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Esipuhe

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

katsottiin liittyvän sellaisia kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia tai maisemallisia
arvoja, että niitä voidaan ehdottaa suojeltaviksi.

Lähtötiedoiksi koottiin aiemmin tehdyt inventoinnit ja vanhoja karttoja
maanmittauslaitoksen nettisivulta. Tiedot valtakunnallisesti arvokkaista
kohteista perustuvat Museoviraston vuonna laatimaan inventointiin, jonka
valtioneuvosto on vahvistanut vuonna 2009. Maakunnallisesti arvokkaat
kohteet on inventoitu maakuntakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi Lapin
ELY-keskus on teettänyt vuonna 2006 koko Lapin läänin kattavan inventointihankkeen "Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi", jossa alueita on inventoitu ainakin osittain. Vanhoja Maanmittauslaitoksen peruskarttoja on ollut
käytettävissä vuosilta 1970 ja 1992.

Raportin liitteenä on
DVD, jonne on tallennettu tämän raportin
lisäksi kaikista inventoinnin
yhteydessä
tarkistetuista kohteista
otetut valokuvat.

Kaikki rakennukset ja pihapiirit, jotka on rakennettu ennen vuotta 1960,
kartoitettiin tilaajan toimittamien kiinteistörekisteri- ja rakennuslupatietojen
avulla ja inventoitiin maastokäynnein lokakuussa 2014. Selvitys sisältää
myös lyhyen kuvauksen alueen asutus- ja kulttuurihistoriasta.

Viereinen karttaote:

Yleiskaavoitusta palvelevassa selvityksessä painopiste on pihapiirien ja
aluekokonaisuuksien tarkastelussa mutta myös yksittäiset rakennukset
huomioidaan, sillä ne voivat muodostaa yhdessä muiden kohteiden kanssa
arvokkaan aluekokonaisuuden. Rakennusten lisäksi huomioidaan vanhat
pellot ja tielinjaukset, puukujat, sillat, lossit, myllyt yms. rakenteet.

Karta öfver Wanttausfors och Puurosenkorva ström uti Kemi
Elf inom Rovaniemi
socken of Uleåborg
Län.

Rakennukset valokuvattiin ulkoa ja paikalla olleita asukkaita haastateltiin.
Osaan rakennuksista päästiin kuvaamaan myös sisätiloja. Kartoituksessa
kerättiin tietoa rakennuksen rakentamisajankohdasta, tämän hetkisestä
kunnosta ja käyttötarkoituksesta. Arvokkaiksi todettuja kohteita kuvaillaan
ja arvotetaan raportissa tarkemmin. Kohteiden lopullinen arvotus tehdään
yhdessä museoviranomaisen kanssa (museovirasto). Perinteinen jaotus on
ollut kohteen valtakunnallinen, maakunnallinen tai paikallinen arvokkuus.

piirtänyt ingenieurlöjtnant Ekström, vuosi ?
Kartalla näkyy Kuuselan talo.
Lähde Mauri Kerätär /
ins. Aapo Honka,
Lapin ELY-keskus.

Rakennuksia ja pihapiirejä arvioitiin silmämääräisesti yleispiirteisellä tasolla. Tässä raportissa on kuvailtu pääosin vain ne inventoidut kohteet, joihin
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Inventointialueen kartta ja aluekuvaus
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Vanttauskosken kylä sijaitsee Rovaniemen keskustasta noin 50 kilometriä
Yläkemijoen vartta itään, Kuusamontien, Pirttikoskentien ja Vanttausjärventeiden risteysalueella.

Inventointimenetelmä ja työn vaiheet

Inventointityö aloitettiin keräämällä olemassa olevien inventointien tiedot.
Internetistä etsittiin kylän historiaan liittyvää kirjallisuutta.
Aiemmin inventoidut kohteet piirrettiin kartalle, samoin tilaajalta saadut
tiedot ennen vuotta 1960 myönnetyistä rakennusluvista. Tämän kartan
pohjalta tehtiin maastokäynnit 1.9.2014 ja tarkistuskäynti 16. syyskuuta.
Arkkitehti Elina Marjakangas ja Riitta Yrjänheikki tekivät maastokäynnit ja
Yrjänheikki laati raportin.

Joki ja Kivalon vaarat hallitsevat koko kylän maisemaa. Jokitörmät ovat
hyvin korkeat ja jyrkät, joten tulvia ei ole. Selvitysalue on viljavaa seutua ja
maanviljelykset ovatkin hallinneet kylän maisemaa. Nyt eletään kuitenkin
murrosvaihetta, jossa peltojen reunustamat maatilojen pihapiirit ovat vaarassa kadota ja tilalle on tulossa omakotiasutusta. Kylällä ei ole yhtään
toimivaa maatilaa, mutta lähialueen maanviljelijä on kuitenkin pystynyt
suurelta osin hyödyntämään peltoja ja säilyttämään arvokkaan perinnemaiseman.

