syksyllä 2013. Inventointi on osa yleiskaavan perusselvityksiä.

säksi huomioidaan vanhat pellot ja tielinjaukset, puukujat, sillat,
lossit, myllyt yms. rakenteet.
Rakennukset valokuvattiin ulkoa ja paikalla olleita asukkaita haastateltiin. Osaan rakennuksista päästiin kuvaamaan myös sisätiloja.
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.

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.
Alueella on myös aiemmin laadittu yleiskaava, jossa on lueteltu
muutamia arvokkaita rakennuskohteita. Vanhoja peruskarttoja on
tilattu maanmittauslaitokselta.

Rakennuksia ja pihapiirejä arvioitiin silmämääräisesti yleispiirteisellä
tasolla. Tässä raportissa on kuvailtu vain ne inventoidut kohteet,
joihin katsottiin liittyvän sellaisia kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia tai maisemallisia arvoja, että niitä voidaan ehdottaa suojeltaviksi.

Kaikki rakennukset ja pihapiirit, jotka on rakennettu ennen vuotta
1960 kartoitettiin tilaajan toimittamien kiinteistörekisteri- ja rakennuslupatietojen avulla ja inventoitiin maastokäynnein syyskuussa ja
lokakuussa 2013.

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

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 li4

2 Inventointialueen kartta ja aluekuvaus
Kittilään

Selvitysalue rajautuu alustavan yleiskaava-alueen mukaan. Inventoituja, kohteita koko alueella oli 34 kpl ja niistä 15 arvokkaaksi määriteltyä on esitelty tässä raportissa. Raportista pois jätetyt kohteet on
yleensä remontoitu niin, ettei niissä ole enää tunnistettavissa alkuperäisen rakennuksen tyylipiirteitä.

Nivankylä
Ounasjoki

3 Inventointimenetelmä ja työn vaiheet
Inventointityö aloitettiin keräämällä olemassa olevien inventointien
tiedot. Kirjastosta etsittiin kylän historiaan liittyvää kirjallisuutta.
Aiemmin inventoidut kohteet piirrettiin kartalle, samoin tilaajalta
saadut tiedot ennen vuotta 1960 myönnetyistä rakennusluvista.
Tämän kartan pohjalta tehtiin maastokäynnit 2-4.9. ja tarkistuskäynti 14. lokakuuta. Maastokäynnit suorittivat arkkitehdit Riitta
Yrjänheikki ja Elina Marjakangas. Raportin teki Riitta Yrjänheikki.
Kohteet piharakennuksineen ja ympäristöineen valokuvattiin ja
asukkaita haastateltiin rakennuksen vaiheista, jos he olivat paikalla.
Muutamissa kohteissa pääsimme tutustumaan myös sisätiloihin,
missä oli säilytetty mm. vanhat uunit.

Inventointialueen rajaus ja
lähtötietokartta vanhoista
rakennuskohteista.

Raportointi aloitettiin valokuvien lajittelulla. Muistiinpanot kirjoitettiin raporttiin kuvien liitteeksi lokakuussa. Kohteiden alustavasta
arvottamisesta keskusteltiin tilaajan kanssa palaverissa 29.10.2013
ja 4.12.2013. Raportti valmistui 20.12.2013.

