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ROVANIEMEN KAUPUNKI
MELTAUKSEN RAKENNETUT YMPÄRISTÖT
1

Johdanto
Meltauksen yleiskaava-alue sijoittuu Rovaniemen pohjoispuolelle, Ounasjoen ja kantatie 79 varrelle, noin 60 kilometrin etäisyydelle kaupungista.
Meltauksen kylän ja taajaman rakennetun ympäristön selvityksen on laatinut Jari Heiskanen (FM) Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto
Oy:stä, kaavoittajan, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n alikonsulttina, syksyllä 2013. Raportti liittyy Meltauksen yleiskaavan valmistelutyöhön ja sen
taustaksi tehtäviin selvityksiin.
Rakennetun ympäristön selvityksessä on tuotu esiin Meltauksen rakennetun ympäristön kokonaisuudet, ominaispiirteet ja kehitys yleisluontoisesti.
Kaavatason ja alueen laajuuden vuoksi, alueelta on huomioitu vain keskeiset rakennetun ympäristön kokonaisuudet ja kohteet kiinteistötasoisesti.
Inventoituja kohteita oli 16, jotka kattavat ajallisesti Meltauksen rakennetun ympäristön ominaispiirteet 1800-luvulta aina 1970-luvun loppuun
saakka. Inventoinnissa painottuu julkisen rakentamisen rooli. Kohteiden lisäksi on rajattu neljä aluekokonaisuutta, joista kolme käsittelee Meltauksessa laajaa jälleenrakennusta. Näihin aluekokonaisuuksiin sisältyvistä lukuisista kiinteistöistä ei ole tehty erillistä kiinteistökuvausta, ainoastaan
maininta kuulumisesta kokonaisuuteen.
Tässä työssä tarkastelluista rakentamisen ajallisista kokonaisuuksista vanhin on Meltauksen sahan, kruununtorppien ja asutustilojen aika 1800luvulta Lapin sotaan saakka, jolloin alue tuhoutuu pahoin.
Toisen, edelliseen pohjautuvan kerrostuman muodostaa Lapin sodan jälkeen alkava jälleenrakennuskausi, joka kestää vuoden 1960 tienoille. Tämä
ajanjakso muodostaa elinkeinojen ja rakentamisen suhteen selkeän jatkon
vanhemmalle ajanjaksolle.
Viimeinen työssä esitelty ajanjakso on vuoden 1960 paikkeilla alkanut elinkeinojen ja rakentamisen muutos asutuskylästä Rovaniemen maalaiskunnan aluekeskukseksi, taajamaksi, johon liittyvä julkinen ja yksityinen rakentaminen jatkui vahvana aina 1980-luvun alkupuolelle saakka.
Neljännen jakson muodostaisi 1990-luvulla alkanut taantuminen, jossa
Meltauksen väkiluku laski ja työpaikat siirtyivät Rovaniemelle. Rakentaminen väheni ja asuinrakennuksia autioitui tai siirtyi vapaa-ajan käyttöön.
Myös julkiset rakennukset jäivät vajaakäytölle tai autioituivat. Tässä työssä
on keskitytty kolmen ensimmäisen ajanjakson rakennettuun ympäristöön.
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Maiseman ja liikenteen solmukohdassa
Maantieteellisesti ja historiallisesti Meltaus muodostaa keskeisten vesireittien ja maantieliikenteen solmukohdan harvaanasuttujen erämaiden keskellä. Taajama ja sitä edeltäneet saha ja asutuskylä ovat rakentuneet Ounasjoen ja sen keskeisiin sivuhaaroihin kuuluvan Meltausjoen risteykseen.
Meltausta sivuaa 1860-luvulla rakennettu ja 1970-luvulla uudistettu Kittiläntie (Kt. 79).
Pellon suuntaan kulkevan Marrasjärventien ja Sodankylään suuntaavan
Unarintien rakentaminen aloitettiin 1920-luvulla. Ounasjoen itäpuolentie
valmistui Meltauksen kaava-alueen osalta 1960-luvun lopulla ja Ounasjoen
ylittävä silta 1950-luvulla. Asutus on levittäytynyt nauhamaisemana rakenteena Ounasjoen ja Kittiläntien varrelle. Taajaman keskus on länsirannalla,
Kittiläntien ja Marrasjärventien risteyksessä, jossa sijaitsevat palveluista
koulu ja kauppa. Toisen asutuksen ja maiseman solmukohdan muodostaa
kaava-alueen pohjoisosassa Markkasuvannon maisema, jossa Kittiläntie
ylittää Ounasjoen.
Maisemakuva
Ounasjoen molemmille rannoille levittäytyvän Meltauksen maisemaa ovat
rakentaneet 1800-luvulla rakennettu vesisaha, Kittiläntie ja kruununtorpat,
joita seurasivat 1930-luvulla lukuisat joen varteen lohkotut valtion asutustilat. Kaava-alueen maanomistus oli pääosin valtiolla, poikkeuksen muodostivat Meltauksen sahan tontti sekä Meltausjoen ja pienempien laskuojien
rannat, jotka jokivarren vanhat kantatalot valtasivat jo varhain. Maisemakuva on metsäinen, jokeen viettävät moreenipohjaiset, loivapiirteiset suoja mäntykankaat hallitsevat maisemaa. Meltaus sijaitseekin rajapinnassa,
jossa viljely-Ounasjoki alkaa muuttua metsä-Ounasjoeksi. Rantavyöhykkeellä rinne putoaa jyrkästi alas, jolloin varsinaista ranta-asutusta ei ole syntynyt. Maatalouskauden rakentaminen hakeutui tämän töyrään päälle. Maatalousmaisemat keskittyvät rantojen tuntumaan, jossa vähäiset savi- ja
multa-alueet on raivattu pelloiksi. Osa näistä pelloista on jo kadonnut maisemasta. Koska maaperä oli karua, maatalous ei koskaan näytellyt merkittävää osaa alueella. Keskeinen elinkeino olivat metsäteollisuuteen liittyvät
savotat ja uitot, jota pientilojen pienimuotoinen maa- ja karjatalous tukivat. Elinkeinoista kertovat myös paikannimet, Peurajänkä, Tervakari, Patokoski ja Lohikoski.
Metsätaloudesta palveluyhteiskuntaan
Suuria työllistäjiä olivat Meltauksen sahan jälkeen Kemi-yhtiö, Metsähallitus ja myöhemmin Veitsiluoto Oy, joiden puunhankinta ja kuljetus toivat
työtä savottojen ja uittojen merkeissä. Meltauksen rakennuskanta romahti
Lapin sodassa, jolloin koko länsiranta tuhoutui saksalaisten perääntyessä
Kittiläntietä pohjoiseen. Yksittäisiä kohteita säilyi tiettömän taipaleen takana olevalla itärannalla.
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Meltauksen kulttuurimaisemaa onkin yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta
rakennettu jälleenrakennuskaudella ja vuoden 1960 tienoilla alkaneella
taajamakaudella, jolloin liikenteen solmukohdassa sijaitseva Meltaus kehittyi Rovaniemen maalaiskunnan yhdeksi aluekeskukseksi, pieneksi kirkonkylätaajamaksi, jonka rakennettuun maisemaan ilmestyivät vuosien 1945 ja
1980 välillä lastenkoti, kansakoulu, urheilukenttä, keskikoulu, terveystalo,
seuraintalo, kirkko, kauppoja, puhelinkeskus ja sähköasema sekä niihin liittyvää omakotiasutusta, mm. Metsähallituksen ja Veitsiluoto Oy:n konttorit
ja metsureiden rivitalot. Rakennetun maiseman pohjana ovat Kittiläntie ja
sen varteen lohkotut asutustilat. Rakennuksissa näkyy selkeästi vuoden
1960 paikkeille ajoittuva muutos maaseudun perinteisestä puurakentamisesta taajamakauden teollisiin materiaaleihin ja rakennustyyppeihin.
Meltauksen kasvuaika jatkui aina 1980-luvulle saakka, minkä jälkeen edelleen jatkuva tekniikan kehitys sekä palveluiden ja työpaikkojen keskittyminen vähensivät nopeasti Meltauksen työpaikkoja, asutusta ja tilojen käyttöä. 1980-luvun jälkeen on rakennettu lähinnä yksittäisiä omakotitaloja ja
vapaa-ajan asuntoja. Väkiluku supistui ja Meltaus muuttui nukkumalähiöksi. Kaava-alueella onkin useita autioituneita tai vähäisessä käytössä olevia
asuin- ja julkisia rakennuksia. 2010-luvulla palveluita edustavat kauppa ja
sen yhteydessä toimiva asiamiesposti, kahvila sekä polttoaineenjakelupiste.
Suurimittakaavaiseen entiseen Keski- ja kansalaiskouluun on sijoitettu alaaste, neuvola, päiväkoti ja kirjasto sekä yksityinen hoivapalveluita tarjoava
yritys. Itärannalla on lisäksi maantien varressa toimiva baari. Maataloutta
edustaa yksi karjatila, joka viljelee myös kaava-alueen aikaisemmasta supistuneet pellot. Rovaniemen maalaiskunta liitettiin kaupunkiin vuonna 2006.
Meltaus on yksi Rovaniemen kaupungin ns. palvelukylistä Ounasjoen alueella.

Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy

Sahasta ja asutuskylästä taajamaksi

Jari Heiskanen

11.12.2013

1.1

4 (76)

Aluerajaus

Kartta: Inventoinnissa tarkastettu alue. Peruskartta MML 2013.
1.2

Aikaisemmat inventoinnit sekä maiseman ja rakennetun ympäristön arvot
Rakennetun ympäristön inventoinnit: Meltauksesta ei ole aikaisemmin tehty
kattavaa, paikallista inventointia. Maakunnallisia inventointeja edustaa Rovaniemen maalaiskunnan rakennusinventointi vuodelta 1976, jossa inventointikohteena mainitaan Nikulan talo. Tämä kohde on esitelty myös inventoinnin pohjalta
vuonna 1984 julkaistussa Lapin rakennusperintö –teoksessa.
Lapin ELY:n vuosina 2005–2007 toteuttamassa Lapin kulttuuriympäristöt inventoinnissa Meltauksesta on inventoitu Meltauksen kansakoulu. Meltauksen lastenkodista Lapin maakuntamuseon tutkija Päivi Rahikainen on laatinut lyhyen
historiakuvauksen vuonna 2013.
Rakennetun ympäristön arvot: Meltauksen kaava-alueen rannat ovat osa laajempaa Ounasjoen kulttuurimaisema –nimistä aluetta, joka kuului vanhempaan
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt –luetteloon ns. RKY-1993.
Aluekuvauksessa mainitaan mm. Meltauksen saha. Uudempaan RKY-2010 luetteloon alue ei kuulu.
Maisema-arvot: Meltaus on osa Ounasjokivarsi–nimistä valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.
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Historia
Meltauksen alue oli osa Ounasjoen maakirjakylää, joka ulottui Nivankylästä Kittilän rajalle. Kymmeniä kilometrejä Ounasjoen vartta käsittävässä kylässä oli 1720luvulla vain 12 tilaa, jotka sijoittuivat harvaksi ketjuksi jokivarteen. Tilaluku kohosi 1870-luvulla noin 30 tilaan ja niiden lisäksi oli noin 60 tilattoman väestön
asuinpaikkaa, jotka olivat joko kruunun ja kantatalojen torppareita tai mäkitupalaisia. Tällöin Ounasjoen varsi oli saanut yhtenäisen, joskin harvan asutusrintaman. Nämä ensimmäiset kantatilat valtasivat rantojen parhaiten viljelyyn kelpaavat maat ja koskiosuudet sekä Ounasjoen pienemmät sivujoet niiden kalastusmahdollisuuksien ja rantaniittyjen vuoksi. Maatalous oli marginaalista ja luontaistalous jatkui pitkään. Metsäteollisuuden alku, vesisahat Sinetässä 1780-luvulla ja
Meltauksessa 1840-luvulla sekä savotat muodostavatkin merkittävän työllistäjän
Ounasjoella aina 1980-luvulle saakka.

2.1

Meltaus 1732–1898 , talo, saha, tie ja torpat
Meltauksen asutus alkoi 1720-luvulla, kun Heikki Heikinpoika rakensi Meltausjoen suulle mökin. Hänen poikansa nosti sen veronmaksulla 1732 Meltaus–
nimiseksi uudistilaksi. Tämä ensimmäinen uudistila eli kituen ja ajoittain veroautiona 1800-luvun alkuun saakka, jolloin tila lopullisesti autioitui. Uuden asutuksen Meltaus sai vasta 1840-luvulla, jolloin vesisaha perustettiin. Viljelykelpoista
maata oli Meltauksessa niukasti, joten varsinaisia tiloja alueelle ei Meltauksen taloa lukuun ottamatta perustettu. Talon sijoittuminen koskien tuntumaan viittaa
kalastuksen vahvaan merkitykseen. Meltauksen maat pysyivät kaava-alueen pohjoiskulmaa, Meltausjoen suuta ja Ounasjokeen laskevia pieniä sivujokia lukuun
ottamatta kruunun ts. valtion omistuksessa. Meltauksen sivujoet ja osan Ounasjoen rantaa valtasivat Ounasjoen maakirjakylän vanhat tilat, Meltaus, Hotti, Tolonen ja Juopperi, lähinnä niiden arvokkaiden rantaniittyjen vuoksi. Meltausjoki
oli arvokas koskivoiman lisäksi kalastukselle, johon viittaavat sahan yläjuoksulla
olevat Patokoski–nimiset paikat. Sahan lisäksi kaava-alueelle perustettiin 1800luvun mittaan kruununtorppia. Rovaniemen ja Kittilän välisen tien rakentaminen
alkoi 1830-luvulla, 1870-luvulle mennessä se saatiin kulkukelpoiseksi. Meltauksessa Kittiläntie sijoittui länsirannalle.
Peltoviljelylle alue ei ollut otollinen. Meltauksen kehitystä määrittävät Kittiläntie
ja sijainti tieliikenteen risteyksessä, valtion asutustoimet sekä metsäteollisuuteen
liittyvät elinkeinot, lyhytaikainen vesisaha sekä pitkään jatkuneet savotat ja uitot.
Ounasjoen maakirjakylän isojakokartta laadittiin 1850-luvulla, jolloin Meltauksessa, kaava-alueella, oli merkitty vain neljä asuinpaikkaa, Meltauksen sahan lisäksi
oli kolme kruunun maille rakennettua asuinpaikkaa, jotka sijaitsivat nykyisten
Keskisaukkolan, Nikulan ja Markkasuvannon paikkeilla. Suurimman asutuksen
muodosti Meltauksen saha, johon jo tällöin kuului nykyisen konttorin paikalla ollut isännöitsijän asuinpiha, saha, mylly ja Pirttiniemen työväenasunnot.
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Rovaniemi oli aina 1870-luvulle saakka Kemijokilaakson sahaustoiminnan keskus.
Suomen teollistuessa 1800-luvun jälkipuoliskolla metsäteollisuuden huomio siirtyi yhä kauemmaksi pohjoiseen, koska edellisen vuosisadan kaskeaminen, laivanrakennus ja tervanpoltto olivat kuluttaneet Itä-Suomen, Pohjanmaan ja Kainuun
metsät vähiin.
Rovaniemen ympäristössä toimi kolme huomattavaa vesisahaa, joista vanhin oli
1784 perustettu Sinettä sekä 1840-luvulla perustetut Hakoköngäs (1840) ja Meltaus (1846). Sahat saivat puunsa pääosin valtion metsistä, joita valvoi 1851 perustettu Metsähallitus (Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallitus). Näiden
Pohjanlahteen laskevien jokien yläjuoksulle, raaka-ainelähteiden viereen perustettujen sahojen kukoistus jäi lyhyeksi sahatoiminnan keskittyessä 1860-luvulta
alkaen yhä enemmän Kemijoen suulle, vientisataman yhteyteen. Lautojen kuljettaminen takamailta lukuisten koskien kautta oli kallista ja riskialtista. Tuli halvemmaksi uittaa puut rannikolle ja sahata ne suurilla höyrysahoilla, jotka sallittiin
Suomessa 1860-luvulla.
Meltauksen sahan perusti Sinetän toiminnassa mukana ollut Isak Fellman, joka
teki anomuksen sahan perustamisesta Meltausjoen koskeen vuonna 1840, Senaatin lupa tuli lopulta vuonna 1846. Fellman myi puolet sahasta jo 1840-luvun
lopulla oululaisille kauppiaille ja loput oululaiselle kauppahuone G.&C Bergbomille. 1860-luvulla sahan kolmanneksi omistajaksi tuli oululainen Frans Johan Fanzen. Bergbomin omistus laajeni 1870-luvulla, kun kauppahuone osti Franzenin
osuuden. Vuonna 1893 sahan omistus siirtyi uudelle, suurteollisuutta edustavalle
Kemi-yhtiölle, joka lopetti sahaustoiminnan Meltauksessa 1898.
Meltauksen sahan yhteisö kasvoi 1800-luvun jälkipuoliskolla kymmeniä henkiä
käsittäväksi, joskin yhteisön väkimäärä vaihteli sahausmäärien vaihdellessa.
1880-luvulla sahalla oli töissä 40 henkeä, joille oli rakennettu viimeistään 1850luvulla Pirttiniemeen neljä kahden pirtin pirttijaksoa. Lapin sahojen tuotanto kasvoi vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla, Meltauksessa vilkkain vuosi oli 1889, jolloin
sahattiin 32,000 tukkia. Takamaiden vesisahojen kohtaloksi tulivat hankalat kuljetusolosuhteet sekä 1860-luvulla luvan saaneet höyrysahat, jotka keskittyivät
jokilaaksojen suistoihin. Sinetän, Meltauksen ja Hakokönkään sahojen vientitoiminta päättyi 1890-luvulla. Sahojen jälkeen Rovaniemen ympäristö ja mm. Meltaus jatkoi metsätöiden ja puunhankinnan keskusalueena, jonka työllistävä vaikutus jatkui vahvana aina 1980-luvulle saakka, jolloin koneellistuminen, ja erityisesti harvestereiden yleistyminen, syrjäytti viimeiset metsurit.
Saha, savotat ja uitot vaativat paljon työvoimaa, joten valtion toimet kruununtorppien ja asutustilojen perustamisiksi työpaikkojen läheisyyteen oli yksi keskeinen syy Meltauksen kehitykseen. Suuria savottoja järjestettiin jo 1870-luvulla,
jolloin ns. Homman aika työllisti hetkellisesti satoja miehiä. Varsinaiset jatkuvat
savotat alkoivat pääosin vasta sahojen lopettamisen jälkeen 1900-luvun alkupuolella.
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Valtion ja yksityisten maat Meltauksessa v. 1898