Kohteet piharakennuksineen ja ympäristöineen valokuvattiin ja asukkaita
haastateltiin rakennuksen vaiheista, jos he olivat paikalla.
Raportointi aloitettiin valokuvien lajittelulla. Muistiinpanot kirjoitettiin raporttiin kuvien liitteeksi lokakuussa.

Selvitysalue rajautuu alustavan yleiskaava-alueen mukaan. Inventointialue
on jaettu osa-alueisiin paikkojen sijainnin mukaan.

Kohteiden alustavasta arvottamisesta keskusteltiin tilaajan kanssa palaverissa 16.9.2014. Raportti valmistui 28.11.2014 ja sitä korjattiin 19.10.2015
mm. uusien, maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristörajausten
takia.

Inventoituja kohteita koko alueella oli 48 kpl ja niistä 30 on esitelty tässä
raportissa.
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Valintaperusteet ja inventoitujen kohteiden määrä

Rakennusinventointi on rajattu koskemaan kaikkia ennen vuotta 1960 rakennettuja kohteita. Kohteita alueella on yhteensä 48 kpl joista 30 tässä
raportissa esitettyä kohdetta oli säilyttänyt aikakautensa tyylipiirteitä.
Kartoille on esitetty kaikki inventoidut kohteet, joilla katsotaan olevan kulttuurihistoriallista, rakennustaiteellista tai maisemallista arvoa.

Vanttauskosken sijainti
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Kemijoki

Inventointialueen rajaus ja lähtötietokartta ennen vuotta 1960 rakennetuista rakennuskohteista.
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Arvottamismenetelmän kuvaus ja arvotus

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

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

5.1

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

Arvojen määrittely

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

Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa edustaa
jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollakin tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä,
tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa.
Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä.
Kohde saattaa olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.
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6.1

Kohteiden esittely
Valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet

RKY on museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnalliseen
inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai
henkilöhistoriaa tai ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä esim. koululaitoksen,
yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan.
Kohteet on arvotettu myös hierarkkisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin. Luokittelussa käytettiin seuraavia kriteereitä:

Vanttauskoskella ei ole aiemmin inventoituja, valtakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.

6.2

Valtakunnallisesti arvokas (vk): Maakunnan parhaiten säilyneet tyyppikohteet, valtakunnallisiin elinkeino-, sivistys-, hallinto-, kulttuuri-, uskonto-,
liikenne- ja sotahistoriallisiin kehityskulkuihin liittyvät, hyvin säilyneet ja
huomattavat kohteet, jotka on huomioitu valtakunnallisissa rakennusperinnön luetteloissa. Valtakunnalliset kohteet kuvastavat koko Suomen historiaa.

Arvokkaimmat kulttuurimaisema-alueet ja kohteet sk-2

Viirinkylä on merkitty maakuntakaavaluonnoksessa maakunnallisesti arvokkaaksi aluekokonaisuudeksi, joka kattaa tällä suunnittelualueella Puurusenrannan ja risteysalueen sekä etelärannalla Hyypiöharjun ja Patoniemen rakennetun osan. Alueelle sijoittuu vanhimmat Törmälä ja Heteharjun
pihapiirit. Jälleenrakennuskaudelta on 8 edustavaa pihapiiriä pienine peltoaukioineen: Vuopala, Puuronen, Yli-Puuronen, Vanttaus-Ylipuuronen,
Kuusela ja etelärannalla Koivula, Hyypiöniemi, Eerola. Lisäksi alueella on
4 pienempää, paikallisesti merkittävää pihapiiriä: Jonninen, Kuusela, Yli-

Maakunnallisesti arvokas (mk): Maakunnalliset kohteet kuvaavat yleis- ja
tyylihistoriallisia kehityskulkuja maakunnan mittakaavassa. Ne voivat olla
jäänteitä sellaisista jo kadonneista kulttuuripiirteistä, joihin liittyviä ensiluok7

puurunen ja Männikkö. Pohjoisrannalla on vanha, maisemallisesti erityinen
kylätie jyrkissä rinteissä.

Parhaiten viljelymaisema on säilynyt Mustonniemessä ja siihen liittyvät
hyvin säilyneet Mattilan, Kulusjärven ja Koivikon pihapiirit. Kokonaisuutta
tukevat Mustoniemen, Lamminkankaan ja Lampelan pihapiirit, jotka voidaan haluttaessa palauttaa seuraavissa remonteissa alkuperäisempään
tyyliin.