Rovaniemelle
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Ylikylä

4 Valintaperusteet ja inventoitujen kohteiden
määrä
Rakennusinventointi on rajattu koskemaan kaikkia ennen vuotta
1960 rakennettuja kohteita, joita alueella on yhteensä 34 kpl (kartta
edellisellä sivulla).
Oheisessa kartassa on esitetty kaikki inventoidut kohteet, mutta
tähän raporttiin on otettu valokuvat ja sanalliset kuvaukset vain
niistä 15 kohteesta, joilla katsottiin olevan kulttuurihistoriallista,
rakennustaiteellista tai maisemallista arvoa.
Nivankylään on kohdistunut kova rakennuspaine kaupungin kasvun
myötä. Alueen vanha maaseutumainen rakenne, joka näkyy viereisellä kartalla, on hävinnyt maatalouden loppumisen myötä.
Inventoiduista kohteista suurinta osaa oli muutettu niin, ettei niissä
ollut jäljellä rakennushistoriallisia arvoja. Lisäksi kohteet olivat jääneet uuden rakennuskannan keskelle. Ympäristöstä on tullut tyyliltään sekava ja keskeneräinen joten yhtään rakennuksista muodostuvaa aluekokonaisuutta ei ollut määritettävissä.
Pieniä viljelyyn liittyviä kulttuuriympäristöjä oli vielä jäljellä Hedekummussa, Koti-Farmin ja Keski-Rahkon ympärillä. Näistäkin KotiFarmin (entinen Tuisku) ympäristön pellot ovat hoitamattomia ja
Keski-Rahkon rakennettu pihapiiri taas ei ole kovin arvokas.
Ote peruskartasta vuodelta 1955-62, Maanmittaushallitus
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5 Arvottamismenetelmän kuvaus ja arvotus

Kohteet on arvotettu myös hierarkkisesti valtakunnallisesti,
maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin. Luokittelussa käytettiin seuraavia kriteereitä:

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

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.

5.1 Arvojen määrittely
Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa
edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita,
jollain
tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa.

Maakunnallisesti arvokas (mk): Maakunnalliset kohteet kuvaavat
yleis- ja tyylihistoriallisia kehityskulkuja maakunnan mittakaavassa. Ne voivat olla jäänteitä sellaisista jo kadonneista kulttuuripiirteistä, joihin liittyviä ensiluokkaisia kohteita ei ole jäljellä, tai kuvata
valtakunnallisesti toissijaisia mutta maakunnallisesti tärkeitä kulttuuripiirteitä.

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.

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

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.

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.
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5.2.3 Arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
Selvityksessä kuvaillut 9 kohdetta, ja kolme aluekokonaisuutta
ovat paikallisesti arvokkaita. Pääosa rakennuskohteista on jälleenrakennuskaudelta. Hetekummun aluekokonaisuus liittyy nykypäivän porotalouteen ja matkailuun. Koti-Farmi ja Keski-Rahko ovat
vanhoja maatilakeskuksia pienen peltoaukean keskellä.

5.2 Luettelo 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 kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
Nivankylän alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaita alueita tai kohteita.
5.2.2 Arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja kohteet
Maakuntakaavassa Nivankylän alueelle ei ole esitetty arvokkaita
aluekokonaisuuksia tai kohteita.
Nyt parhaiten säilyneinä rakennuskohteina, pihapiireinä, esiin on
nostettu kohteet 1. Koulu, 3. Koti-Farmi eli entinen Tuisku, 9. Hiukanmäki, 11. Ojamäki ja 13. Rahko. Lisäksi alueelta löytyi Peräpohjolalle ominainen rakennustyyppi, kohde 2. Hetekummun pyramidikattoinen kesänavetta.

Ote liitekartasta 1:10 000
Hetekummun kulttuurimaisema-aluekokonaisuus ja pyramidikattoinen kesänavetta.
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6 Nivankylä-Ylikylän asutus- ja kulttuurihistoriaa

talan veden aikana. Tulva-aikaan laivat liikkuivat Tapionkylään asti.
vuonna 1887 tie oli valmis Sinettään asti.

Arkeologisten löytöjen perusteella Nivankylässä on ollut jo 7000
vuotta sitten tilapäisesti kivikautista väestöä, lappalaisia, joiden
mainitaan asuneen ainakin Lapinrannan kohdalla. Paikalta onkin
löydetty lappilaiskalmisto jo vuonna 1817.

Verokirjojen perusteella on päätelty että asukkaat omistivat karjaa
ja maata. Asutuksen vakiintuessa metsästys- ja kalastuselinkeinosta
siirryttiin vähitellen karjanhoitoon ja maanviljelyyn. Pellot raivattiin
käsipelillä ja myöhemmin hevosvoimin. 1900-luvulla maatalous kehittyi ja viljelyalueita suurennettiin, osuuskuntatoiminta käynnistyi,
koneita hankittiin, karjatalous kehittyi ja tuotantomäärät lisääntyivät. Soiden kuivatus aloitettiin 1930-luvulla Hattuaavalta. Osuusmeijeri perustettiin Rovaniemelle 1927.