Kartta: Kruununmaiden kartta v. 1898. Mustalla viivalla on lisätty karttaan kaava-alueen rajat. Vihreällä
viivalla kartalle on merkitty yksityismaat, jotka keskittyvät Ounasjoen varteen, Meltauksen kaava-alueen
etelä- ja pohjoispuolelle. Kaava-alueella vanhoille taloille kuuluivat lähinnä vesistöjen jokirannat, joiden
luonnonniityillä oli karjatalouden kannalta keskeinen merkitys. Pääosin maanomistus oli valtiolla, jolle
olivat jääneet viljelyyn huonosti kelpaavat erämaat. Kartta pohjautuu vanhempaan karttamateriaaliin ja
siihen on merkitty asuinpaikkoina Meltaus, Lohikoski ja yksittäinen torppa (t) nykyisen Keski-Saukkolan
paikkeilla. Vanha, 1860-luvulla valmistunut Kittiläntie ylitti tällöin Ounasjoen nykyistä pohjoisempana.
Valtion maanomistus, Kittiläntie ja nouseva metsäteollisuus teki Meltauksesta 1800-luvulla hyvän paikan
kruununtorpille ja 1920-luvulla valtion asutustiloille.
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Valtion asutustilat, kylämaisema 1898–1945
Meltauksen sahan lopettamisen jälkeen Meltauksessa oli lähinnä valtion maille
perustettuja yksittäisiä kruununtorppia. Meltauksen laajat valtionmaat muodostivatkin hyvän mahdollisuuden ratkaistaessa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen yhteiskunnallisia ongelmia. Nopea väestönkasvu oli luonut monilukuisen tilattoman väestön, jonka toimeentulo oli heikkoa. Itsenäistymisen jälkeen
annettiin vuokramaita koskeva ns. Lex Kallio ja vuonna 1922 laki valtion asutustiloista. Näiden lakien vaikutus oli Lapissa huomattava. Valtion kruununmetsien
hallinnointiin ja hyödyntämiseen tähtäävä Meltauksen hoitoalue perustettiin
1905. Sen pinta-ala oli 1910-luvulla 206 000 hehtaaria, ja siitä erotettiin asutuslakien perusteella 1930- ja 1950-luvulla kymmeniä asutustiloja. Tilat lohkottiin
peräkkäin Ounasjoen varrelle, jolloin asutusmaisema muodostui pitkäksi nauhaksi Kittiläntien varrelle. Osa asutustiloista oli uusia ja osa entisiä kruunun metsätorppia. Tyypillinen asutustila käsitti Ounasjoesta lähtevän kapean lohkon, kotipalstan, jonka viljelyyn kelpaavat maa-alueet olivat vähäisinä alueina Ounasjoen
rannassa. Pihapiiri rakennettiin rantaa seuraavan Kittiläntien varteen. Tämän
päälohkon lisäksi pientilaan kuului pieni niittypalsta, joka saattoi sijaita hyvinkin
kaukana sivujokien latvoilla. Pellot olivat viljelykäytössä ja pienen karjan heinät
kerättiin niittypalstoilta. Peltoala jäi asutustiloilla hyvin pieneksi, peltoa oli usein
vain 2-3 hehtaaria.
Yli-Saukkolan asutustilan tiluskartta v. 1930, Kotipalsta ja niittypalsta

Kartat: Entinen valtion metsätorppa ja vuonna 1930 valtion asutustilaksi itsenäistynyt Yli-Saukkola tarjoaa hyvän esimerkin ajan asutustilasta ja Meltauksen asutusmaisemasta. Tilakeskus ja pienet pellot sijoittuvat kartan itäreunaan, Ounasjoen rantaan, josta tilan maat ulottuvat kapeana lohkona pitkälle länteen. Rakennuksia oli vielä 1900luvun alussa vanhaan tapaan useita, Yli-Saukkolan pihapiiriin niitä oli
merkitty 10 kappaletta. Peltojen halki kulkee Ounasjokea seuraava Kittiläntie, lisäksi karttaan on merkitty Marrasjärventien linjaus, jonka rakentaminen alkoi
näihin aikoihin. Sen ja Kittiläntien risteykseen varattiin tontti kansakoululle. YliSaukkolaan kuului myös erillinen, Liippajängänpalsta-niminen niittypalsta, joka sijaitsi 14 kilometriä tilakeskuksesta itään. Lähde: Yli-Saukkolan asutustila, Maanmittaushallituksen uudistuskartat KA.
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Keskeisen sivuelinkeinon muodosti metsätalous, jossa yhtiöiden ja valtion savotat ja uitot tarvitsivat runsaasti paikallista työvoimaa mm. Meltauksen sahan
omistaja ja toiminnan lopettanut Kemiyhtiö osti valtionmetsistä 1913 yhteensä
300 000 sahapuuta, jotka otettiin pääosin Rovaniemen ja Meltauksen hoitoalueilta. Meltauksessa työtä tarjosi ja koordinoi mm. Metsähallituksen virkatalo, joka
rakennettiin Kittiläntien (nyk. Huhta) varteen, valtion asutustilojen yhteyteen.
Meltauksen kehityksestä alueen keskustaksi kertoo kansakoulu, joka aloitti Meltauksessa 1929 Saukkolan ja Louhikosken asutustiloilla. Koululle varattiin myös
kahden hehtaarin tontti Marrasjärven ja Kittiläntien risteykseen, johon sodan jälkeen rakennettiin kuitenkin Terveystalo, kun kansakoulun tontiksi hankittiin
Alasaukkolan tila. Ensimmäiset kaupat aloittavat ennen sotia, mm. O.A. Louhikoski piti kauppaa Meltauksessa 1930-luvulla.
Meltauksen suojeluskunta perustettiin 1937, joskin se käsitti koko Patokosken
pohjoispuoliset alueet sekä Marrasjärven alueet. Varsinainen Meltaus oli pientilojen ja savottatyön vaikutuksesta vähemmän innostunut suojeluskuntatyöstä.
Toisaalta suojeluskunnan urheilumahdollisuudet toivat jäsenistöä myös Meltauksesta. Meltauksen Lotta Svärd -paikallisosasto erkaantui 1934 Ounasjoen paikallisosastosta.
Sahatoiminnan, savotan ja uiton ohella Meltauksen kasvu liittyy liikennereittien
kehitykseen. Ounasjoen vartta seuraava Rovaniemeltä Kittilään johtava maantie,
Kittiläntie, valmistui 1860-luvulla. Risteyspaikaksi Meltaus alkoi kehittyä 1920luvulla, jolloin teiden rakentaminen alkoi Sodankylän ja Pellon suuntaan. Meltauksen ja Raudanjoen hoitoalueet lakkautettiin 1975, ja niiden maat yhdistettiin
uudeksi Rovaniemen hoitoalueeksi.
Meltauksen savotta- ja uittomaisema kelpasi 1930-luvulla myös elokuvan taustaksi. Meltauksessa kuvattiin vuonna 1936 valmistunutta ja Valentin Vaalan ohjaamaa Koskenlaskijan morsianta, jonka kuvissa vilahtaa Meltauksen keskustan,
Saukkolan 1930-luvun maisemaa.
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Meltaus 1920-luvulla

Karttaote: Autoilukartta 1927, 1:100 000. Lapin vanhoihin pääteihin kuuluva,
1830-luvulla aloitettu ja 1860-luvulla valmistunut Kittiläntie (Kt. 79) seurasi Ounasjoen vartta. Poikittaisliikenteen kehitys Lapissa alkoi vasta itsenäisyyden aikana, kun mm. Meltauksesta käsin aloitettiin nykyisten Marraskoskentien ja Uhurinjärventien rakentaminen. Tie Sodankylään saatiin valmiiksi ennen talvisotaa.
2.3

Sotavuosista jälleenrakennukseen, 1945–1959
Sodan aikana Meltauksessa ei ollut merkittävää saksalaistoimintaa, alueella oli
vain muutaman miehen puhelinryhmä. Saksalaiset joukot vetäytyivät Kittiläntietä
syksyllä 1945 kohti pohjoista, ja tuhosivat muistitiedon mukaan Meltauksen länsirannalla, Kittiläntien varrella olleet rakennukset, ainoastaan Keski-Saukkolan
rantasauna säilyi tuholta. Harvaan asuttu itäranta, johon yhteys oli tällöin vain
Markkasuvannon lossin kautta, säästyi pääosin tuholta. Jälleenrakennus alkoi välittömästi sodan jälkeen evakkoväen palatessa kylään. Puuta saatiin valtion metsistä, joita sahattiin kenttäsirkkelillä.
Meltauksen jälleenrakennus noudatti perinteistä rakennustapaa, rakennukset
olivat hirsirunkoisia, rungoltaan pitkänomaisia ja ikkunat olivat pystyikkunoita.
Pihapiireihin rakennettiin asuinrakennuksen ohella pitkä hirsi/lautarakenteinen
talousrakennus. Julkista rakentamista edustivat kansakoulu, terveystalo ja Metsähallituksen virkatalo. Sodan jälkeen kylällä kauppaa pitivät mm. Pekkala, Mustonen, Lapinmaan osuuskauppa, Salla ja Evesti. Meltauksen Markkasuvannon
lossi korvattiin 1955 sillalla, jolloin Kittiläntien linjaus muuttui Markkasuvannon
pohjoispuolella itärannalle. Ennen sotia Meltauksen urheilutoimintaa edusti suojelukunta. Sodan jälkeen perustettiin 1949 Meltauksen Mahti. Urheilukenttä ja
hyppyrimäki rakennettiin sodan jälkeen talkoilla.
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Meltaus 1950-luvulla

Karttaote: autoilukartta 1958. Meltauksen asema kehittyvän tieliikenteen
solmukohdassa näkyy hyvin 1950-luvun kartassa. Tällöin myös Markkasuvannon lossi korvattiin sillalla.
2.4

Taajamakausi 1960–1980
Jälleenrakennuskauden muutos taajamarakentamiseen näkyy selkeästi Kittiläntien varrella. Julkisivuissa puu korvautuu tiilellä ja rakennuslevyillä, uusina rakennustyyppeinä tulevat matalat omakoti- ja rivitalot. Rakentaminen
sijoittui ylemmäs rinteisiin, peltomaiseman reuna-alueille, mikä kertoo
maatalouden merkityksen katoamisesta osana elinkeinoja. Meltauksesta
muodostui pienimuotoinen, modernisoituva kirkonkylä, johon keskittyivät
laajaa ympäristöä palvelevat työpaikat, koulut, kaupat ja asutus. Sota- ja
pulavuosien jälkeen tieolot ja autokanta kehittyivät nopeasti, Kittiläntie oikaistiin ja se sai perusparannuksessa päällysteen. Ounasjoen itäpuolentie
valmistui 1950- ja 1960-luvuilla ja Markkasuvannon silta laajennettiin kaksikaistaiseksi 1983. Julkinen ja yksityinen rakentaminen oli voimakasta
1960- ja 1970-luvuilla. Tämä kehitys jatkui vielä 1980-luvulle, jonka jälkeen
lama, tekninen kehitys ja yhteiskunnan keskittyminen suurempiin aluekeskuksiin alkoivat näivettää pienempiä aluekeskuksia.
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Kohteet ja ympäristöt:
3.1

Meltaus 1800-luvulta Lapin sotaan
1.1.

Alue: Meltauksen saha, yhdyskunta ja lastenkoti. Kohteet: 1.1.1. Sahan konttori- ja isännöitsijän asuinrakennus, 1.1.2. Lastenkoti. 1.2.
Nikulan pihapiiri, 1.3. Leukalan pihapiiri. Lastenkodin päärakennus kuluu rakennuksena jälleenrakennusaikaan, se on kuitenkin käsitelty tässä kappaleessa osana sahaympäristöä.

Kartta: MML 2013
Meltaus, erityisesti sen länsirannalla oleva ja tiheämmin rakennettu Kittiläntien
varsi tuhoutui täydellisesti syksyllä 1945 Lapin sodan yhteydessä. Ajanjaksolta on
säilynyt länsirannalla vain Keski-Saukkolan rantasauna. Tällöin vielä lähes tiettömän taipaleen takana oleva itäranta säilyi paremmin ja siellä ajanjaksoa edustavia kohteita ovat 1800-luvulta olevat Meltauksen sahan konttori ja Nikulan pihapiiri sekä 1900-luvun alkupuolelta Leukalan asutustilan asuinrakennus. Näiden lisäksi on säilynyt yksittäisiä, ennen sotaa rakennettuja rakennuksia mm. Petäjäkosken ja Kangasniemen pihapiireissä. 1800-luvun piirteisiin kuuluu myös Ounas-
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joen itärantaa seuraava kapea paikallistie, kärrytie, joka oli käytössä aina 1960luvulle saakka. Kittiläntien 1860-luvun linjaus on jäänyt pääosin 1970-luvun uudistusten alle, vanhempaa linjausta on nähtävissä paikoitelleen keskustassa ja
kaava-alueen pohjoisreunalla, jossa hiekkapintainen Tolosentie oli 1950-luvulle
saakka osa Kittiläntietä.
3.1.1

Aluekokonaisuus: Meltauksen saha, yhdyskunta ja lastenkoti
Rakennustyyppi: Meltauksen sahan (1846–1898) konttori- ja isännöitsijän talo
1870, saharakennuksen, viljelymaiseman ja yhdyskunnan jäänteet, Meltauksen
lastenkoti (1940–2012) lastenkotirakennus 1957 ja sen talousrakennuksia.