Kylän ainoat sodassa säästyneet rakennukset ovat Törmälä vuodelta
1887-1900 voimalaitoksen sillan kupeessa (arvokkain kohde), Heteniemi
Patoniemessä ja Viirin hautausmaan kappeli ja kellotornin alaosa vuodelta
1937.
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Muita edustavimpia kohteita ovat Koskela-Rantakoskelan pihapiirit vuodelta 1950, kylän keskellä oleva uusi kappeli ja asuintalo vuodelta 1959 sekä
niihin liittyvä uudempi seurakuntasali ja Mustonniemessä KulusjärviKoivikon ja Mattilan pihapiirit.

6.3

Vanttauskosken ja Yläkemijoen historia

Yläkemijoen alue sijoittuu Rovaniemen itäpuolelle Kuusamoon johtavan
kantatie 81 varrelle. Alueella on nykyisin 9 kylää, jotka sijaitsevat nauhana
Kemijoen rantatörmällä: Tennilä, Viiri, Vanttauskoski, Vanttausjärvi, Pekkala, Juotas, Autti, Pirttikoski ja Pajulampi. Kemijoki tuottaa energiaa viidestä
voimalaitoksesta. Vanttauskosken historiaa on vaikea erottaa koko Yläkemijoen historiasta, sillä jokivarsiasutus on toiminnallinen aluekokonaisuus.

Paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet ja kohteet
sk-3

Arvokkaita alueita ovat 3.1 Koskela-kappeli alueen rakennuskohteet ja
peltomaisema ja 3.2 Mustonniemi. Pohjoisrannalla kohtalaisesti tyylipiirteensä säilyttäneitä pihapiirejä ovat Niemelä, Korpilehto ja Törmälä ja
Puurosenperällä Jonninen, Kuuset, Ylipuuronen ja Männikkö. Kappelin
alueella edustavimpia kohteita ovat Koskela-Rantakoskelan pihapiirit ja
kappelin ympäristö.

7.1

Vanttauskosken asutushistoria

Arkeologisten selvitysten perusteella voidaan olettaa, että Rovaniemen
Yläkemijoen alueella on ilmeisiä mesoliittisia asuinpaikkoja ja irtolöytöjä,
joiden ikä ylittänee 7000 vuotta. Samoja asuinsijoja jokien ja järvien rannoilla on käytetty vuosituhansia. Metsästäjä-keräilijät elivät sukupolvesta
toiseen ympäristön ehdoilla. Oletettavasti perhekoko oli 5-7 henkilöä ja
pyyntiyhteisö käsitti 6-10 perhettä”. (Hannu Kotivuori)
Alueen alkuperäisiä asukkaita lienevät olleet metsäsaamelaiset, joista
muistoina ovat alueen monet saamelaiset paikannimet, joita ovat mm.
Auttijoki, -köngäs ja -järvi ( avdzi = rotko). Köngäs tarkoittaa putousta. Juotas nimi taas voi tarkoittaa siikaa tai juottia, juonta tai kapeaa kulkureittiä,
namalikko tarkoittaa jänistä, satta hiekkaa ja vuosku ahventa.
Yläkemijoen seutu on ollut pitkään laajemminkin tunnettua aluetta, sillä
Yläkemijoki oli tärkein liikenneyhteys Vienan Karjalan kauppakeskusten ja
Pohjanlahden perukan välillä. Jokea pitkin liikkuivat myös Lapin kauppiaat
ja haukivesilleen matkanneet jokisuun talonpojat. Jo 1300-luvulta lähtien
alueen kautta liikkuivat karjalaiset eränkävijät ja kauppiaat.
8

1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan mukaan Oulujoen pohjoispuolinen
alue kuului Novgorodiin. Ruotsin kuningaskunta kuitenkin halusi levittäytyä
pohjoisillekin alueille. Suomalaista asutusta alkoi muodostua Kemijoelle
1400-luvulla, jota venäläiskarjalaiset joukot pyrkivät hävittämään koko
1400 ja 1500-luvun ajan. Vasta Täyssinän rauha vuonna 1594 lopetti sotatoimet. Raja-alueet rauhoittuivat vuoden 1617 jälkeen, jolloin solmittiin
Stolbovan rauha. Rauhaa kestikin sitten 350 vuotta, eli toiseen maailmansotaan saakka.

Ote Olaus Magnuksen Carta Marinasta vuodelta 1539. Kuvassa esitellään kunkin
alueen luonnonvaroja / kauppatavaroita.

Karttaote vuodelta 1802. ”Vantausjoen” suulle ei ole merkitty taloja. Viirissä on
kolme taloa ja Auttissa samoin kolme. Niiden välialueella on Päkkalan talo.