Kylän nimen alkuperälle on kaksi vaihtoehtoa, joko talon nimi tai
Ounasjoen kapeikkovirta eli niva. Ensimmäiset talot olivat vuoden
1543 maakirjojen mukaan Nikkilä ja Niva. Vuoden 1654 maakirjoissa
on mainittu em. lisäksi Rahkon ja Poikilan talot. Vuonna 1686 raivattiin uudistila Tuiskujoelle Kuusisaaren kohdalle ja Pulli PikkuKuusisaaren kohdalle. 1690 raivattiin Hiukan talo. Noihin aikoihin
katovuosina Nivan talo hävisi ja tiedossa ei ole tarkkaa sijaintia.

Kemijoen uittoyhdistys perustettiin vuonna 1901. Ounasjoessa on
kuitenkin ollut lauttauittoa jo 1800-luvun alkupuolelta saakka, sillä
Sinetässä aloitti toimintansa vesisaha vuonna 1780. Nivankylän uitonpirtti rakennettiin vuonna 1929.

Lähes kaikilla vanhoilla taloilla oli poronhoitoa ja poromerkki. Alueella on toiminut Nivan paliskunta, joka on muuttunut myöhemmin
Poikajärven paliskunnaksi. Nykyään poronhoito liittyy oleellisena
osana matkailupalveluihin.

Nivankylän ja Ylikylän osuuskassa perustettiin vuonna 1922 rahoittamaan mm. maanviljelykseen tarvittavia konehankintoja - toimipaikka oli Ylikylän koululla. Ensimmäinen kauppa tuli kylään 1920luvun loppupuolella Nikkilän pikkupuolelle "katupuoviin". 1930luvulla myös Mäki-Hiukan tampuri oli kauppapuotina. Rovaniemen
osuuskauppa perusti sivumyymälän Nikkilän talon kamariin vuonna
1946 kunnes oma myymälä valmistui nykyiselle paikalleen. Nykyään
kylällä ei enää ole kauppaa. Posti aloitti Janne Hiukan talossa vuonna 1927 mistä siirtyi Veikko Hiukan taloon 1950-luvun alussa ja
1960-luvun alussa osuuskaupan yhteyteen. Nykyään posti kannetaan talojen postilaatikoihin. Ensimmäiset puhelimet tulivat 192030 luvun vaihteessa ja sähkö saatiin vuonna 1949. Vesiosuuskunta,

Kylä kasvoi vähitellen vuosisatojen saatossa siten, että ennen 2.
maailmansotaa Nivankylässä oli 50 asumusta. Lapin sodassa niistä
19 poltettiin; mm. vanhat ja komeat Nikkilän, Vanha-Rahkon, RantaHiukan ja Luusuaniemen talot.
Tietä alettiin rakentamaan Rovaniemen ja Kittilän välille 1880luvulla. Siihen asti joki oli tärkein kulkureitti. Nikkilänranta toimi
höyrylaivojen Viirin ja Vanttauksen Ounasjoen päätepysäkkinä ma9

joka otti veden Harrivaaran lähteestä, perustettiin 1960-luvun alussa. 2000-luvun alussa maalaiskunta rakensi alueelle viemäriverkoston, johon asukkaat ovat vähitellen liittyneet.

syntynyt matkailu-, leipomo- ja kuljetusalan yrityksiin. Suurin osa
asukkaista käy töissä kaupungissa.
Nivankylässä koulu on toiminut vuodesta 1926 alkaen. Koulun vieressä on monitoimihalli Nivantupa, jossa on täysimittainen liikuntasali, kuntosali ja kirjasto. Piha-alueella on urheilukenttä, jääkiekkokaukalo ja rullalautaramppi.