Meltauksen sahan ja lastenkodin pihapiirit

Kartta: Aluerajaus, sahan ja lastenkodin rakenteita. Peruskartta MML 2013.
Kuvaus: rek. 698-408-6-7. Ounasjoen ja Meltausjoen risteyksessä, korkean ja jyrkän rantatöyrään päällä, sijaitsevat omina kokonaisuuksina entiset sahan konttori ja lastenkoti. Sahan entiset pellot ovat metsittymässä, pihapiireissä kasvaa mm.
lehtikuusia. Meltausjoen saaressa ja pohjoisrannalla on vesisahan tuotanto- ja
asuinrakennusten jäänteitä.
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Meltauksen saha 1846–1898

Kuva: Meltauksen vesisahan jäänteitä. Saharakennuksen perustukset rakennettiin suurista lohkokivistä. Selväpiirteisten kiviperustusten ohella paikalla on hirsija metallirakenteiden jäänteitä mm. kanavarakenteita. Saaressa on lisäksi vesikanavaan liittyvä, kaivettu kookas allas, jota on mahdollisesti käytetty sahatavaran lastaamiseen. Pirttiniemessä on säilynyt vähäisiä sahan työväenasutuksen
jäänteitä, kuoppia ja pengerryksiä.
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1. Sahan konttori 1870-l, 2. Lastenkodin talousrakennus n. 1949, 3. Lastenkoti
1957/1970, 4. kasvihuone 1961, 5. majoitusrakennus 1980-l, 6. rantasauna
1959, 7. varastorakennus, 8. pyöräkatos, 9. leikkivälineitä. 10. maakellari, 11.
Sahan jäänteet, 12. kaivantoja, 13 Pirttiniemen jäänteitä, 14. Vanhan paikallistien linjaus, 15. Pitkä rauta-akseli betonipukkien päällä

Kartta: MML 2013
Talosta sahaksi 1846–1898
Historia: Meltauksen talo perustettiin Meltausjoen suulle 1720-luvulla. Asutus jäi
lyhytaikaiseksi ja talo autioitui 1800-luvun alkupuolella. Sen tarkkaa paikkaa ei
tunneta, todennäköisesti saha hyödynsi mahdollista pellonraivausta. Meltauksen
vesisaha aloitti toimintansa 1846 ja sen toiminta päättyi 1898 höyrysahojen yleistyessä ja keskittyessä Kemijoen alajuoksulle. Meltaus jäi tällöin valtion ja yhtiöiden tärkeäksi puunhankinta-alueeksi. Sahan historiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 2.
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Sahan maisema 1850-luvulla

Kartta: Meltauksen sahan rakennukset jokisuussa v. 1858 isojakokartassa. Isännöitsijän talo ja pihapiiri (P) olivat joen etelärannalla, työväenasunnot Pirttiniemessä (65a/b), saharakennus (68) saaren koilliskulmalla ja mylly (71) sen itäpuolella. Peltoa oli vähän, se keskittyi isännöitsijän pihapiirin ympärille. Rantaniittyjä
oli saaressa ja Pirttiniemen alavilla alueilla.
Sahasta Lastenkodiksi 1940–2012
Meltauksen lastenkoti perustettiin 1940 SPR:n Lapin läänin avustustoimikunnan
puheenjohtajan ja Lapin läänin maaherran Kaarlo Hillilän aloitteesta. Hankkeen
taustalla oli talvisodan sotaorvoista huolehtiminen. Lastenkoti aloitti toimintansa
Meltauksen sahan 1870 rakennetussa isännöitsijän asunnon ja konttorin sisältäneessä rakennuksessa ja pihapiirissä syksyllä 1940. Kemi Oy luovutti kiinteistön
SPR:lle ilman korvausta. Laitoksessa oli tällöin 22 paikkaa. Toimintaa pyörittämään perustettiin edelleen syksyllä 1941 kunnan tukema Rovaniemen maalaiskunnan lastenkotiyhdistys. Lastenkoti evakuoitiin syksyllä 1944 Lapin sodan syttyessä, toiminta alkoi uudestaan 1.1.1948. Konttorin viereen rakennettiin sodan
jälkeen talousrakennus, varsinaisen lastenkotirakennus valmistui 1957. Tieyhteys
muuttui ja parani 1960-luvulla, kun Ounasjoen itäpuolen tie valmistui. Tätä ennen kulku oli tapahtunut kapeaa, rantaa seuraavaa hiekkatietä pitkin.
Lastenkodin nimi muuttui 2000-luvun alussa Meltauksen lapsi- ja perhekeskukseksi. Toiminta päättyi kesäkuussa 2012 korjaustarpeen ja syrjäisen sijainnin
vuoksi. Rakennukset on myyty yksityiselle ja niille kaavaillaan matkailukäyttöä.
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Lastenkodin maisema 1960-luvulla

Kartta: Vielä 1960-luvulla sahan vanha, lastenkotitoimintaan siirtynyt pihapiiri käsitti
kaksi asuinrakennusta ja useita talousrakennuksia ja pellot olivat laajat. Uusi lastenkoti oli valmistunut 1956 harjun päähän.
Myös sahan paikalla näyttäisi vielä olevan
rakennus. Pirttiniemi on jo autioitunut, sieltä rakennukset siirrettiin pois jo ennen sotia. Sahaan kuulunut mylly jäi kartalla rakenteilla olevan Ounasjoen itäpuolen tien
alle. Tällöin lastenkoti sai nykyisen tieliittymän, tätä ennen tieyhteys oli rantaa seurannut kapea hiekkatie, joka oli käytössä jo
sahan aikana 1800-luvulla. Lähde: Peruskartta 1968.

Arvoalue: Meltauksen sahan ja lastenkodin kulttuurimaisema
Kulttuurihistorialliset arvot: 1700-luvun asutushistoria, 1800-luvun teollisuushistoria ja 1940/50-luvun sosiaalihistoria Ounasjoen ja Meltausjoen
maiseman solmukohdassa. Meltausjoen suuosan etelärannalla sijaitsevat
Meltauksen vesisahan (1846–1898) vuonna 1870 rakennettu isännöitsijänja konttorirakennus sekä ylempänä rinteessä 1950-luvulla rakennettu Meltauksen lastenkoti (1940–1944,1948-2012) ja sen toimintaan liittyvät talousrakennukset. Meltausjoen pohjoisrannalla ja saaressa on lisäksi sahan ja
sen työväenasutuksen rakennusjäänteitä. Mäntykankaan reunaan sekä
Ounas- ja Meltausjoen maisemaan liittyvä kulttuuriympäristö muodostaa
paikallisesti ja maakunnallisesti monipuolisen, asutus-, teollisuus-, sota- ja
sosiaalihistoriaan liittyvän kokonaisuuden.
Arvoluokka: I
Suositukset: Meltauksen sahan ja lastenkodin keskeisten rakennusten ja jäänteiden säilyminen tulisi turvata. Kulttuuriympäristöä uhkaa vanhojen rantapeltojen
ja -niittyjen umpeenkasvu ja pusikoituminen, niiden raivaus parantaisi merkittävästi rakennuskohteiden asemaa mm. Ounasjoen maisemassa. Laajamittaista
uudisrakentamista ei suositella, tulevaan käyttöön liittyvässä uudisrakentamisessa tulee huomioida tarkkaan alueen historialliset ominaispiirteet.
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Meltauksen saha, konttori- ja isännöitsijän asuinrakennus 1870

Kuva: Sahan konttori ja lastenkoti pohjoispäädystä kuvattuna. Kuva: Kalle Luoto.
Rakennus 1. sahan konttori. Rakennuksessa on lohkokivijalka, vuoraamaton, pitkänurkkainen hirsirunko, n. 8x24 metriä, alimmainen hirsi veistetty
ns. jalkalaudaksi, vuoliaiskatto. Ikkunat on levytetty, ikkunan vuorilaudat
edustavat uusklassismia. Rakennuksen rungossa on kaksi osaa, pohjoispään
ensimmäinen kolmannes on oma hirsikehä, jota on jatkettu etelään. Kuisti
on rakennettu sotien jälkeen, mahdollisesti lastenkotitoiminnan alkaessa.
Rakennuksen hirsirungossa näkyy vaurioita, mm. pohjoispäässä lahovaurioita sekä erilaisia pullistumia, jotka viittaavat korjaustarpeisiin. Rakennuksen ympäriltä pitäisi raivata puusto rakennuksen säilymisen ja maisemallisen aseman säilyttämiseksi.
Kohde: Meltauksen sahan konttori- ja isännöitsijän asuinrakennus 1870
Kulttuurihistorialliset arvot: Julkisivuiltaan hyvin säilynyt ja 1800-luvun hirsirakentamista edustavan sahan päärakennus (1870) on olennainen osa Ounasjoen
historiallista maisemaa ja hierarkkista sahamiljöötä. Käyttöhistoriaan kuuluu sahan ohella talvisodan seurauksena rakennukseen perustettu lastenkoti.
Arvoluokka: I
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Lastenkodin talousrakennus 1949
Rakennus 2, lastenkodin talousrakennus. Sodan jälkeen, 1940- ja 1950luvun vaihteessa valmistuneessa rakennuksessa on betonitiilistä muurattu
runko, vinttiosa on lautarakenteinen. Rakennuksessa on peruskerroksessa
mm. sauna, pesutilat, leipomo- ja varastotiloja sekä yläkerrassa asuintiloja.
Rakennuksessa on lisäksi kellaritiloja. Rakennus oli osa vanhassa konttorirakennuksessa toimivaa lastenkotia, jonka pihapiiriin kuului vielä tällöin lukuisia rakennuksia.

Kuva: Sahan konttorissa toimineen lastenkodin talousrakennus, n. 1949.
Kuva: Kalle Luoto.
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Meltauksen uusi lastenkoti 1956

Varsinainen lastenkotirakennus sijoittuu mäntykankaalle, vanhan peltoalueen reunaan. Päärakennus hallitsee pihaa. Lastenkodin apurakennukset ja
leikkivälineet sijoittuvat hajanaisesti päärakennuksen ympäristöön. Varsinainen leikkipiha jää eteläpuolelle, jossa on lukuisten leikkivälineiden ohella mm. betonista valettu, orgaanisia muotoja edustava kahluuallas.

Kuva: Pohjoispuolen julkisivu, näkymä pääovelle. Oikeanpuoleinen terassi
on rakennettu myöhemmin.
Rakennus 3, lastenkoti. Mäntyharjanteen alarinteeseen rakennettu puolitoistakerroksinen ja alarinteen puolella kaksikerroksinen rakennus, jossa on
siniseksi maalattu urakoristeltu betonisokkeli. Rakennuksen runko on vuorattu lomalaudoituksella ja katto on saumapeltiä. Palomuurina on osien välissä valkoiseksi maalattu betonitiiliseinä. Julkisivuiltaan kolmeen jaksoon
porrastetussa rakennuksessa on kolme sisäänkäyntiä, ikkunat ovat neliömäiset, kaksiruutuiset, tuuletusritilät ovat metallia. Lastenkodin suunnittelivat Mirja ja Jukka Similä vuonna 1954 ja se valmistui 1957. Rakennusta
jatkettiin itäpäädystä pienellä, vuonna 1970 valmistuneella ja vanhaa jäljittelevällä osalla, johon sijoittui mm. henkilökunnan asuntoja ja alakertaan
monitoimitiloja. Rakennus on säilynyt kohtuullisesti alkuperäisessä asussa,
muutoksia ovat itäpäädyn laajennus, ulko-ovet sekä pääoven katoksen aita
ja pieni terassi.
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Kuva: Lastenkoti eteläpuolelta kuvattuna, etualalla kahluuallas, jossa on
käytetty orgaanisia muotoja, joita käytettiin sodan jälkeen Lapin rakentamisessa.

Kuvat: pyöräkatos, rantasauna ja kasvihuone.

Kohde: Lastenkoti 1957, 1970.
Kulttuurihistorialliset arvot: SPR:n rakennuttama ja myöhemmin kunnalle siirtynyt lastenkotirakennus valmistui 1957 Ounasjoen korkean rantatöyrään päällä
olevalle mäntykankaalle. Rakennuksen matala, harjua seuraava rakennusmassa,
julkisivun porrastus, materiaalit ja yksityiskohdat sekä sijoittuminen mäntykankaan rinteeseen edustavat hyvin 1950-luvun rakennussuunnittelua. Pihassa on
eri-ikäisiä talousrakennuksia ja leikkivälineitä, mm. kahluuallas. Sotaan liittyvän
taustan lisäksi rakennus edustaa sotien jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.
Arvoluokka: I
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Nikula
Rakennustyyppi: kruununtorppa 1800-l, asutustila 1932, pihapiiri 1800-l

Kartta: Peruskartta MML 2013.

1. asuinrakennus 1880-l, 2. talousrakennus 1800-l, 3. aitta 1800-l, 4. hirsilatoja,
5. talousrakennus 1900-l, 6. rantamökki 1970-l ja 7. maakellari
Kuvaus ja historia rek: 698–408-117-2 Laakso. Nikulana tunnetun Laakson pihapiiri sijoittuu Ounasjoen itärannan korkean rantatöyrään päälle, asuinrakennuksella on pihapiirin lisäksi hallitseva asema Ounasjoen maisemassa. Pihapiiriin liittyneet ranta- ja rinnepellot ovat kasvamassa umpeen. Laakso on erotettu valtion
asutustilaksi 1932, oltuaan tätä ennen kruunun torppa. Perustettu 1800-luvun
jälkipuoliskolla. Nikulassa käytiin koulua Lapin sodan jälkeen ennen kuin puukoulu valmistui 1947.
Rak: 1. Asuinrakennus on rakennettu matalan luonnonkivistä tehdyn kivijalan
päälle. Rakennuksessa on vuoraamaton, pitkänurkkainen ja vuoliaiskattoinen hirsirunko. Itäpäädyssä on kellari, johon kuuluu hirsirunkoinen, lyhyelle nurkalle salvottu eteisrakennus.
Rak: 2. Pitkänurkkainen, vuoraamaton hirsirakennus
Rak: 3. Korkea, hirsirunkoinen aittarakennus.
Kulttuurihistorialliset arvot: Kruununtorppa 1800-l, hirsirakenteiset asuinrakennus, talousrakennus, aitta ja hirsiladot. Nikulan yhtenäinen, hyvin säilynyt 1800luvun kruununtorpan pihapiiri, johon kuuluu hyvin säilyneet asuinrakennus, talousrakennus, aitta ja hirsilatoja. Asuinrakennuksella on perinteinen ja hallitseva
asema Ounasjoen itärannan korkean rantatöyrään päällä. Rakennukset ovat vanhan, jo 1800-luvulla käytössä olleen rantaa seuranneen paikallistien varrella.
Arvoluokka: I
Lähteet: Rovaniemen maalaiskunnan rakennusinventointi 1976, kohde nro: 90.
Lapin rakennusperintö, Oulu 1984. Kohde 15.70.
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Leukala
Rakennustyyppi: valtion asutustila, 1900-l alkup.
1. Asuinrakennus 1900-l alkup., 2. hirsinen talousrakennus, 3. uudistettu talousrakennus, 4. lato, 5. hirsiraunio, 6. maakellariraunio, 7. metsittyvä pelto

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus: rek. 698-408-111-9 Mäntykankaan rinteessä olevassa pihapiirissä on
luonnonkivisokkelin päällä tasanurkkainen, hirsirunkoinen, vuoraamaton ja vuoliaiskattoinen asuinrakennus. Rakennuksessa on lautarakenteinen kuisti. Pihapiirissä on lisäksi vanha, hirsinen talousrakennus, uudistettu talousrakennus, romahtanut hirsirakennus ja maakellari. Länsipuolella on lato. Pientilan metsittyneet pellot jäävät eteläpuolelle, Markkaojan varteen.

Kulttuurihistorialliset arvot: Leukalan pientilan pihapiiri ja viljelymaiseman jäänteet edustavat Meltauksessa harvinaista sotaa edeltävää rakennuskantaa, josta
säilyi vain yksittäisiä kohteita Lapin sodan tuhojen vuoksi. Pihapiirissä on perinteinen, matalalle luonnonkivisokkelille rakennettu hirsirunkoinen, vuoliaiskattoinen asuinrakennus.
Arvoluokka: II (asuinrakennus)
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Jälleenrakennuskausi 1945–1962
2.1. Alue: Saukkolan kulttuurimaisema, 2.2. Alue: Kittiläntien jälleenrakennuskauden pihapiirit, Alue: 2.7. Markkasuvannon ympäristö. Kohteet: 2.3.
Kansakoulu, 2.4. Järjestötalo, 2.5. Lapinmaan osuuskauppa, 2.6. Mahtikenttä.
Kohde 1.1.2. Meltauksen lastenkoti (1956) on käsitelty Meltauksen sahan yhteydessä.