Maatalouden kehittämiseksi perustettiin maamiesseura ensi kerran
jo vuonna 1901-18, uudelleen 1923-25 ja 1929. Vuonna 1932 perustettiin Nivankylän Martat ry ja vuonna 1947 Diakoniayhdistys. Kylän
oma urheiluseura on Nivan Voima ry perustettiin vuonna 1953. Lisäksi kylällä toimii metsästysseura Ala-Ounasjoen Erästäjät ry vuodesta 1968. Metsästysmaja on rakennettu entisen tanssilavan lähettyville Ollerovaaran rinteeseen.
Kylätoimikunta perustettiin huhtikuussa 1980. Yhdistys toimi aktiivisesti heti alusta pitäen ja sen jäseniä olivat kaikki kylän asukkaat.
Nivankylän perinnetoimikunta aloitti toimintansa vuonna 1988.
Nykyinen kyläyhdistys aloitti toimintansa vuonna 2008, jolloin Nivankylän kyläyhdistys rekisteröitiin.
Nykyään Nivankylä sijaitsee noin 10 km etäisyydellä Rovaniemen
keskustasta pohjoiseen Ounasjoen varressa. Kylässä on nyt reilut
500 asukasta. Kylän väestörakenne on monipuolinen sillä kylällä on
sekä nuoria lapsiperheitä että vanhuksia. Suurin osa väestöstä on
työikäisiä aikuisia ja kouluikäisiä lapsia.

Peruskarttaote 1955-62, Nykyinen Koti-Farmi, entinen Olleron ja Tuiskun pihapari.

Perinteiset pihapiirit olivat neliön muotoisia, kolmelta tai neljältä
sivulta rajattua ja nurkistaan avoimia. Asuinrakennus sijoittui joko
pääty tai julkisivu vesistöön päin. Navetta on päärakennusta vastapäätä tai sen kanssa kulmittain. Pihapiiriä täydentävät varastorakennukset. Hieman erillään sijaitsevat aitat, saunat ja ladot.

Kylän elinkeinorakenne on muuttunut kuten muuallakin. Perinteisesti toimeentulo oli metsästyksen ja kalastuksen varassa. Lisäksi
saatiin toimeentuloa maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. Nykyään
karjatalous on loppunut kokonaan mutta maa-, metsä- ja porotaloutta harjoitetaan vielä sivutoimisesti. Palvelualan työpaikkoja on

Alueen vanhoille päärakennuksille on ominaista korkea, puolitoistakerroksinen kuisti ja kuusiruutuiset ikkunat.
10

Peruskarttaote 1955-62. Nivankylän vanhaa keskustaa, palveluja ja orgaaninen tieverkko.
11

7 Kohteiden esittely

3. Koti-Farmi 38:87, entinen Tuisku (kartta s.10)
Hyvin säilynyt, iso pihapiiri ja rakennukset vuodelta 1929. Pihapiirissä on nikkarityylinen asuinrakennus jota vastapäätä iso makasiinirakennus ja länsireunalla navetta. Navetan toinen pääty on tiiltä,
joka on rakennettu uudelleen sotien jälkeen. Hieno kokonaisuus.

2. Hetekumpu 220:20 ja :23
Pyramidikattoinen kesänavetta ja aitta, hirsilatoja, jäänteitä vanhoista pihapiiristä. Aluekokonaisuuden keskellä pellon reunassa
kesänavetta, joka on hieman rapistunut. Jälleenrakennuskauden
asuinrakennus ja 1970-luvun navetta, jotka eivät ole merkittäviä.
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Ote peruskartasta 1: 10 000

Ote

5. Alahiukka 37:63
Pihapiirin hyväkuntoinen ja tyylipiirteensä erinomaisesti säilyttänyt
asuinrakennus on vuodelta 1919. Talossa on mm. alkuperäiset ikkunat ja ulko-ovet. Pohjoisreunalla on keltatiilinen asuinrakennus
1970-luvulta ja eteläsivulla on uudehko autotallirakennus. Pihan
joen puolella avautuu näkymä pienelle niittyaukiolle.
Pihapiiriin ja lähiympäristöön rakennetut uudemmat rakennukset
heikentävät paikan historiallista luonnetta.
Koti-Farmi - tilan navetta.
4. Uutela 19:170
Hylätty pihapiiri, jossa komea ja olosuhteisiin nähden hyvin säilynyt
asuinrakennus vuodelta 1947 sekä sortunut hirsinen piharakennus.
Alkuperäiset ikkunat ja kuisti, peltikatto on uudempi.
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6. Männikkö, 37:69

(kuva alla)

8. Rantahiukka 37: 68

Hylätty, vuonna 1957 rakennettu pihapiiri. Olosuhteisiin nähden
hyvin säilynyt, tyylipuhdas aikakautensa rakennus alkuperäisine
ikkunoineen ja kuisteineen. Pihapiirissä on hyvin pieni varastorakennus samalta aikakaudelta.

7.

Vuonna 1947 rakennettu pihapiiri. Asuinrakennus on säilyttänyt
ominaishahmonsa uusista ikkunoista huolimatta. Vanha aitta on
siirretty tien päästä rannasta, palaneelta Pikku-Hiukan tilalta.

Mäntyrinne 37:92

Pieni lomarakennus vuodelta 1952 on säilyttänyt alkuperäiset piirteensä: ikkunat, oven, huopakaton ja ilmavan pilariperustuksen.
Etäämpänä kaksi
pientä piharakennusta.
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9. Hiukanmäki 214:7
Vanhan Mäkihiukan talon pihapiiri on rakennettu vuonna 1910-14.
Talo on toiminut kansakouluna ennen kyläkoulun valmistumista ja
myöhemmin kyläkauppana vuosina 1935-48.
Tien puolella on kookas asuinrakennus ja sen molemmilla sivuilla
piharakennukset. Rakennusten ikkunat ja ovet on vaihdettu. Keskellä pihaa on kaivo. Rakennukset on remontoitu matkailukäyttöä varten (Arctic Safaris). Patina, kuluneisuus ja alkuperäisyys on osin hävinnyt, mutta kohde on siitä huolimatta arvokas kokonaisuus.

Mäki-Hiukan / Hiukanmäen pihapiiri 2013 ja 1955-62.
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10. Hallaselkä 35:32 ja :96
Pihapiirin takana tilalla 35:96 on vanha hirsiaitta 1920-luvulta.
Asuinrakennus ja piharakennukset ovat vuodelta 1946. Viehättävä
ja pienimittakaavainen pihapiiri. Piharakennukset ovat säilyttäneet
alkuperäisen luonteensa laajennettua asuinrakennusta paremmin.

16

11. Ojamäki 35:55

12. Nikkilä 218:9

Kylätien varteen rakennettu komea asuinrakennus ja kaksi pienehköä piharakennusta vuodelta 1936. Rakennukset ovat säilyttäneet
hyvin alkuperäisen luonteensa, vaikka ovia onkin lisätty piharakennuksen julkisivuun ja asuintalon ikkunat ja katto on uusittu. Hieno
kokonaisuus, 1960-luvun traktorikin sopii tyyliin!