Kartta: MML 2013
Syksyllä 1945, osana Lapin sotaa, Kittiläntien entisistä kruununtorpista ja valtion
asutustiloista muodostunut asutus tuhoutui täysin. Ainoastaan Ounasjoen harvempaan asutettu, pääosin tiettömän taipaleen takana sijaitseva itäranta säilyi
tuhoilta.
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Meltauksen asutustilojen sekä jälleenrakennuksen kulttuurimaisema näkyy selkeimmin Kittiläntien varrella ja Markkasuvannon entisessä lossirannassa, jossa
sodassa tuhoutuneiden entisten kruununtorppien ja valtion asutustilojen jälleenrakennus alkoi heti sodan jälkeen. Pihapiirit olivat pieniä, Kittiläntien varteen rakennettuun pihapiiriin rakennettiin lähinnä hirsirunkoinen asuinrakennus ja talousrakennus. Meltauksen jälleenrakennus onkin vahvasti 1940-lukua edustavaa,
jossa rakennusvaikutteet ovat sotia edeltävältä ajalta. Ajan julkista puurakentamista edustaa tien varrelle sijoittuva 1947 valmistunut kansakoulu. Meltauksen
keskustaan rakennettu terveystalo on purettu. Ajanjakson loppupuolella valmistuivat Meltauksen lastenkoti, työväentalo ja osuuskauppa, jotka vaaleina ja puuvuorattuina erottuvat selkeästi vanhemmasta jälleenrakennuskaudesta. Ajan rakentamista edustaa lisäksi autioitunut urheilukenttä, jonka rakentaminen alkoi
talkoina 1950-luvulla. Jälleenrakennuksen arvoalueeksi on rajattu kaava-alueella
yhtenäisen rakennustavan ja tiemaiseman muodostava Kittiläntien eteläosa,
Markkasuvannon alue sekä kyläkeskusta, ns. Saukkolan alue.
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Aluekokonaisuus: Saukkolan kulttuurimaisema

Kuva: Meltauksen historialliset ominaispiirteet ja maiseman kerrostumat. Ounasjoen takana näkyy Sahan konttorin (1870) kattoa, vasemmalla etualalla YliSaukkolan jälleenrakennuskauden pihapiiri ja oikealla taajamakaudella pengerretty ja uudistettu, koivurivin rajaama Kittiläntie ja Evestin marketti.
Saukkolan maisema, historian, Ounasjoen ja tieliikenteen solmukohdassa

Kartta: 2.1. Saukkolan maiseman rajaus punaisella pisteviivalla. Karttaan on merkitty maiseman ja
historian kannalta keskeiset Yli-Saukkolan ja Keski-Saukkolan pihapiirit sekä viimeksi mainitun sauna, joka säästyi Lapin sodalta. Alueen kannalta keskeiset näkymät on merkitty punaisella viivalla.

Peruskartta MML 2013.
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Kuvaus: Meltauksen taajaman keskustan muodostaa Kittiläntien ja Marrasjärven
maantien risteys, johon keskittyy neljä Saukkola -nimestä johdettua asutustilaa,
sekä niihin liittyvät Ounasjoen rantaan raivatut viljelymaisemat. Viljelymaisema
rajautuu Kittiläntien ja Ounasjoen väliin, ja sen rantamaisemaan liittyvät entisten
kruununtorppien, Keski-Saukkolan ja Yli-Saukkolan jälleenrakennuskaudella rakennetut pihapiirit. Ylärinteessä ovat lisäksi samaan aikaan rakennetut Meltauksen kansakoulu sekä Ulkoniemen, Keski-Saukkolan pihapiirit.
Yli-Saukkola

Kuva: Entisiin kruunun metsätorppiin ja valtion asutustiloihin kuuluvan YliSaukkolan pihapiiri kuuluu Meltauksen edustaviin jälleenrakennuskauden pihapiireihin maisemallisesti keskeisellä paikalla. Tielle aukeavan pihapiirin keskellä
näkyvä asuinrakennus ja vasemmalla näkyvä talousrakennus valmistuivat sodan
jälkeen, oikealla näkyy pihapiirin uusi asuinrankennus.
Keski-Saukkola

Kuva: Keski-Saukkola, jonka paikalla sijaitsi
kruununtorppa jo 1800-luvun alkupuolella. Pihapiirissä ovat sodan jälkeen rakennettu asuinrakennus ja talousrakennus, asuinrakennus on
saanut 1970-luvulla ns. elintasosiiven. Alakuvassa on Keski-Saukkolan rantasauna.
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Saukkolan viljelymaisemaa rajaa Kittiläntien varteen keskittynyt taajamarakentaminen, johon kuuluu kaupan ja kahvilan ohella omakotitaloja sekä ylempänä
rinteessä Keskikoulu ja terveystalo. Kittiläntien linjausta oikaistiin ja perusparannettiin 1970-luvun jälkeen, jolloin siihen tehtiin jalkakäytävä, kevyen liikenteen
väylä ja istutettiin koivurivi. Tien asemaa on vahvistanut edelleen sen kohonnut
korkeusasema, jolloin mm. kansakoulu on jäänyt tienpintaa alemmaksi. Tien
penkereen ja pellon rajapinta on paikoin pusikoitunut. Viljelymaisemaan on rakennettu 1980-luvun jälkeen omakotitalo, laavu, pumppaamo ja pieni kesäasunnon pihapiiri. Vanhin rakennus on Keski-Saukkolan rantasauna, länsirannan ainoa rakennus, joka säästyi Lapin sodan tuhoilta.
Historia: Nykyisen Keski-Saukkolan paikalla oli kruunun torppa jo 1800-luvun alkupuolella. Sen pellot muodostavat vastapäisen Meltauksen sahan ohella kaavaalueen vanhimman asutus- ja viljelymaiseman. Torpan viljelymaiseman länsireunaa sivuava Kittiläntie valmistui 1860-luvulla. Kyläkeskusta alkoi muodostua
1920-luvulla, kun Saukkolan torpan länsipuolelle tuli Kittiläntien ja Marrasjärventien risteys, kruununtorpat muuttuivat valtion asutustiloiksi ja perustettiin uusia
asutustiloja. Koulutoiminta aloitettiin 1929 Keski-Saukkolan pirtissä, ja koululle
varattiin oma tontti risteyksestä. Rakennuskanta tuhoutui Lapin sodassa, ainoastaan Keski-Saukkolan rantasauna säilyi tuholta. Kehitys jatkui sodan jälkeen, Kittiläntien varteen, rantapellon yhteyteen rakennettiin Yli-, Keski- ja Mäkisaukkolan sekä Ulkoniemen pihapiirit. Risteykseen rakennettiin kansakoulu, kauppa ja
terveystalo.
Ounasjoki

Kuva: Meltauksen keskustaa Ounasjoen itärannalta, Lastenkodin rannasta kuvattuna, vasemmalla näkyy
Keski-Saukkola, oikealla Yli-Saukkola.
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Saukkola, Meltauksen keskustan maisema v. 1858 ja 1968

Kartta vas: Ote Meltauksen isojakokartasta v. 1858, Castren. Nykyisen Keski-Saukkolan paikalla oli kruununtorpan pihapiiri, jonka nykyistä rantapeltoa huomattavasti pienemmät pellot olivat pieninä kappaleina pihan ympärillä. Peltojen ympärillä näkyy aidattu niittyalue. Kittiläntie oli jo rakenteilla, mutta ei
vielä ulottunut Meltaukseen saakka. Hyviä kiintopisteitä ovat pohjois- ja eteläreunan kallio ja laskuoja,
erityisesti kallio näkyy nykyisin maisemassa kiintopisteenä.
Kartta oik: Ote peruskartasta v. 1968. Palvelut, terveystalo, kansakoulu, kauppa ja kahvila (kauppakulma) keskittyivät Kittiläntien ja Marrasjärventien risteykseen jo ennen sotia. Toisen osan maisemaa muodostivat entiset kruununtorpat ja asutustilat. Rakentamisen mittakaavan muutos näkyy hyvin eteläreunan juuri valmistuneessa Keski- ja kansalaiskoulussa. Sodan jälkeiseen ajankuvaan liittyy myös rantapellon pohjoisreunalla näkyvä hyppyrimäki, jonka jäänteet purettiin muutama vuosi sitten.
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Kulttuurihistorialliset arvot: Kylän, jälleenrakennuksen ja taajaman maisema.
Meltauksen kylän ja taajaman keskus muodostui Saukkolan kruununtorpan kohdalle, jossa Kittiläntieltä avautuu rantapeltojen yli näkymä Ounasjoelle. Meltauksen vanhimpia asutus- ja viljelymaisemia edustavaan maisemaan kuuluvat jälleenrakennuskauden Yli-Saukkolan ja Keski-Saukkolan sekä kansakoulun pihapiirit sekä taajamarakentamiseen kuuluvat kauppa ja kahvila. Kylämaisemaa vastapäätä on Meltauksen sahan ja lastenkodin historiallinen tontti, jota rakennetun
ympäristön lisäksi hallitsee Ounasjokeen yhtyvä Meltausjoki.
Arvoluokka: II
Suositukset: Maatalouden ja taajaman ominaispiirteiden säilyttäminen. Näkymät
Kittiläntieltä yli rantapellon Ounasjoelle sekä vastarannan sahalle ja lastenkodille
olisi hyvä säilyttää. Rakentamista peltomaisemaan ei suositella ja jälleenrakennuskauden rakennuksista Yli-Saukkolan ja Keski-Saukkolan vanhan rakennuskannan säilyminen ja pihapiirin hallitseva asema viljelysmaisemassa olisi hyvä turvata.
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Aluekokonaisuus: Kittiläntien jälleenrakennuskauden pihapiirit
Alue- ja rakennustyyppi: kruunun metsätorppia/valtion asutustiloja ja Metsähallituksen virkatalo Kittiläntien varressa, jälleenrakennus, 1940-luvun loppu ja 1950luvun alku.

Kittiläntien jälleenrakennuskauden pihapiirit

Kartta: Punainen katkoviiva = aluerajaus. Musta viiva = kaava-alueen rajaus. 1860-luvulla valmistunut
Kittiläntie linjattiin ajan tiesuunnittelun mukaisesti, maaston salliessa kulkemaan suoraviivaisesti, mikä
näkyy kartalla hyvin. Tien varteen perustettiin 1800-luvulla kruununtorppia ja 1920-luvulla asutustiloja
lohkomalla kapeita, rannasta alkavia tiloja, jolloin syntyi nykyinen, harva asutusmaisema. Kokonaisuuteen kuului metsähallituksen virkatalo (Huhta), joka oli asutustiloille keskeinen työllistäjä kruununmaiden savotoilla. Asutustilat ja virkatalo tuhoutuivat syksyllä Lapin sodassa 1945, mutta rakennettiin välittömästi sodan jälkeen samoille paikoille. Peruskartta MML 2013.

Kuvaus: Kittiläntien varrelle, mäntykankaalle sijoittuu harvaksi ketjuksi jälleenrakennuskauden pieniä pihapiirejä. Pihapiirin muodostavat pääosin pienehkö, hirsirunkoinen ja betonisokkelille rakennettu asuinrakennus sekä sen talousrakennus,
jotka ovat valmistuneet pian sodan jälkeen. Rakennustyyppi on kapea ja ikkunat
ovat luonteeltaan pystyikkunoita. Pihapiiriin liittyneet pellot ovat metsittyneet.
Pihapiirit ovat säilyttäneet hyvin jälleenrakennuskauden alkuvaiheen hirsirakentamisen ominaispiirteensä. Asutustilamaiseman Ounasjokeen ja Kittiläntiehen
liittyvä rakenne on hyvin nähtävissä, pihapiirien välit ovat säilyneet rakentamattomina. Elinkeinojen muuttuessa nopeasti 1960-luvun jälkeen, pihapiirien maatalouteen liittyviin piirteisiin ei ole tullut uudistuksia. Nykyisin pihapiirit ovat lähin-
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nä vapaa-ajan käytössä tai autioina, vakituisessa asuinkäytössä on Huhta, Metsähallituksen entinen virkatalo.
Historia: Ounasjokea seuraava Kittiläntie valmistui kokonaisuudessaan 1860luvulla. Maanomistus oli pääosin valtiolla, joka oli aloittanut asuttamisen perustamalla alueelle kruununmetsätorppia. Asutustoiminta laajeni itsenäistymisen
jälkeen, jolloin tien varteen lohkottiin lukuisia asutustiloja vuoden 1922 lain perustella. Vanhat kruununtorpat muutettiin tällöin asutustiloiksi. Meltaukseen oli
vuonna 1905 muodostettu Metsähallituksen hoitoalue, jonka virkatalo, Huhta,
rakennettiin Kittiläntien varteen. Asutustilat rakensivat pihapiirinsä Kittiläntien
varteen ja pellot raivattiin Ounasjoen varrelle. Syksyllä 1945 saksalaiset tuhosivat perääntyessään Kittiläntien varrella kaikki asutustilat. Jälleenrakennus alkoi
heti sodan jälkeen. Tilojen elinkeinona olivat metsään liittyvät työt, savotat ja uitot, maataloudella oli täydentävä rooli.
Asutusmaisema 1960-luvulla

Kartta: peruskartta 1968. Tällöin vielä asutustilojen ja Metsähallituksen virkatalon pienet pellot ovat
näkyvissä.

Kittiläntien Kohteet etelästä pohjoiseen
Alahuhta, rek: 698-408-260-2, Kittilätie 5220, Valtion asutustila, erotettu 1933.
Pihapiiri: asuinrakennus ja talousrakennuksen jäänteet.
Huhta rek: 698-408-598-0, Metsähallituksen virkatalo, pihapiiri: asuinrakennus
1946, pitkä talousrakennus, maakellari ja lehtikuusia. Tien länsipuolella varastorakennus
Keskihuhta rek: 698-408-263-0, Valtion asutustila, erotettu 1933. Pihapiiri: asuinrakennus 1940-l, asuinrakennus 1950/60-l, talousrakennus.
Petäjähuhta rek: 698-408-264-2, Valtion asutustila, erotettu 1933. Pihapiiri (rek.
Kenestalo) vaalea, peiterimavuorattu asuinrakennus, kaksi talousrakennusta.
Ylihuhta rek: 698-408-235-8 Valtion asutustila, erotettu 1932, pihapiiri asuinrakennus ja kaksi talousrakennusta.
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Varpula rek: 698-408-235-1 Valtion asutustila, erotettu 1932, pihapiirissä asuinrakennus ja pitkä talousrakennus sekä kaksi pienempää talousrakennusta.
Välilä rek: 698-408-288-0, Valtion asutustila, erotettu 1936, pihapiirissä asuinrakennus sekä pienempiä ja nuorempia rakennuksia
Ritakumpu rek: 698-408-237-6, Valtion asutustila, erotettu 1932, pihapiirissä
asuinrakennus, talousrakennuksen jäänteet.
Kulttuurihistorialliset arvot: Kruununtorppien, valtion asutustilojen ja 1940luvun jälleenrakennuksen asutusmaisema. 1860-luvulla rakennetun, maisemaa
suoraviivaisesti halkovan, Kittiläntien varrelle lohkottiin 1930-luvulla valtion asutustiloja, jolloin tieosuus sai nykyisen harvan, helminauhamaisen asutusmaiseman. Valtion asutustilat ja Metsähallituksen virkatalo muodostivat metsäteollisuuteen kuuluvan rakennetun ympäristön. Asutustilojen ja Metsähallituksen pihapiirit tuhoutuivat Lapin sodassa ja rakennettiin uudelleen sodan jälkeen, jolloin
syntyi nykypäiviin kohtuullisesti säilynyt, yhtenäinen, alueen elinkeinoihin ja historiallisiin ominaispiirteisiin keskeisesti liittyvä asutusmaisema.
Arvoluokka: II Aluekokonaisuus, Kittiläntien jälleenrakennuskauden pihapiirit ja
Metsähallituksen virkatalo
Suositukset: Asutustilojen ja jälleenrakennuskauden muodostama yhtenäisen
asutusmaiseman säilyminen olisi hyvä turvata. Tiemaisemaa rikkovaa uudisasutusta vanhojen pihapiirien väliin tai länsipuolelle ei suositella. Pihapiirien rakentamisessa tulisi huomioida nykyisen pihapiirin jälleenrakennuskauden ominaispiirteet, väritys ja materiaalit.
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Kansakoulu

Kuva: Koulurakennus Kittiläntien varrella, pohjoispuolelta kuvattuna. Tiejulkisivun puolella on kookas mänty. Koivikko on jo peittämässä rakennuksen julkisivua. Peruskartta MML 2013.

Rakennustyyppi: kansakoulu 1947, sauna ja kenttä.
1. Koulurakennus, 2. saunarakennus, 3. Koulun kenttä.

Kartta: Peruskartta MML 2013.
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Kuvaus: rek. 698-408-209-1, os. Meltauksen keskustassa, Kittiläntien varressa
olevalla tontilla on kansakoulurakennus, sauna ja kenttä, jossa on mm. lentopallopylväät. Piha rajautuu raitin rakennusten, kahvilan ja maatilojen ohella Ounasjokeen viettäviin avoimiin rantapeltoihin.
Rakennus 1. Kaksikerroksinen ja -osainen koulurakennus on rakennettu betonisokkelille. Rakennuksessa on punaiseksi maalattu vaakapanelointi ja pystyikkunat. Rakennuksen ulkoasua ovat muuttanut ikkunoiden uudistaminen ja vuorauksen uusiminen sekä myöhempään käyttöön liittyvä katosrakennelma. Kittiläntien perusparannus on jättänyt rakennuksen tiepintaa alemmaksi sekä muuttanut vanhaa, koulun kenttää seuraavaa linjausta. Koulun pihapiirin reunat ovat
pusikoitumassa, jolloin sen asema Kittiläntien ja Ounasjoen maisemassa on heikentymässä.

Kuva: Kansakoulu muodostaa
maisemassa kiintopisteen Meltausjoen ylittävälle Ounasjoen
itäpuolentien sillalle.

Historia: Meltauksen koulu perustettiin 1929. Ennen sotia koulua käytiin YläSaukkolan ja Ala-Saukkolan pirteissä. Kunta osti Ala-Saukkolan Oskari Ulkoniemeltä 1943, jolloin koululle saatiin oma tontti. Länsirannan rakennukset tuhoutuivat 1945 Lapin sodassa. Sodan jälkeen koulua käytiin väliaikaisesti itärannalla
olevissa Björkbergin ja Nikulan taloissa. Nykyisen koulun rakentaminen oli osa
laajaa jälleenrakennusta ja se valmistui 1947/48. Koulutilojen ohella rakennuksessa olivat opettajien asunnot. Kouluun kuului myös kentän ja saunarakennuksen lisäksi pitkä mm. ulkohuoneet, liiterin ja navetan sisältänyt talousrakennus,
joka purettiin 2004. Koulutoiminta päättyi 1993, kun ala-aste siirtyi 1960-luvulla
rakennetun yläasteen, entisen keskikoulun tiloihin. Puukoululla on sen jälkeen ollut liiketoimintaa, mm. kampaamo ja ulkomaalaisten marjanpoimijoiden majoitustiloja. Rakennuksessa on marjanpoimintaan liittyvä katosrakennelma. Koulu
on yksityisomistuksessa, ja rakennukset käsittävä tontti on erotettu Alasaukkolan
tilasta 2007.
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Kuva: Koulun saunarakennus. Aina 1950luvulle saakka koulun tyypilliseen pihapiiriin
kuuluivat koulurakennuksen ja kentän lisäksi
sauna sekä ulkohuoneet, liiterit, navetan ja
aitan sisältävä talousrakennus. Koulutoimen
ohella koulu rakennuksineen muodosti opettajien asuinpiirin, johon kuului pieni pelto ja
navetta.

Kulttuurihistorialliset arvot: Meltauksen jälleenrakennus, kansakoulu 1940-luku.
Koulu muodostaa kylän ja taajaman historiallisen kiintopisteen, jolla on julkisivumuutoksista huolimatta hallitseva asema Kittiläntien, Meltauksen taajaman
ja Ounasjoen maisemakuvassa.
Arvoluokka: II
Lähteet: Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hanke, kohdekortti Meltauksen alaaste, tunnus 698-077, Marja-Leena Hokkanen, Jarkko Suni 2006.
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Järjestötalo

Kuva: Järjestötalon eteläpuolen julkisivua.

Rakennustyyppi: työväentalo 1960, laajennus1980/1981.
1. Työväentalo, 2. talousrakennus

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus ja historia: rek. 698-408-256-3 Meltauksen Työväenyhdistyksen talo on
rakennustyypiltään perinteinen. Siinä on harjakatto, pystyikkunat ja puuverhous.
Tontilla on matalalla betonisokkelilla 1960 valmistunut puolitoistakerroksinen,
vaakalaudoitettu seuratalo ja talousrakennus, jossa on mm. sauna, liiteri ja ulkohuoneet. Hiekkapihaan on rajattu kivillä parkkialueita. Työväentalon suunnitteli
Olavi Nurmi, sen saliosa valmistui 1960. Rakennus siirtyi 1962 Meltauksen järjestöyhdistys ry:n omistukseen. Rakennusta laajennettiin 1981 päädyistä näyttämöllä ja eteistilalla sekä pohjoispuolen kylkiäisellä. Kylkiäisen, johon sijoittui kahvio-
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ja keittiöosa, suunnitteli E. Ekfors 1980. Muistitiedon mukaan työväentaloa edelsi
latomainen rakennus, joka toimi sotien jälkeen tanssipaikkana. Tontti on rakennusta vanhempi. Rakennukset käsittävä osa tonttia on erotettu 1955 Meltauksen
työväentalo -nimisenä läheisestä Sattuma–nimisestä Valtion asutustilasta, joka
oli muodostettu 1936. Rakennuksen ympärille hankittiin lisämaata parkkipaikkoja
varten 1980-luvulla, jolloin talon etelä- ja pohjoispuolelle lohkottiin Sattuman tilasta Huvitalo–nimiset tontit. Järjestötalon käyttö on nykyisin vähäistä, pihamaa
on heinittymässä.
Rakennuksesta ei löytynyt alkuperäisiä piirustuksia kaupunginarkistosta. Rakennuksen keskiosa, neliruutuisilla pystyikkunoilla varustettu saliosa valmistui 1960
tai kaupungin tietojen mukaan 1962. Nuoremmissa päädyissä käytettiin jo vaakaikkunoita. Pystyikkunat viittaavat sotia edeltävään rakennustapaan, ehkä rakennuksessa on käytetty vanhemman rakennuksen ikkunoita tai se on rakennettu jo sotien jälkeen. Satulakatto on katettu kolmiorimahuovalla. Perinteinen rakennustapa, materiaalit ja ikkunat voivat viitata talkoilla tapahtuneeseen rakentamiseen.

Kuvat: vas. Järjestötalo pohjoispuolelta, kahvio ja keittiöosa, oik. talousrakennus.
Kulttuurihistorialliset arvot: Seuratalo 1960/1981. Työväenliikkeestä kertova järjestötalo liittyy Meltauksessa vahvasti vaikuttaneeseen metsäteollisuuteen sekä
Meltauksen asemaan sotien jälkeisenä aluekeskuksena. Rakennustyyppinä jälleenrakennusta edustavalla seuratalolla on maisemallisesti keskeinen asema Kittiläntien ja Tolosentien risteyksessä.
Arvoluokka: II

Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy

Sahasta ja asutuskylästä taajamaksi

Jari Heiskanen

11.12.2013

3.2.5

39 (76)

Lapinmaan osuuskauppa

Rakennustyyppi: Osuuskauppa, asuin- ja kaupparakennus varastosiivellä, pihasauna 1962. Etualalla näkyvät ajalle tyypilliset näyteikkunat, sisäänkäynti ja niitä suojaava kapea katos.
1. asuin-, liike- ja varastorakennus, 2. sauna, 3. talousrakennus

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus: rek. 698-408-256-10 Lapinmaa. Osuuskaupan tontilla on asuin- ja kauppatiloja sekä varastosiiven käsittävä rakennus, jonka pihapiiriin kuuluu pieni saunarakennus ja uudempi liiteri. Kokonaisuuteen kuulunut autotalli on purettu. Rakennus
sijoittuu Meltauksen keskustan pohjoispuolelle metsämaisemaan, lähellä ovat
Tienhaaran jälleenrakennuskaudella rakennettu maatila ja työväentalo. Lapinmaan
osuuskauppa sijaitsi ennen sotia lähempänä Meltauksen nykyistä keskustaa, mutta
siirrettiin sodan jälkeen nykyiselle paikalle, johon kaupparakennus valmistui rekisteriotteen mukaan vuonna 1962. Kauppa sijoitettiin maanteiden risteykseen, jonka merkitys katosi 1960-luvulla, kun tietä oikaistiin ja Kittiläntien linjaus siirtyi itä-
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puolelle. Osuuskauppa jäi tällöin hiljaisen paikallistien varteen. Kauppa toimi
1980-luvulle saakka, jonka jälkeen kaupan keskittyminen lopetti liikenteellisesti
syrjään jääneen kaupan toiminnan.

Kuvat: vas: kaupan varastosiipi, oik. piharakennus

Kulttuurihistorialliset arvot: Lapinmaan osuuskaupan asuin-, liike- ja varastorakennus ja talousrakennus v. 1962. Osuuskaupan tyyppipiirustuksilla maanteiden
risteykseen rakennettu kauppa on säilynyt pääosin alkuperäisessä asussa ja se
kertoo sotien jälkeisestä kauppatoiminnasta ja sen sijoittumisesta sekä myös
väistymisestä markettien kasvaessa liikenteen solmukohtiin 1980-luvulta alkaen.
Rakennus on osa maakunnallista Lapinmaan osuusliikkeen historiaa, vastaava
kaupparakennus on mm. Kivitaipaleella. 1900-luvun alussa Rovaniemellä perustettu osuusliike laajeni muille paikkakunnille jo ennen talvisotaa.
Arvoluokka: III
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Mahtikenttä
Rakennustyyppi: urheilukenttä, 1950- ja 1960/70-luku
1. Pukusuoja ja varastorakennus, 2. urheilukenttä, 3. lipputanko, 4. ulkohuone,
5. katsomorakennuksen maapenger

Kartta: Peruskartta MML 2013.
Kuvaus: rek. 698-408164-1 Mahtikenttä, os. Urheilukentäntie. Metsäympäristöön
sijoittuva kenttä on pääosin tuhoutunut, kenttä on heinittynyt ja alueella kasvaa
nuorta mäntymetsää. Säilyneitä rakenteita ovat pukusuoja- ja varastorakennus,
lipputanko ja ulkohuone. Länsisivulla olleesta puukatsomosta on jäljellä vain
maapenger.
Historia: Urheiluseura Meltauksen Mahti perustettiin 1949. Ennen sotia urheilu
oli ollut mahdollista lähinnä suojeluskunnan piirissä. Meltauksen urheilukentän
rakentaminen alkoi talkoilla 1950-luvun alkupuolella, 300 metrin juoksuradalla
varustettu kenttä valmistui vuosikymmenen puolivälissä. Kunta alkoi tukea kentän rakentamista avustuksin ja materiaalein 1960-luvulla, jolloin kentälle saatiin
katsomo ja huoltorakennus. Kentän pinnoite tehtiin sekoittamalla sahanpurua ja
savea. Juoksuradat rajattiin matalalla puurakenteella ja rautalangalla. Kentän
käyttö väheni 1970-luvulla koulun kenttien valmistuessa. Taajamaan nähden syrjäinen kenttä jäi pois käytöstä. Mahtikenttä on erotettu vuonna 1961 Väinölän
vuonna 1931 perustetusta asutustilasta.
Sotien jälkeen talkoilla rakennettu ja sittemmin kadonnut liikuntatila on myös
hyppyrimäki, joka oli rakennettu Kallion tilan Ounasjokeen jyrkästi putoavaan
kalliorinteeseen. Hyppyrimäen jäänteet purettiin pois muutamia vuosia sitten.
Kulttuurihistorialliset arvot: Urheilukenttä 1950/60/70-luku. Jälleenrakennuskausi, sotien jälkeinen laajeneva urheilutoiminta, talkootoiminta, kunnallisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen. 1980-luvulla autioitunut ja vähitellen tuhoutuva urheilukenttä.
Arvoluokka: ei arvoluokitusta.
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Aluekokonaisuus: Markkasuvannon ympäristö
Alue- ja rakennustyyppi: Jälleenrakennuskauden tilakeskuksia Kittiläntien ja Ounasjoen risteyksessä. Valtion asutustoiminta, rakennuskanta 1940-luvun lopulta
1960-luvun alkuun.

Kuva: Näkymä Ounasjoen itäpuolelta.
2.7. Markkasuvannon maisema-alue

Maatalouden sotien jälkeen rakennettuja tilakeskuksia Markkasuvannon maisemassa.
Aluerajaus punaisella pisteviivalla, keskeiset näkymät osoitettu kartalla punaisilla nuolilla. Kartta: Peruskartta MML 2013.
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Kuvaus: Markkasuvannon ympäristö muodostaa Meltauksen pohjoisosassa oman
kylämäisen maisemakokonaisuuden Kittiläntien ja Ounasjoen solmukohdassa, joka avautuu joen ylittävälle sillalle. Rakennuskanta on pääosin jälleenrakennuskaudelta, pihapiirit käsittävät rantapeltojen yhteydessä olevan asuinrakennuksen
ja talousrakennuksen. Rakennukset on pääosin maalattu punaiseksi. Hyvin säilyneitä jälleenrakennuskauden pihapiirejä silta- ja viljelymaiseman yhteydessä
edustavat Kiviharju, Sillankorva, Alapelto ja Markkasuvanto. Maisemaan ja ympäristöön liittyy myös nuorempaa, 1970-luvun omakotirakentamista ja entinen
TVH:n toimipiste. Kittiläntien silta on 1980-luvulta. Pihapiirien ohella ympäristössä ovat lisäksi entinen Lapinmaan osuuskauppa, urheilukenttä ja järjestötalo.
Historia: Markkasuvannon rannat kuuluivat 1800-luvulla kruunun lisäksi Tolosen
kantatalolle, jonka omistuksiin kuului kapea kaistale länsirannalla ja itärannalla
Markkaojan varsi. Vanhinta, 1800-luvun asutusta ja viljelymaisemaa edustaa Lohikoski–niminen kruununtorppa, jonka rakennukset olivat nykyisen Markkasuvannon paikkeilla. 1900-luvun alkupuolella Markkasuvantoon perustettiin
Suvannon, Alakankaan ja Väliahon asutustilat. Tilojen jakaminen jatkui sodan jälkeen, jolloin syntyi nykyinen asutusmaisema. Kruunumaiden lisäksi Tolosen rantakaistaleelle perustettiin Karsiman tila. Liikenteen solmukohta Markkasuvannosta tuli 1920-luvulla, jolloin Sodankylään vievän Unarintien rakentaminen alkoi itärannalta. 1930-luvulla tie ulottui Sodankylään saakka. Tie erkani Kittiläntiestä
länsirannalla, joten Ounasjokeen tuli Markkasuvantoon lossi. Sodan jälkeen,
vuonna 1955 lossi korvattiin sillalla, joka 1983 laajennettiin kaksikaistaiseksi. Tällöin Kittiläntie muutettiin kulkemaan Markkasuvannon pohjoispuolella Ounasjoen itärantaa pitkin. Risteyskohta veti puoleensa kauppaa, jota käytiin 1950luvulla Kauppaharjun kiinteistössä. Asutuksen länsipuolelle rakennettiin sotien
jälkeen myös urheilukenttä, työväentalo ja Lapinmaan osuuskauppa.
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Markkasuvanto 1850-luvulla

Kartta: Ounasjoen maakirjakylän isojakokartta 1858. Markkasuvannon ainoan
asutuksen muodosti kruununmailla oleva pihapiiri peltoineen, jotka ovat nykyisen Markkasuvannon paikkeilla. Kartan pohjoisreunalla näkyy Markkaojan varsi,
joka kuului Tolosen talolle (kirjaintunnus A). Jokeen on erotettu ylityspaikka.
Karttaan on merkitty asutus punaisella, pellot ja niityt yhtenäisellä keltaisella ja
vihreällä. Erityyppisiä suoalueita on merkitty vihertävällä ja ruskealla. Länsirannalla ei tällöin ollut asutusta. Lähde: Kansallisarkisto.
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Sillankorva

Markkasuvanto

Kulttuurihistorialliset arvot: Pieni Ounasjoen varren asutus- ja viljelymaisema,
joka sijoittuu Kittiläntien ja Ounasjoen sillan maisemalliseen solmukohtaan, jossa
keskeisenä piirteenä on jälleenrakennuskausi ja näkymä Ounasjoen viljelymaisemaan.
Arvoluokka: III
Suositukset: Alueen jälleenrakennuksen pihapiirien ja maatalouden ominaispiirteiden säilyminen olisi hyvä turvata. Viljelymaisemat tulisi säilyttää avoimina ja
niiden metsittymistä ja pusikoitumista olisi hyvä estää. Uudisrakentamista peltomaisemaan ei suositella ja vanhojen pihapiirien lisärakentamisessa tulee huomioida pihan ominaispiirteet, rakennusmateriaalit ja väritys.
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Asutuskylästä aluekeskukseksi, taajamarakentamista vuosina 1960–1980
3.1. Kappeli, hautausmaa, pappila, 3.2. keski- ja kansalaiskoulu, 3.4. kahvila, 3.3.
kauppa Evesti, 3.6. Veitsiluoto oy:n rivitalot, 3.7. Metsähallituksen rivitalo, 3.8.
sähköasema, 3.9. Telekeskus, 3.10. aikakauden omakotitaloja, ei merkitty kartaan.