Korkealla rantakumpareella, alavan putaan takana sijaitsee RantaNikkilän vanha asuinpaikka - maisemallisesti aivan erityisellä näköalapaikalla. Paikka on ollut asuttu 1500-luvulta asti, mutta kaikki
vanhat rakennukset hävitettiin Lapin sodassa. Paikalle rakennettiin
asuinrakennus sodan jälkeen 1945, joka on nyt pieteetillä kunnostettu. Paikka on loma-asuntokäytössä. Sekä ulko- että sisätiloissa on
säilytetty alkuperäiset materiaalit ja rakennusosat. Pihapiirissä ei
ole muita rakennuksia. Rakennushistoriallisesti arvokas kohde.
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Ranta-Nikkilän
esimerkillisesti
jälleenrakennuskauden tyyliin
entisöidyt tilat.
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1. Nivankylän koulu
Koulurakennus on vuonna 1912 rakennettu entinen Helisten talo,
joka on siirretty joen toiselta puolelta tähän vuonna 1929. Siirron
yhteydessä rakennettiin toinen kerros ja lisättiin koristeaiheisia
klassisia yksityiskohtia kuten sisäänkäyntien yhteyteen pilarit ja
päätykolmiollinen katos. Talo seisoo komeiden lohkokivien päällä.
Julkisivut ovat okrankeltaiset ja rimalaudoitetut. Ikkunat ovat kuusiruutuiset ja päädyissä on kaarevat lunetti-ikkunat. Nurkissa on yksinkertaiset pilasterit ja räystään alusta on laudoitettu koristelistoin.
Lämpöremontin takia seinät ovat paksuuntuneet ja ikkunat jääneet
syvälle seinärakenteeseen, mikä muuttaa rakennuksen ilmettä.
Pihalla on navetta- ja ulkohuonerakennus sekä sauna, jotka olivat
opettajia ja heidän perheitään palvelevia rakennuksia. Kolmannella
sivulla on uusi koulurakennus vuodelta 1993 ja taustalla jääkiekkokaukalo.
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13. Rahko 36:138
Korkealle rantakumpareelle rakennettu pihapiiri on syntynyt sodan
jälkeen 1945, sillä vanhat rakennukset hävitettiin Lapin sodassa.
Nykyään lomakäytössä oleva pihapiiri on hyvässä kunnossa ja viihtyisä paikka. Asuinrakennuksen lisäksi pihapiirissä on vastapäätä
navettarakennus, sivuilla iso maakellari ja aitta sekä uudempi rantasauna. Rakennusten vanhat materiaalit ja detaljit on säilytetty
mikä tekee kohteesta erityisen arvokkaan.
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14. Keski-Rahko 36:179
Pihapiirissä on jälleenrakennuskauden asuintalo, uusi perinnetalon
tyyppinen asuinrakennus, navetta ilmeisesti 1970-luvulta ja osin
hirsinen piharakennus, joka lienee ennen sotaa rakennettu.
Jälleenrakennuskauden asuintaloa on remontoitu niin, että se on
osin menettänyt alkuperäiset piirteensä mm. kuistin ja ison terassin
takia. Vanhin lienee hieman rapistunut, punainen piharakennus.
Kansikuvan jokinäkymä ja niitty on tämän maatilan pihapiiristä.

Viistokuva maatilan pihapiiristä ja sitä ympäröivistä pelloista.
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Ote liitakartasta 1:10 000,

Kulttuurimaisema-aluekokonaisuus.

nettu lisäsiivellä, joka on siirretty Kittilästä tälle paikalle vuonna
1929. Muut pihapiirin rakennukset on purettu pois.
Talon entinen isäntä Kalle Rahko oli tärkeä vaikuttaja kylällä ja talo
olikin usein kyläläisten kokoontumistila. Perheessä oli 9 lasta ja valistuneet vanhemmat arvostivat koulutusta niin, että lapsista kuusi
kävi oppikoulun ja eteni elämässään merkittäviin asemiin. Läksyjä
luettiin piisin valossa ja pyöräiltiin 10 km kouluun Rovaniemelle.
Kolme tyttöä; Hilkka Rahko, Eila Hujanen ja Raili Rahko-Haukipuro
opiskelivat kielten opettajiksi. Pojista Kauko Rahko oli tietoliikennetekniikan professori ja Timo Rahko eläinlääketieteen patologian
professori sekä vanhin pojista, Viljo Rahko oli Lapin läänineläinlääkäri.
Tämän kulttuurikodin isä opetti puutöitä kansanopistossa ja äiti oli
myös mukana yhdistystoiminnassa. Sodan aikana saksalaiset valtasivat talon ja pilasivat pirtin uunin lämmittämällä sen liian kuumaksi. Evakon aikana talon huonekalut varastettiin, mutta kyläläiset
ostivat uuden kaluston Kalle Rahkolle 60-vuotislahjaksi, joka on nyt
pirtin arvostettuna kalustona.

Ote Suomen taloudellinen kartta 1947, Maanmittaushallitus

Savusauna on heikossa kunnossa mutta vielä pelastettavissa. Myös
talon takaseinä on hieman pullistunut kosteuden ja matalan perustuksen johdosta. Halua rakennusten säilyttämiseen on, mutta perillisten halukkuudesta tehtävään ei ole täyttä varmuutta.