Peruskartta MML 2013.

Meltaus muodosti Rovaniemen maalaiskunnassa sodan ja jälleenrakennuksen
jälkeen Ounasjoen varrella, maanteiden risteyksessä alueellisen keskustan, johon
keskittyi taajamakauden alkupuolella asutusta, työpaikkoja ja palveluita, mikä
näkyi 1960-luvulta 1980-luvun alkuun saakka monipuolisena rakentamisena. Kylän työllistäjiä ja rakentajia olivat kunnan lisäksi voima-, liikenne- ja metsäteollisuutta edustavat Rovakaira Oy, Veitsiluoto Oy, Metsähallitus, Tielaitos. Yksityisellä puolella vahva kehitys näkyi mm. kaupan laajennuksina 1975 ja 1990 sekä kahvilarakennuksessa. Muutos näkyy selkeästi rakentamisessa. Jälleenrakennuskauden harjakattoinen puurakentaminen vaihtui nopeasti muualla tuotettuihin tii-
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leen ja teollisiin rakennusmateriaaleihin. Uusia rakennustyyppejä olivat matalat
omakotitalot ja rivitalot. Jokaiseen talouteen kuulunut pienimuotoinen maatalous katosi, viljelyksien tilalle istutettiin nurmikkoa. Rakentamisessa 1960- ja 1970luvut olivat irtioton aikaa, sopeutuminen vanhempaan ei tullut kysymykseen.
Rakentaminen keskittyi Kittiläntiestä ja maanomistuksesta johtuen edelleen pitkäksi nauhaksi Kittiläntien varrelle, pääosin 1947 ja 1960 valmistuneiden kansakoulun ja kappelin väliin. Taajamakauden rakennukset sijoittuvat Kittiläntien länsipuolelle, ylärinteeseen, jolloin tie muodosti rajalinjan taajamakauden rakentamiselle ja rannan puoleiselle, vanhemmalle, asutustilojen muodostamalle maisemalle. Tieolot paranivat edelleen, 1960-luvulla alueelle rakennettiin keskikoulu
asuntoloineen, kahvila, marketti, terveysasema, puhelinkeskus ja sähköasema.
Myös Kittiläntietä perusparannettiin.
Meltauksen keskeiset taajamarakennukset, julkiset rakennukset sekä rivi- ja
omakotitalot valmistuivat 1970-luvun loppuun mennessä. Tämän jälkeen rakentaminen väheni, suurempia rakennushankkeita olivat kaupan laajennus ja kauppiaan asunto, jotka valmistuivat 1980-luvun lopulla. Asukasluku kääntyi laskuun,
minkä seurauksena kunnallinen ja yhtiöiden rakennuskanta on vajaakäytössä ja
siirtynyt yksityisomistukseen.
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Kappeli, hautausmaa ja pappila

Kuva: Rakennusajalle hyvin tyypillinen Meltauksen kappeli ja seurakuntasalin sisältävä siipiosa sulautuvat tummina rakennuksina metsäympäristöön.

rakennustyyppi: hautausmaa 1950, kappeli 1960 ja pappila 1960.
1. kappeli, 2. kellotorni, 3. hautausmaa, 4. kappalaisen pappila, 5 parkkialue.

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus: Kittiläntien varrelle, Ounasjokeen viettävän mäntykankaan ylärinteeseen
on rakennettu kappeli ja hautausmaa. Alkuperäiseen, toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluva kappalaisen pappila jää alarinteeseen, Kittiläntien itäpuolelle.
Kappeliin ja hautausmaahan liittyy tien varrella asfaltoitu parkkialue sekä erilli-
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nen kellotorni. Kappelia ja kellotornia yhdistävät hoidettu nurmikenttä, johon on
jätetty yksittäisiä mäntyjä. Kivi- ja puuaidan rajaamalla, luonnonpuustoisella hautausmaalla on uudehko huoltorakennus.
Kappelirakennus
Rakennus 1. rek. 698-408-189-3, kappelirakennus, suun. rakennusmestari Toivo
Lukkariniemi, valmistui 1960. Kappeli käsittää korkealla ja jyrkällä katolla varustetun kirkkosalin ja siihen matalina siipinä liittyvät asunto- ja seurakuntatilat. Julkisivumateriaali on poltettu tiili, jonka väri vaihtelee, lisäksi on käytetty poltossa
lasittuneen pinnan saaneita tiiliä. Räystäissä ja seinässä olevan ristin pinnoitteena on käytetty kuparia. Kirkon jyrkkä katto on katettu punertavalla betonitiilellä,
siipiosan monimuotoisessa katossa on saumapeltiä. Rakennus on julkisivuiltaan
hyvin säilynyt, muutoksia edustavat kattomateriaali ja räystään profiilipelti. Kokonaisuuteen kuuluva kellotorni on valettu betonista ja maalattu valkoiseksi. Kellot ovat vuodelta 1962.

Kuva: Rakennus länsi- ja pohjoispuolelta, oikealla näkyy etualalla talonmiehen asunto. Kirkkosali saa valoa länsipuolen sivuikkunoiden ohella pohjoispäädyn korkean ikkunan kautta.
Kellotorni

Rakennus 2. Kellotorni on betonivalua ja maalattu valkoiseksi. Rakenteen muottilaudoitus ja vaakasaumat näkyvät.
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Hautausmaa
Rakennus 3. Hautausmaa. Rek: 698-408-189-5 os. Rauhala. Nuorehkoa männikköä kasvavan kankaan loivaan rinteeseen sijoittuva hautausmaa on rajattu puuja kiviaidalla. Hautausmaalla kasvaa muutamia vanhoja mäntyjä, koivuja ja pihlajaa. Yleisilme on metsäinen, ainoastaan keskuskäytävästä erkanevien hautarivien
kohdalta on poistettu aluskasvillisuus. Erotettu Hannulasta 1962.

Kuva: hautausmaata portilta nähtynä, hautarivit erkanevat keskuskäytävästä.
Kappalaisen pappila
Rakennus 4. Rek: 698-408-185-3, os. Ounasjoen pappila. Pitkä, rinteensuuntainen rakennus on rakennettu matalalle, harmaaksi maalatulle betonisokkelille. Pituussuunnassa julkisivuiltaan porrastettu tiilirunko on rapattu valkoiseksi, rakennukseen kuuluu loiva, vihreällä saumapellillä katettu harjakatto. Ulko-ovet ja
vaakaikkunoiden puitteet ovat ruskeat. Kappalaisen pappilaksi ja kansliaksi suunnitellun rakennuksen piirustukset laati rakennusmestari Toivo Lukkariniemi
vuonna 1959. Rakennuksen eteläpäätyyn tuli autotallin ohella kanslia, holvi ja
vierashuone. Kappalaisen asuintilat, makuuhuone ja lastenhuoneet sekä apulaisen tilat ja keittiö sijoittuvat pohjoispäätyyn. Rakennuksen keskellä on suuri olohuone, jonka sijainti näkyy julkisivussa suurena, kolmiosaisena vaakaikkunana.
Rakennus on nykyisin yksityisomistuksessa ja siinä on kaksi asuntoa. Tontti oli aikaisemmin osa Ylikangas–nimistä valtion asutustilaa. Rakennus on 1957 erotetulla omalla tontillaan.
Kuva: Samaan aikaan kappelin kanssa suunniteltu kappalaisen pappila edustaa rakennustyypiltään
ja
materiaaleiltaan uutta aikaa,
joka seurasi jälleenrakennuskauden puurakentamista. Yksityistilat sijoittuvat
vasempaan päätyyn, jossa
sisäänkäynti on terassin yhteydessä. Leveä ikkuna osoittaa olohuoneen sijainnin julkisivussa.
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Historia: Laajan ja asutukseltaan hyvin hajanaisen Rovaniemen maalaiskunnan
kirkkomatkat muodostuivat paikoin hyvin pitkiksi. Kyläkirkkoja ja –hautausmaita
esitettiin jo ennen sotia, mutta niiden perustaminen siirtyi sotien jälkeiseen aikaan. Alkujaan kappelin rakentamista ehdotti Maijasen rukoushuoneyhdistys,
mutta Kirkkovaltuusto päätyi esittämään paikaksi Meltausta, jota pidettiin sijainniltaan keskeisempänä. Kappelin luonnoksia piirsi arkkitehti Toivo Pelli, mutta lopullinen rakentaminen toteutettiin rakennusmestari Toivo Lukkariniemen laatimien suunnitelmien pohjalta. Lukkariniemi suunnitteli Meltauksen jälkeen myös
Sinetän ja Misin siunauskappelit. Meltauksessa kappeli käsitti korkean kirkkosalin
ja siihen matalina siipinä liittyvät seurakuntasalin ja talonmiehen asunnon. Seurakuntasalin alla olivat kerhohuoneet ja keittiö. Kappeliin tuli istumapaikat 220
hengelle, ja siihen yhdistettävissä olevassa seurakuntasalissa oli 81 paikkaa. Kappeli valmistui 1960, urut saatiin 1964, urkuparvi ja uudet urut 1976. Rakennustyypiltään kappeli liittyy aikakauden jyrkkäkattoisten, modernien kirkkojen sarjaan, jossa voidaan nähdä viittauksia keskiaikaan. Kirkkotyyppi syntyy 1930luvulla kirkoista käytävän moderni-perinteinen kiistan pohjalta. Kirkkotyyppi, kuten myös seurakuntatilojen sijoittaminen kirkon yhteyteen yleistyi heti sodan jälkeen ja Meltauksen kappeli onkin tämän suuntauksen myöhäinen, esikuvina ovat
toimineet todennäköisesti vuonna 1950 valmistuneet Sallan ja Suomusjärven kirkot, joissa myös jyrkkä katto ja maahan jatkuvat katon tukirakenteen hallitsevat
kirkon ulkoasua. Meltauksen rukoushuoneen tontti on erotettu Hannulan (valtion asutustila 1932) tilasta 1957.

Lähteet: Seija Pulkamo, Rovaniemen seurakunta 350 vuotta, Rovaniemi 1982.
Rovaniemen rakennusvalvonta, Meltauksen kappalaisen asunto, pääpiirustukset,
julkisivu- ja pohjapiirros, Lukkariniemi 1959. RKA.
Kulttuurihistorialliset arvot: Meltauksen kappelin, seurakuntasalin ja asunnon
käsittävä seurakuntarakennus sekä hautausmaa ja kappalaisen pappila kuuluvat
Meltauksen 1950- ja 1960-luvun vaihteen modernin rakennusperinnön keskeisiin
ja varhaisiin kohteisiin. Rakennusmestari Toivo Lukkariniemen suunnittelemilla,
tiilirakentamista edustavilla rakennuksilla on maisemallisesti keskeinen asema
Kittiläntien ja Meltauksen taajamarakentamisen yhteydessä. Metsämaisemaan
sijoittuvat rakennukset ovat keskeinen osa 1960- ja 1970-luvulla rakennettua
Meltauksen taajamaa ja paikallisidentiteettiä. Jyrkkäkattoinen kappeli on hyvin
tyypillinen sotien jälkeisessä suomalaisessa kirkkoarkkitehtuurissa.
Arvoluokka: I
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Keski- ja kansalaiskoulu

Kuva: Meltauksen entinen keski- ja kansalaiskoulu, vasemmalla lämpökeskus. Kuvattu Kittiläntien suunnasta, etualalla koulun pallokenttä.
Kuvaus: rek. 698-408-209-0 Ala-Saukkola, os. Meltauksen taajaman lounaiskulmalle, Kittiläntien varteen on mäntykankaalle rakennettu 1960-luvulla keskikoulu
ja opettajien asuntola sekä tekniset tilat sisältävä lämpökeskus. Rakennukset sijoittuvat koulun 1970-luvulla rakennettujen pallokenttien reunaan. Nykyisin koulurakennus on vajaakäytössä, siinä toimivat mm. Meltauksen ala-aste, neuvola,
päiväkoti, kirjasto ja Hoivakoti Lapinvuokko.
1. koulurakennus, 2. asuntolarakennus, 3. lämpökeskus ja teknisen työn tilat, 4.
pallo- ja jääkiekkokentät, 5. leikkikenttä, 6. valaistu kuntopolku

Kartta: Peruskartta MML 2013.
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Keski- ja kansalaiskoulu
Rakennus 1. Keski- ja kansalaiskoulu, suun. arkkitehtitoimisto T. Hiilivirta 1965.
Kaksikerroksinen, tasakattoinen koulu- ja asuinrakennus valmistui 1967. Kookkaassa, n. 38x76 m rakennuksessa on poltetusta tiilestä muurattu julkisivu, vaakaikkunoiden väleissä on käytetty valkoiseksi maalattua profiilipeltiä. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa oli alkujaan opetustiloja ja yläkerrassa oppilaiden
asuntoja. Muutoksia edustavaa ikkunoissa oleva valkoinen profiilipellitys, joka on
vaikuttanut merkittävästi alkuperäiseen ulkoasuun.

Kuvat: Vasemmalla koulun julkisivusta sisäänvedetty pääsisäänkäynti sekä metalli- ja lasiovet. Oikealla
rakennuksen julkisivu pohjoispuolelta kuvattuna.

Rakennus 2. Opettajien asuinrakennus, arkkitehtitoimisto T. Hiilivirta 1965.
Kulttuurihistorialliset arvot: Arkkitehtitoimisto T. Hiilivirran suunnittelema Keskija kansalaiskoulukokonaisuus käsittää koulurakennuksen lisäksi opettajien asuntolan ja lämpökeskuksen. Pääosin vuonna 1967 valmistunut kokonaisuus on keskeinen osa Meltauksen 1960-luvun modernia rakennusperintöä ja kehitystä kukoistavaksi aluekeskukseksi, taajamaksi. Kookas koulurakennus, lämpökeskus ja
asuntola muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden Kittiläntien varrella. Edellisiin
liittyvät myös pallokentät, kuntorata ja leikkikenttä.
Arvoluokka: II
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Kauppa, Evesti

Kuva: Kaupan julkisivuun kuuluvat rakennuksen lisäksi kaksi mainospylvästä, polttoainepiste ja
puuaita.

rakennustyyppi: liikerakennus 1960/1975/1990.

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus: rek: 698-408-186-10 Portinkulma. os. Kittiläntie. Kaupparakennus sijaitsee Meltauksen keskustassa, Kittilän ja Marrasjärventien risteyksessä, kiinni katutilassa. Se on näkyvä osa keskustan, Kittiläntien ja Ounasjoen maisemaa. Tiloissa toimivat marketin lisäksi kahvila, asiamiesposti ja Lapin tuotteisiin keskittynyt
kauppaosa.
Paikalla on ollut Evestin kauppa vuodesta 1949 kun ensimmäinen kauppa rakennettiin paikalla olleeseen sorakuoppaan. Uusi kauppa rakennettiin 1960 ja sitä on
laajennettu 1975 (J. Sääkslahti) ja 1990 (Matti Turpeinen), jolloin kauppa sain ny-
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kyisen ulkoasunsa. Laatikkomaisen rakennuksen julkisivun muodostavat alakerran ikkunat ja karaattilevyt sekä yläosan sininen puupanelointi. Julkisivun sisäänkäyntejä ja nurkkaa on korostettu yläosan kiilamaisilla, karaattilevyllä pinnoitetuilla erkkereillä. Kaupan tontti on erotettu 1949 Keskisaukkolan tilasta, nykyinen
tontti on vuodelta 1991.

Kuva: Kaupparakennus Ounasjoen maisemassa, kuvattuna Lastenkodin rannasta.
Joen puoleisessa julkisivussa 1970-luvun laatikkomainen asu hallitsee kaupan julkisivua. Rakennus rajautuu selkeästi peltomaisemaan. Siniharmaa väritys sopeuttaa rakennusta maisemaan.
Kulttuurihistorialliset arvot: Liikerakennus 1960/1975/1990, Meltauksen taajamarakentaminen. Keskeiseen, Kittiläntien ja Marrasjärventien risteykseen sijoittuva, vuodesta 1949 toiminut kauppa muodostaa Meltauksen liikekeskustan ja
näkyvän osan taajamakuvaa. Liikerakennuksen lasi-ikkunat, karaattilevyt ja siniseksi maalattu puuvuoraus sekä sisäänkäyntejä korostavat erkkerit edustavat
1980-luvun postmodernia suuntausta, joka suosi värien, materiaalien ja muotojen runsautta.
Arvoluokka: III
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Kahvila- ja asuinrakennus

rakennustyyppi: kahvila- ja asuinrakennus, 1960.