15. Yli-Rahko 36:198
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1922 -29 ja on harvoja sodasta säilyneitä rakennuksia. Rakennusta ja sen historiaa esitteli Raili RahkoHaukipuro. Asuinrakennuksen lisäksi pihapiirissä on jäljellä vanha
savusauna, joka on tuotu vanhalta Rahkolta. Asuintaloa on laajen22

Sisääntulokuisti siirretyn talon kulmassa.

Yli-Rahko
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Savusauna on siirretty Vanha-Rahkolta.

8 Yhteenveto inventoinnista
Asutusvaiheessa Ounasjoella on ollut suuri merkitys paikallisten
ihmisten elämässä ja elinkeinojen harjoittamisessa. Alueen vanhasta rakennuskannasta kuitenkin pääosa tuhottiin Lapin sodassa.
Maanviljelyn vähitellen loppuessa myös alueen kulttuurimaisema
on menetetty ja näkymiä vanhalta Kittiläntieltä joelle ei enää ole.

erityisesti rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa, jos puustoa
raivattaisiin vanhoilta pelloilta joen suuntaan.
Jälleenrakennuskauden kohteita oli rakennusluparekisterissä 27 kpl,
joista useita oli muutettu niin, ettei niiden alkuperä ollut tunnistettavissa. Tähän raporttiin poimittiin tyylipiirteensä parhaiten säilyttäneet kohteet / pihapiirit, joita oli yhteensä 8 kpl: Keski-Rahko,
Rahko, Nikkilä, Hallaselkä, Rantahiukka, Mäntyrinne, Männikkö ja
Uutela.

Tässä selvitysraportissa on esitetty selvitetyistä 34:stä kohteesta 15
kpl, jotka ovat inventoijien mukaan ominaisuuksiltaan suojelun arvoisia.
Koulun lisäksi sodalta säästyneitä asuinpihapiirejä Nivankylässä on
jäljellä vain neljä: Yli-Rahko, Mäkihiukka, Ojamäki ja Koti-Farmi eli
entinen Tuisku. Alahiukan pihapiirissä on jäljellä vain asuinrakennus, joka on uusien rakennusten piirittämä. Hetekummussa taas oli
jäljellä vain hirsinen aitta ja lato sekä pyramidikattoinen kesänavetta.

Näistä erityisen hienon kokonaisen pihapiirin muodosti Rahko. Nikkilän sisätilat oli entistetty esimerkillisellä tavalla. Hallaselän pihapiiri oli viehättävän pienimittakaavainen ja piharakennuksista osa lienee sotaa edeltävältä ajalta.
Keski-Rahkon pihapiiri oli sekoitus eri aikakusien uudempaa rakentamista ja sillä onkin pihapiirinä lähinnä kyläkuvallista merkitystä.
Kaksi talokohteista on hylättyä, mutta silti ryhdikkäässä kunnossa
mikä kuvastaa silloisten rakenteiden kestävyyttä. Uutelassa saattaa
olla hirsirunko ja komea, korkea kuisti viittaa alueen perinteiseen
rakentamistapaan. Rantahiukan taloa oli remontoitu, mm. ikkunat
vaihdettu mutta pihapiirissä oli vanha hirsinen aitta.

Yli-Rahkon pihapiirin muut rakennukset saunaa lukuunottamatta on
purettu. Asuinrakennus on erikoinen kooste kahdesta eri rakennuksesta. Tällä kohteella on erityisesti kulttuurihistoriallista arvoa. Mäkihiukka nyk. Hiukanmäki vuodelta 1910 edustaa tyypillistä peräpohjalaista rakennustyyppiä ja pihapiiriä, joten siinä korostuu rakennushistorialliset arvot. Ojamäki on mittasuhteiltaan tyypillinen
1930-luvun rakennus leveine runkoineen ja jyrkkine kattoineen sekä
yhdeksänruutuisin päätyikkunoineen. Piharakennukset saattavat
olla jälleenrakennuskaudelta. Koti-Farmin pihapiiri on vuodelta
1929 ja edustaa tyyliltään klassismia kuten Ojamäkikin. Kohteella on
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9 Suunnittelu ja korjaussuositukset
9.1 Rakennusten suojelu
Tämä selvitys arvotuksineen hyödynnetään yleiskaavatyössä. Kohteiden arvotus tehdään yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja museoviraston edustajien kesken. Kaavassa tullaan osoittamaan suojeltavat rakennuskohteet ja arvokkaat kulttuuriympäristökokonaisuudet eriasteisten suojelumerkintöjen avulla sillä suojelumerkintä
edesauttaa arvokkaan kulttuuriympäristön säilymistä. Kaavassa
arvokkaaksi todettujen ja suojeltujen rakennusten on helpompi
saada korjaus- ja entistämisavustuksia.
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.