Kartta: Kahvila ja vanha tielinja on merkitty karttaan vihreällä. Kahvila edustaa
kaupan, terveystalon ja kansakoulun ohella Meltauksen keskustan julkista rakentamista. Kartta: Peruskartta MML 2013.
Kuvaus ja historia: rek. 698-408-186-3 Kauppakulma, os. xx. Meltauksen keskustassa olevalla tontilla on 1960 rakennettu asuin- ja liikerakennus, jossa toimi kahvila ja baari aina 2000-luvun vaihteeseen. Penkereen päällä olevassa rakennuksessa on matala betonisokkeli, runko on vuorattu ruskeaksi maalatulla vaakapaneloinnilla. Rakennuksessa on pulpettikatto ja lyhyet räystäät. Rakennus on
Kittiläntien vanhan linjauksen varrella ja nykyisin asuinkäytössä.
Kulttuurihistorialliset arvot: Liike- ja asuinrakennus 1960, Meltauksen moderni
rakennusperintö. Kahvilan horisontaalinen, laatikkomainen ulkoasu, jota vaakaikkunat ja –panelointi korostavat, edustaa Meltauksen taajamarakentamisen
alkuvaihetta. Rakennus sijoittuu Meltauksen taajaman keskustaan, ja sen yhteydessä on säilynyt vähän Kittiläntien vanhempaa linjausta.
Arvoluokka: II
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Terveystalo

Kuva: Terveystalo Marrasjärventien varrelta kuvattuna.

Rakennustyyppi: terveystalo 1978, kunnan rivitaloja
1. terveystalo, 2. vanhemman terveystalon talousrakennus, 3. kunnan rivitaloja

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus ja historia: rek. 698-408-363-0, Terveystalo Meltauksen keskustassa.
Marrasjärventien varteen sijoittuu 1970-luvulla rakennettu neuvolan käsittänyt
terveystalo. Monimuotoisen tiilirakennuksen pihapiirissä on nurmikkoa ja parkkialueeksi tarkoitettu sorapiha. Terveystalon takana on kaksi kunnan rakennuttamaa rivitaloa, jossa on käytetty samoja materiaaleja ja julkisivumuurausta kuin
terveysasemassa. Paikalla olleesta vanhemmasta terveystalosta muistuttaa sen
puinen talousrakennus.
Noin kahden hehtaarin tontti Kittiläntien ja Marrasjärventien risteyksessä varattiin Meltauksen koulutontiksi jo 1930-luvulla, kun valtion maista erotettiin Kittiläntien varteen itsenäisiä asutustiloja. Kansakoulu rakennettiin kuitenkin kunnan
hankkiman Ala-Saukkolan asutustilan maille, joten koulutontille rakennettiin
1949 Undran (YK:n katastrofiapu) lahjoittama terveystalo. Nykyisen terveystalon
suunnitteli rakennusmestari Matti Turpeinen 1976 ja se valmistui 1978. Raken-
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nuksen pohjoispuolella on kaksi samantyyppistä rivitaloa sekä itäpuolella aikaisempaan terveystaloon liittynyt puinen talousrakennus. Undran lahjoittama vanha terveystalo purettiin 1990-luvun lopulla. Terveystalon tontti on erotettu valtion maista 1955.
Terveysasema
Rakennus 1. Omakotimaisessa terveysasemassa on matala betonisokkeli, julkisivu on vuorattu votsiin muuratulla kahitiilellä, joka korostaa julkisivun horisontaalisia ja geometrisiä muotoja. Paikoitellen seinäpintaa on koristeltu neliön muotoisilla tiilireliefeillä. Räystäät ovat pitkät ja vuorattu tummaksi petsatulla puupaneloinnilla. Katto on loiva harjakatto.

Kuva: Vanhan terveystalon talousrakennus (rak. 2), vasemmalla
näkyy
uusi
terveystalo,
taustalla rivitaloja.

Rakennus 2. Betonisokkeli, neljä varastohuonetta, lautaverhous ja katosta kannattavat puupylväät. Rakennustyyppinä rakennuksessa on piirteitä perinteisestä
aittarakentamisesta, kuten solallisesta riviaitasta.

Kulttuurihistorialliset arvot: Terveystalo 1975. Hyvinvointivaltion rakentaminen
1940- ja 1970-luku. Tiilivuoratut terveysasema ja kunnan rivitalot ovat osa Meltauksen vahvaa 1970-luvun taajamarakentamista, jolloin Meltaus oli vireä aluekeskus maalaiskunnan pohjoisosassa. Tontilla oleva pieni puinen talousrakennus
kertoo paikalla olleesta jälleenrakennuskauden terveystalosta.
Arvoluokka: III
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Veitsiluoto Oy:n rivitalot

Rakennustyyppi: Veitsiluoto Oy:n rivitalot ja venevaja 1970-l
Kuvaus ja historia: Kittiläntien varrella, Meltauksen taajaman eteläreunalla olevalla tontilla on kaksi 1970-luvun lopulla Veitsiluoto Oy:n asuin- ja konttoritarpeisiin rakennuttamaa rivitaloa sekä 1950-luvun pihapiiri. Mäntykankaalle rakennetun pihapiirin pohjoispäähän jää lentopallokenttä. Rivitalot on rakennettu Ulkoniemi–nimisen valtion asutustilan maille. Tilasta erotettiin 1960 Alakumpuniminen tontti, jolle rakennettiin puolitoistakerroksinen puinen asuinrakennus.
Veitsiluoto Oy osti Kittiläntien varrella olevan tontin ja rakennutti sille metsänkorjuuseen liittyvät konttori- ja asuinrakennukset. Nykyinen jako Ala- ja Yläkummun tontteihin on vuodelta 1999.
1. konttori- ja työnjohdon rivitalo, 2. metsureiden rivitalo, 3. vene- ja varastorakennus. 4. 1950-luvun asuinrakennus ja talousrakennus, 5.lentopallokenttä.

Kartta: Kittiläntien vanhaa, 1800-luvun linjausta näkyy rivitalojen koillispuolella.
Tielinjaan liittynyttä jyrkkää mutkaa loivennettiin tien perusparannuksen yhteydessä 1970-luvulla kasvaneiden nopeuksien vuoksi. Peruskartta MML 2013.
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Konttori- ja työnjohdon rivitalo
Rakennus 1. rek. 698-408-210-4 Yläkumpu. Matalassa, valkoisella kahitiilellä
vuoratussa rakennuksessa oli alkujaan työnjohtajan asunnot ja konttori. Rakennuksen suunnitteli 1974 Veitsiluoto Oy:n rakennusosasto/ Timo Väyrynen. Kokonaisuuteen kuului myös venevaja. Myöhemmin rakennusta on käytetty hoivakotina. Rakennuksessa on loiva harjakatto, sisäänkäynnit ovat julkisivun sisäänvedoissa. Julkisivumateriaalina on kahitiilen lisäksi käytetty julkisivun räystäässä ja
ikkunoiden yhteydessä tumman ruskeaa puupanelointia.

Kuva: Rakennus 1.
Metsureiden rivitalo
Rakennus 2. rek. 698-408-210-5 Alakumpu. Tasakattoinen rivitalo on vuorattu
vaaleanruskealla, kaksiosaisella paneloinnilla ja sen leveässä räystäslinjassa on
käytetty keltaista vaakapanelointia, ovet ovat ruskeat. Päädyissä ja kahdessa palomuurissa on käytetty kahitiiltä. Rivitalossa sijaitsivat alkujaan metsureiden
asunnot. Rakennuksen suunnitteli 1974 Veitsiluoto Oy:n rakennusosasto/ Timo
Väyrynen. Rakennuksen toinen pääty tuhoutui noin vuoden ikäisenä ja rakennettiin uudelleen. Rakennuksen pohjoispäädyssä on erillinen, samantyylinen talousrakennus (rak. 3).

Kuvat: rakennukset 2 ja 3. Metsureiden rivitalo ja sen talousrakennus ovat ajalle tyypillisesti laatikkomaisia, julkisivultaan selkeästi jäsenneltyjä ja vahvoin värein maalattuja.
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Rakennus 4. Rivitalojen pohjoispäädyssä on omassa pihapiirissä jälleenrakennuskauden puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja talousrakennus. Yhtiön käytössä
ollut rakennus ei kuulu Veitsiluoto Oy:n rakennustoimintaan.

Kuva: Rakennus 4, asuinrakennus 1950-luvulta.
Historia: Veitsiluoto Oy oli Suomen valtion 1932 perustama metsäteollisuusyhtiö,
joka perustettiin Metsähallituksen omistamien, Kemin ja Lieksan sahojen perustalle. Sahojen lisäksi yhtiö rakensi 1930-luvulla sellutehtaan ja 1950-luvulla paperitehtaan. Yhtiön puunhankinta-alue oli pohjoissuomi, mm. Meltauksen hoitoalue. Teollisuuden puunhankinta muuttui voimakkaasti 1900-luvun aikana. Moottorisahat, traktorit, metsäautotiet ja autokuljetukset syrjäyttivät pokasahan, hevosen, uiton ja metsäkämpät 1950- ja 1960-luvuilla. Muutosta vauhdittivat myös
metsureiden asuinoloja parantaneet 1924, 1947 ja 1968 annetut kämppälait.
Metsätyömiesten ammatillistuminen ja vakinaistaminen sekä autoistuminen vaikuttivat siihen, että kämppäelämästä siirryttiin vähitellen yhtiöiden kotikuljetukseen ja metsureiden keskittämiseen taajamakeskuksiin. Veitsiluodon 1970luvulla Meltaukseen rakennuttama konttorin ja asuintiloja käsittävät rivitalot
edustavat tätä metsäteollisuuteen liittyvää kehitystä. Seuraavalla vuosikymmenellä harvesterit syrjäyttivät metsurit puunkorjuussa. Nykyisin rivitalot ovat yksityisomistuksessa.
Kulttuurihistorialliset arvot: Veitsiluoto Oy:n metsureiden ja työnjohdon 1970luvulla rakennetut tiili- ja puuvuoratut rivitalot ovat osa Meltauksen modernia
rakennusperintöä ja Kittiläntien taajamarakentamista. Rakennustyyppinä rivitalo
edusti Meltauksessa uutta aikaa. Lisäksi rivitalot edustavat teollisuuden sosiaalisen rakennustoiminnan viimeistä vaihetta sekä metsäteollisuuden toiminnan
muutoksia sotien jälkeen.
Arvoluokka: III
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Metsähallituksen rivitalo
Rakennustyyppi: Metsähallituksen rivitalo, 1970-luku
1. Rivitalo, 2. ulkorakennus.

Kartta: Peruskartta MML 2013.

Kuvaus ja historia: rek. 698-408-210-77 Kolo, os. Metsähallituksen rakennuttaman rivitalon suunnitteli Pentti Aho suunnittelutoimisto Lauri Hietasesta v. 1977.
Rakennus edustaa samaa metsäteollisuuden rakennemuutosta kuin läheiset
Veitsiluoto Oy:n rivitalot.
Kulttuurihistorialliset arvot: Metsähallituksen metsureiden rivitalo. Meltauksen
moderni rakennusperintö. Metsähallituksen rakennustoimintaa edustava rivitalo
on osa Meltauksen taajaman 1970-luvun rakentamista ja metsäteollisuuden rakennemuutosta. Valtion ja metsähallituksen rooli Meltauksen asuttamisessa ja
elinkeinoissa on ollut keskeinen aina 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka.
Arvoluokka: III
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Sähköasema

Kuvat: Johtolinjat ja tekninen rakennus.

Rakennustyyppi: Rovakaira Oy:n voimalinja ja sähköasema 1950- ja 1970-l

Kartta: Peruskartta MML 2013.
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Kuvaus: Taajaman länsireunaa sivuaa Rovakaira Oy:n puupylväillä oleva 20 ja teräspylväillä olevat 110 kV voimalinjat, joiden sähköasema ja kytkinkenttä sijoittuvat Marrasjärven varteen taajaman keskustassa. Tiemaisemaa hallitsevat 1970luvun johtolinjan sähköaseman betonirakenteet sekä ajan rakentamiselle tyypillinen pelkistetty, laatikkomainen, räystäätön ja voimakkaan värisellä poimutetulla pellillä vuorattu huoltorakennus. Rovakaira Oy:n kytkinkentän rakentaminen
Meltaukseen alkoi 1954.
Kulttuurihistorialliset arvot: Rovakaira Oy:n voimalinja ja sähköasema. Meltauksen taajamarakentaminen, infra. 1970-luvun rakennustapa ja materiaalit.
Arvoluokka: III
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Telekeskus
Rakennustyyppi: puhelinkeskus, PTL,TELE, 1977

Kuva: rakennukset Kittiläntieltä kuvattuna.

Kuvaus ja historia: rek. 698-893-12-1 Rovaniemen MLK VM III os. Kittiläntien varrella olevalla tontilla on posti- ja telelaitoksen tiilivuorattu puhelinkeskusrakennus sekä puuvuorattu autotallirakennus. Eteläpuolella on tontilla lisäksi 1960luvun omakotitalo. Kuutiomaiset, räystäättömät ja tasakattoiset rakennukset
edustavat 1970-luvun rakentamista. Rakennus liittyy Meltauksen 1970-luvun
kasvuun aluekeskukseksi sekä puhelinliikenteen tekniseen kehitykseen, puhelinvaihteiden automatisointiin, joka Suomessa saatiin tehtyä vuoteen 1980 mennessä. Meltauksessa puhelinkeskus aloitti 1957 Matti Riskilän talossa, siirtyen
1960-luvulla Ein Riskilän taloon ja sieltä nykyiseen rakennukseen. Digitalisoinnin
jälkeen puhelinjohdot ja –pylväät ovat purettu.
Kulttuurihistorialliset arvot: Meltauksen moderni rakennusperintö, 1970-luvun
taajamarakentaminen Kittiläntien varrella. Asuin- ja julkisen rakentamisen ohella
hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen liittyi paljon infrarakentamista, josta osa
jäi lyhytaikaiseksi. Telekeskus edustaa 1970-luvun rakentamistapaa ja tekniikan
kehitysvaihetta.
Arvoluokka: III
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Taajamakauden omakoti- ja maatilarakentaminen
Taajamakauden omakotiasutus jatkoi Kittiläntien varteen nauhaksi keskittynyttä
asutustilojen asutusmaisemaa. Maatalouden tai kotitarvepuutarhan merkityksen
heiketessä uudet omakotitalot sijoittuvat pääosin Kittiläntien länsipuolelle, kuivempaan ylärinteeseen, muodostaen näin oman kerrostuman itäpuolen ja Ounasjoen varren asutustiloille. Taajamakauden alkupuolella yleinen rakennustyyppi oli loivalla harjakatolla varustettu yksikerroksinen omakotitalo. Pihapiirit ovat
nurmipintaisia, yksittäisine koristekasveineen. Julkisivumateriaali vaihtelee,
1960-luvulla suosiossa olivat puu ja rakennuslevyt, 1970-luvulla yleistyi tiili, jota
seurasi 1980-luvun monimuotoisempi ja materiaaleiltaan vaihtelevampi rakennustyyli. Alla on esitelty muutamia Meltauksen tyypillisiä taajamarakentamisen
alkuvaiheen omakotitaloja sekä yksittäinen 1970-luvun tilakeskus.
Beckinmaa

Kuva: Siirtymistä taajamakauden rakentamiseen edustaa Kittiläntien varrella
1960-luvun alkupuolen matala, yksikerroksinen omakotitalo. Avoräystäät, puuverhoilu ja julkisivun porrastus kertovat vielä 1950-luvun vaikutteista. Pihapiiriin
kuuluu tyypillinen 1970-luvun talousrakennus ja 2000-luvun pyöröhirsinen autotalli.
Kuva: Taajamakauden eri kehityspiirteitä pihapiirissä, 1960- ja 1970 –luvun rakentamisesta oikealla näkyvään
pyöröhirrestä tehtyyn punakelta-valkoiseen autotalliin, joka
edustaa 1900-luvun lopun perinteistä lainailevaa rakentamista.
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Mäntykangas

Kuva: 1960-luvun omakotitalo Marrasjärventien alkupäässä edustaa hyvin ajan
rakentamista, loiva harjakatto, räystään voimakas väritys, julkisivuvuorauksena
pitkät asbestisementtilevyt ja matala, siniseksi maalattu betonisokkeli. Talousrakennukset olivat edelleen perinteisiä, puuvuorattuja.
Puistola

Kuva: 1960-luvun omakotitalo Kittiläntien varrella, taustalla näkyy Metsärinne –
nimisen tontin 1970-luvulla rakennettu tiilivuorattu omakotitalo. Omakotitalot ja
julkinen rakentaminen keskittyi maatalouskaudella pääosin rakentamattomaksi
jääneelle Kittiläntien länsipuolelle, jolloin syntyi paikoin ajallisesti yhtenäisiä taajamamaisemia.
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Tervakari