9.2 Rakennusten korjaaminen ja ylläpito
Oleellista vanhan korjauksessa on korjaustöiden rajoittaminen vain
vaurioituneisiin kohtiin, jolloin kustannukset jäävät vähäisiksi. Vanha rakennus saa näyttää vanhalta, ajan patinan pitää näkyä. Katon
ja perustusten kunto on tärkeintä säilymisen kannalta. Yleiskaavaan
tulee liittää suojelukohteita koskevia korjaussuosituksia ja -ohjeita,
kuten ikkunoiden ja ovien kunnostamista / vaihtamista, lisäeristämistä ja uudisrakentamista vanhan kohteen läheisyyteen.
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9.3 Uudisrakentaminen suojelukohteen yhteyteen tai
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön

nurkkalaudoituksissa sekä listoissa tulisi käyttää pelkistettyjä yksityiskohtia. Vanhan kopioiminen ei ole tavoitteena uudisrakennuksia
suunniteltaessa, eikä nykyajan kirvesmiestaito aina riitä toteuttamaan koristeaiheita laadukkaasti.

Uudisrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön vanhaa miljöötä
kunnioittaen on haastava tehtävä. Täydennysrakentaminen istuu
miljööseen parhaiten silloin, kun eri aikakausien rakennusten väliin
jätetään riittävästi näkösuojaa, joka voi minimissään olla esim. kuusiaita, koivukuja tai peltoaukea. Aivan kylkeen ei pitäisi sijoittaa uusia pihapiirejä, jotka koollaan alistavat vanhan rakennuskannan.

Maalina on suositeltavaa käyttää sellaista maalia, jota perinteisestikin on käytetty. Tällainen maali on 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.

Alueelle suositellaan perinteistä kapearunkoista ja harjakattoista
asuinrakennustyyppiä sekä useita piharakennuksia.
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.
Näkyvälle paikalle kylätien varteen tai peltoaukealle sekä arvokkaaksi todetun kohteen läheisyyteen rakennettaessa tulee uudisrakennuksen olla pienehkö ja kapearunkoinen rakennus, jonka ulkoverhouksen tulee olla puuta. Tielle tai avoimessa maisemassa näkyvä julkisivu on tavallisesti suora ja selkeä.

Vanha hirsirakennus voi olla kulunut ja vino, mutta silti erinomaisessa kunnossa jos katto ja perustus ovat kunnossa. (Rahkon navetta)

Ovet tulisi sijoittaa pihan puolelle, missä voi olla sisäänkäyntikuisti.
Pihan puoli kuisteineen on enemmän piilossa, joten se voi olla koristellumpi kuin tieltä tai peltojen halki näkyvät julkisivut. Ikkuna- ja
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9.4 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.

Ote liitekartasta 1:10 000, Koti-Farmin eli entisen Tuiskun kulttuurimaisema-aluekokonaisuus ja vanha tilustie.

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 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.
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Koti-Farmin pihapiiri ympäröivine peltoineen, jotka kaipaavat maisemointityötä pysyäkseen avoimina, varsinkin rannan puolella. Uusi asutus on sijoittunut vanhan rakennuksen kupeeseen, mutta vanhan pihapiirin tunnelma
on edelleen säilynyt. Pellon rajaaminen puukujalla asutuksen suuntaan loisi
selvän rajan ja suojan vanhan ja uuden rakenteen väliin. Pihapiirin maisemallinen sijainti mäen laella on hieno.
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