Kuva: Ounasjoen itäpuolentien valmistuminen 1960-luvun lopulla vaikutti omakotiasutuksen leviämiseen. Tien varrelle on 1970-luvun jälkeen rakennettu yksittäisiä omakotitaloja, baarirakennus ja ampumarata. Tien vaikutuksia oli myös
Tervakarin asutustilan pihapiirin siirto Ounasjoen rannasta uuden tien varteen.
Pihapiiri käsittää puuvuoratut, loivalla harjakatolla varustetun asuinrakennuksen
ja kaksi talousrakennusta, joissa pihapiirin hierarkia on tuotu esiin myös värityksellä. Kokonaisuus muodostaa yhtenäisen 1970-luvun maatilan pihapiirin saman
ikäisen tien yhteydessä. Yhtenäinen, 1970-luvun maatalousrakentamista edustava kokonaisuus on todennäköisesti harvinainen.
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Yhteenveto, arvot ja suositukset
4.1

Meltauksen rakennettu historia
Rakennettu ympäristö on sidoksissa maisemaan ja ympäristöön. Alueen tarina,
historia ja muutokset näkyvät sen rakennetussa ympäristössä, ja ovat aina osa
suurempaa tarinaa. Meltauksen tarina kertoo paikallisesti Suomen metsäteollisuuden, asuttamisen, jälleenrakennuksen, hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta ja muutoksista.
Meltauksen kulttuuriympäristöt liittyvät Ounasjoen ja sitä seuraavan Kittiläntien
maisemaan, jossa maiseman ja maankäytön historian solmukohdan muodostavat
Ounasjoen ja Meltausjoen risteys sekä jokea seuraava jo 1860-luvulla rakennettu
Kittiläntien linjaus. Metsät, vesistö, valtion maanomistus ja Kittiläntie ovat keskeinen osa Meltauksen maisemaa, elinkeinoja ja kehitystä.
Vaikka Meltauksen ensimmäinen talo perustettiin jo 1720-luvulla, on Meltaus rakentunut pääosin sahan ja valtion asutustoimien ympärille. Maatalous oli pienimuotoista, keskeisenä elinkeinona olivat 1950-luvulle saakka maa- ja metsätalous, erityisesti valtion ja metsäyhtiöiden puunhankintaan liittyvät savotat ja uitot.
Meltauksen kasvu jatkui vielä 1960-luvulla, hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin tieverkon solmukohdassa sijaitsevaan Meltaukseen
keskitettiin lukuisia toimintoja, jotka monipuolistivat alueen elinkeinorakennetta.
Kasvu näkyi uusina omakotitaloina ja laajana julkisena rakentamisena. Meltaus
oli 1960-luvulla modernisoituva kirkonkylä, johon ympäristön väki ja palvelut
keskittyivät.
Rakennetun ympäristön inventoinnissa on hahmotettu kolme historiallista ominaispiirrettä, joilla kullakin on oma historiansa, rakennustapansa ja suhteensa
maisemaan. Meltauksen rakentamisen historialliset ominaispiirteet: 1. Saha,
kruununtorpat ja asutustilat 1800–1945, 2. jälleenrakennus 1945–1960, 3. Taajamarakentaminen 1960–1980.
1. Meltauksen saha 1848–1898, lastenkoti 1940–2012.
Meltausjoen suulle rakennetusta sahasta on säilynyt konttorin ja
isännöitsijän asunnon käsittänyt rakennus sekä saaressa ja Pirttiniemessä tuotantorakennuksen ja työväen asutuksen sekä viljelymaiseman jäänteitä. Sahan jälkeen konttorin pihapiiriin perustettiin talvisodan jälkeen Meltauksen lastenkoti.
Aluekokonaisuus: 1.1. Meltauksen saha, yhdyskunta ja lastenkoti.
Kohteet: 1.1.1. Sahan konttorirakennus, 1.1.2. Lastenkoti
Kruununtorpat 1800-l/ valtion asutustilat 1920-l
Sahan, metsien ja Kittiläntien ohella valtion asutustoimet ovat keskeinen osa Meltauksen historiaa, ensin 1800-luvulla kruunun metsätorppina ja 1920-luvulta valtion asutustiloina. Meltauksen rakennus-

Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy

Sahasta ja asutuskylästä taajamaksi

Jari Heiskanen

11.12.2013

70 (76)

kanta tuhoutui suurelta osin Lapin sodassa, ennen sotaa rakennettuja
pihapiirejä säilyi vain vähän, niitä edustavat inventoinnissa 1.2. Nikula
ja 1.3. Leukala
2. Jälleenrakennus/valtion asutustilat ja julkinen rakentaminen
Tuhoutuneiden asutustilojen jälleenrakennus alkoi heti sodan jälkeen. Ajalle tyypillistä, nauhamaista, tilojen lohkomistapaan perustuvaa asutusmaisemaa on nähtävissä Kittiläntien varrella. Jälleenrakennuskauden puurakentamista edustavat myös kansakoulu, järjestötalo, kaupat ja purettu terveystalo.
Aluekokonaisuudet: 2.1. Saukkolan kulttuurimaisema, 2.2. Kittiläntien
kulttuurimaisema, 2.7. Markkasuvannon kulttuurimaisema.
Kohteet: 2.3. Kansakoulu, 2.4. Järjestötalo, 2.5. Lapinmaan osuuskauppa, 2.6. Urheilukenttä.
3. Taajamarakentaminen 1960–1980
Jälleenrakennus vaihtui vuoden 1960 vaiheilla taajaman rakentamiseen. Perusparannetun Kittiläntien varrelle rakennettiin omakotitalojen ja rivitalojen ohella palveluita, infraa ja kauppaa palvelevia uusia
rakennuksia. Teiden risteyksessä olevasta Meltauksesta tuli yksi laajan Rovaniemen maalaiskunnan aluekeskuksista, johon sijoitettiin
mm. kappeli, hautausmaa, pappila ja suurikokoinen keski- ja kansalaiskoulu. Rakentamisessa puu ja harjakatto vaihtuivat teollisiin materiaaleihin ja tasakattoon tai loivaan harjakattoon. Maanomistuksesta
ja Kittiläntiestä johtuen taajamarakentaminen asutus jatkui nauhamaisena. Elinkeinot monipuolistuvat. Metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen lisäksi työllistäjiä olivat mm. kunta, seurakunta, Rovakaira Oy,
Tele Oy ja TVH.
Kohteet: 3.1. Meltauksen kappeli, 3.2. Keski- ja kansakoulu, 3.3. Kauppa Evesti, 3.4. Kahvila, 3.5. Terveystalo, 3.6.
Veitsiluoto Oy:n rivitalot, 3.7. Metsähallituksen rivitalot,
3.8. Sähköasema, 3.9. Telekeskus.
Asutuksen, työpaikkojen ja palveluiden yleinen keskittyminen yhä
suurempiin keskuksiin on jatkunut 1980-luvun jälkeen, jolloin hyvien
tieyhteyksien varrella oleva Meltaus on muuttunut nukkumalähiöksi,
työpaikkojen siirtyessä yhä enemmän Rovaniemelle. Meltauksen väkiluku on laskenut 1980-luvulta alkaen, jolloin yksityistä ja julkista rakennuskantaa on jäänyt runsaasti vajaakäyttöön. 2000-luvulla pienentyneitä toimintoja on keskitetty suureen keski- ja kansalaiskouluun, jossa toimivat nykyisin neuvola, kirjasto, hoivakoti, päiväkoti ja
ala-aste.
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Kohteiden ja alueiden arvoluokitus

4.2.1 Luokat ja luokitteluperusteet
Kaava-alueen kohteet ja alueet on luokiteltu historiallisten, rakennushistoriallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella kolmeen arvoluokkaan.
Luokka I
Erityisen merkittävät kohteet, suuri paikallinen arvo
Luokan kohteet ja alueet edustavat parhaalla mahdollisella tavalla kaavaalueen rakennettua perintöä, ominaispiirteitä ja ilmiöitä tai ovat hyvin säilyneitä kokonaisuuksia sekä omaavat suuren intensiteetin. Näihin kohteisiin
sisältyy useita arvonäkökohtia tai yksi erittäin vahva peruste. Tässä luokassa
olevat kohteet ovat useimmiten hyvin säilyneitä, Meltauksen keskeisissä
kulttuuriympäristöissä sijaitsevia, metsäteollisuutta, maataloutta ja taajamarakentamista edustavia, keskeisiä ja hyvin säilyneitä rakennuskohteita.
Aluekokonaisuudet: Meltauksen sahan konttorin ja lastenkodin rakennusten ohella saha- ja viljelysmaiseman jäänteet muodostavat laajan kokonaisuuden vesistömaiseman solmukohdassa.
Rakennuskohteet: Ensimmäisen luokan rakennuskohteita ovat Meltauksen
sahan konttorirakennus ja Nikulan kruununtorppa, jotka edustavat teollisuus- ja asutushistorian ohella Lapin sodan vuoksi alueella harvinaista
1800-luvun rakentamista. Nuoremman jälleenrakennuskauden keskeisiä rakennuksia ovat Meltauksen sahan maisema- ja käyttöhistoriaa jatkava lastenkoti. Taajamakauden keskeisiin ja ensimmäisiin rakennuskohteisiin kuuluvat Kittiläntien kappeli, kellotorni, hautausmaa ja pappila.

Luokka II
Merkittävät kohteet
Luokan kohteet ja alueet ovat edustavia ja vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä, intensiteettiä omaavia sekä sisältävät yleensä useita arvonäkökulmia. Ensimmäiseen luokkaan verrattuna rakennuskanta ja asuinpaikka
edustavat nuorempaa maankäyttöä tai kokonaisuus on merkittävästi suppeampi.
Aluekokonaisuudet: Vanhinta asutusta ja viljelymaisemaa edustava Saukkolan ympäristö on säilyttänyt kyläkauden ominaispiirteet myös taajamakaudella. Kittiläntien asutustilojen ja Metsähallituksen virkatalon jälleenrakennuskauden pihapiirit muodostavat yhtenäisen Meltauksen jälleenrakennukseen ja alueen elinkeinoihin liittyvän maiseman.
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Rakennuskohteet: Meltauksessa luokkaan II kuuluvia kohteita ovat ennen
sotia rakennettu Leukala, jälleenrakennuskauden kansakoulu sekä taajamarakentamista edustavat kahvila ja keski- ja kansalaiskoulu.

Luokka III
Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet
Nämä ovat kohteita, joilla on historiallista arvoa ja ne ovat osa laajempaa
kokonaisuutta tai ilmiötä. Tähän luokkaan on sijoitettu yksittäisiä rakennuksia tai merkittävästi uudistuneita kokonaisuuksia, pienimuotoisia arvoalueita ja nuorempaa rakennuskantaa. Meltauksessa tähän luokkaan on sijoitettu jälleenrakennusta edustava Markkasuvannon maisema sekä yksittäisiä
jälleenrakennuskauden sekä taajaman rakennuksia. Yksittäisinä rakennuksina näyttäytyvä taajamakausi on pääosin sijoitettu tähän ryhmään.
Aluekokonaisuudet: Kolmanteen luokkaan kuuluvia alueita Meltauksessa
on Markkasuvannon ympäristö, jossa jälleenrakennuskauteen liittyy myös
myöhempää taajamarakentamista.
Rakennuskohteet: Kolmannen luokan kohteita ovat jälleenrakennuskauden
ja taajamakauden pienemmät ja syrjemmälle sijoittuvat kohteet; Lapinmaan osuuskauppa, Kauppa Evesti, Veitsiluodon Oy:n rivitalot, Metsähallituksen rivitalo, Sähköasema ja Telekeskus.
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Kohde- ja alueluettelo, arvoluokat

Meltauksen rakennetut ympäristöt 2013
Asutus- ja rakennuskaudet
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

kohdeluokka alueluokka Ajoitus

Asutus 1800-1945
Alue: Meltauksen sahan ja lastenkoti
Sahan konttori
lastenkoti
Nikula
Leukala

I
I
I
II

I
x
x

Saha 1846-98, lastenkoti 1940-l
1870
1956
1800-l
1900-l alkup.

II
II
x

jälleenrakennus/taajama
jälleenrakennus, 1940-l
1947
1960, 1981
1962
1950/60-l
jälleenrakennus

Jälleenrakennusaika 1945-1960
Alue: Saukkolan kulttuurimaisema
Alue: Kittiläntien jälleenrakennuskausi
Kansakoulu
Järjestötalo
Osuuskauppa
Urheilukenttä
Alue: Markkasuvannon maisema

II
II
III
ei luok.

III

Taajamakausi 1960-1980-l
kappeli, hautausmaa, pappila
Keski- ja kansalaiskoulu
Meltauksen kauppa
Meltauksen kahvila
Terveysasema
Veitsiluodon rivitalot
Metsähallituksen rivitalo
Sähköasema
Puhelinkeskus

I
II
III
II
III
III
III
III
III

Erityisen merkittävät kohde/alue
Merkittävät kohde/alue
Maisem. tai hist. merkittävät kohde/alue
kohde kuuluu aluekokonaisuuteen

I
II
III
x

1960
1967, 1983
1960/1975/1990
1960
1976
1976
1977
1970-l
1977
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Suositukset

Meltauksen rakennetun ympäristön tarinan uhkana ovat yleisestä yhteiskunnan
rakennemuutoksesta seurannut rakennuskannan autioituminen tai vajaakäyttö.
Lähes kaikki inventoinnissa huomioidut rakennukset ovat poistuneet alkuperäisestä käytöstä ja ovat joko autioina tai vain osittain käytössä.
Meltauksen osayleiskaavassa tulisi huomioida I ja II luokan kohteet ja alueet, joiden säilyminen ja ominaispiirteet tulisi huomioida kaavassa ja maankäytössä.
Kolmannen luokan kohteet ovat harkinnanvaraisia tai tarkemman kaavatason
kohteita. Meltauksen keskeisiä ominaispiirteitä ovat harvalukuisen 1800-luvun
ohella jälleenrakennusaika ja sitä 1960- ja 1970-luvulla seurannut laaja taajamarakentaminen.
Rakennuskanta: Yleisesti Meltauksen rakennuskannasta ja ominaispiirteistä tulisi
pitää huolta. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulisi käyttää rakennusaikakauteen liittyviä materiaaleja, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Vanhat rakennusosat ja kiinteä sisustus tulisi säilyttää. Mahdollinen uudisrakentaminen tulisi sovittaa alueen rakennettuun ympäristöön mittakaavan, värien ja rakennusten sijoittelun suhteen.
Maisemat: Vaikka Meltauksen elinkeinot ovat vahvasti olleet sidoksissa metsään,
on asutukseen aina 1950-luvulle saakka liittynyt pienimuotoinen viljelymaisema,
joiden katoaminen alkaa 1960-luvulla elinkeinojen ja yhteiskunnan muuttuessa.
Peltojen metsittymisen ohella yleinen pusikoituminen on lisääntynyt maatalouselinkeinon hiipuessa. Meltauksessa rakennettuun ympäristöön liittyviä viljelymaisemia tai niiden jäänteitä edustavat aluekokonaisuudet, 1.1. Meltauksen saha ja lastenkoti, 2.1. Saukkolan kulttuurimaisema ja 2.7. Markkasuvannon ympäristö. Ne ovat myös näkyvä osa Ounasjoen maisemaa, osa entistä valtakunnallisesti merkittävää rakennetun ympäristön aluetta (RKY-1993) sekä nykyistä valtakunnallista maisema-aluetta. Niiden avoimen tilojen säilyminen tulisi huomioida
tulevassa maankäytössä. Myös näkymät Kittiläntieltä Ounasjoelle ovat paikoin
kasvamassa umpeen. Sahalla, kruununtorpilla ja niitä seuranneilla asutustiloilla
on asema Ounasjoen maisemassa, joka tulisi säilyttää.
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Lähteet
Painetut lähteet
Kirjallisuus
Enbuske, Rovaniemen kylien asutushistoriaa 1700-luvulta 1900-luvun alkuun,
Oulu 1998.
Pokka Eila, Markku Rapakko, Meltauksen lastenkodin 50-vuotishistoriikki, 1990.
Pulkamo Seija, Rovaniemen seurakunta 350 vuotta, Rovaniemi 1982.
Rovaniemen historia, Jokivarsien kasvatit ja junantuomat, 1721-1990, Jyväskylä
1997.
Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970.
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