Nykyiset kylät kuuluivat vuoteen 1626 saakka Korkalon kylään. Tuolloin
kylä jakaantui kahtia Korkalon ja Kemihaaran kyliksi. Kemihaara rajautui
itäpäästään Auttin kohdalle, mikä oli luonnollinen raja koskien takia. Kemihaara suuntautui Pohjanlahden talousalueeseen ja itäpuoli Vienan Karjalaan.
Suomalaisasutuksen historiaa Yläkemijoella voidaan seurata asiakirjoista
1600-luvulta lähtien, jolloin ensimmäiset talot Viirinkylässä ja Auttissa saivat asukkaansa ja merkittiin asiakirjoihin. Viirin vakinainen asutus alkoi
vuonna 1642. Auttin asutus vakiintui vasta Isovihan eli vuoden 1721 jälkeen.
9

kirjoihin merkitty Puurosen tila. Sen jälkeen vuoden 1860 kartalla näkyy
toinenkin talo, oletettavasti Ylipuuronen. Törmälän talo Vanttauskosken
kohdalle on rakennettu vuonna 1887. Se on alueen vanhin säilynyt pihapiiri, jonka navetta kuitenkin purettiin tien sivulta voimalaitosrakentamisen
takia.
Kemijoen uoman muutos ajoittuu vuodelle 1807, jolloin jääpadon nostattama tulva uhkasi Viirin taloja. Tulvaa laskemaan yritettiin kaivaa uusi uoma vanhan eteläpuolelle mutta vesi riistäytyi hallinnasta ja koko joki siirtyi
muutamia satoja metrejä etelään – Kaarrekoski kuivui ja Vanttauskoski
syveni.
Alueen elinoloja kuvailee kolmen nuoren miehen soutumatkakertomus
vuodelta 1894. Matkan vastuksena oli uusi ilmiö, Kemi Oy:n tukinuitto, kun
joki oli kahdeksan peninkulman matkalta tukkien vallassa. Keskijokea pitkin
pujotellen, tukkien välitse, matka jotenkin eteni. Puurosen karikossa oli iso
tukkisuma, jota piti yhtenään aukaista. Vanttauskoskeenkin puut olivat
ruuhkautuneet pohjaa myöten puolen kilometrin matkalta. Tukkijätkät kuitenkin yrittivät purkaa sumaa henkensä kaupallakin. Vanttausjoki oli uittoa
varten koko mitaltaan padottu parin kyynärän levyiseksi ränniksi, jota myöten laskettiin tukkeja Vanttausjärvestä. ”Yleisenä huomiona Kemijokivarren
elämästä Korhonen kirjoittaa: täytyy myöntää näiden seutujen olevan parhaimmin asuttuja ja varakkaimman näköisiä koko Pohjanmaalla. Talot ovat
näet muhkeita jo päältä katsoenkin eikä viljavainiotkaan niiden ympärillä
vähäpätöisiltä näyttäneet. Poronhoito on seudulla tärkeä elinkeino, vaikka
sen merkitys onkin vähentynyt. Myös kalastus on merkittävä elinkeino,
mutta uitto aiheuttaa veden laadun heikkenemistä. Kemijokivartiset kelpaavat esimerkiksi muille suomalaisille henkisen kehityksen, sivistyksen ja
niistä seuraavien asumusten siisteyden ja viljelystapojen suhteen”.

Karttaote vuodelta 1860, Sektionen C3 af karta öfver Finland, Vestra delarne af
Uleå och Kemi härader. Puurosen lisäksi alueella on toinenkin talo, lienee Kuusela.
Joki oli tärkein kulkuväylä sekä kesällä että talvella.

Kalastus on alueen keskeinen elinkeino ja järvien kuivattu ja suolattu kapahauki tärkeä ravintolähde ja veronmaksuväline. 1700-luvulla sallittiin
hauen kalastaminen kaikille taloille, mikä edesauttoi asutuksen leviämistä
Yläkemijoella. Järvillä oli ollut jo vanhastaan mm. Tervolan kylien talonpoikien kalakenttiä, mihin paikkojen nimet vieläkin viittaavat.
Jacob Fellmanin matkakertomuksen mukaan Auttin ja Viirin väli oli synkkää
seutua, joka sopi hyvin Hiiden asuinsijaksi, kuten kansanuskomuksissa
kerrottiin. Toisaalta aluetta pidettiin myös Metsänneidon asuinpaikkana.

Kemihaaran tien rakentaminen käynnistyi kuvernöörin päätöksellä 1892 ja
1894, jolloin määrättiin, että tie on rakennettava Auttiniemeen saakka.
Valtion avustusten turvin tie valmistui 1903 Pekkalan lossille saakka. Vasta
vuonna 1920 tie ulottui Auttiin saakka.

Vuoden 1721 kartalla alueelle on merkitty Viiripään talo. Vuosina 17601805 seudulle perustettiin Vuopalan ja Lehtolan uudistilat. Nykyisen suunnittelualueen eli Vanttauskosken ensimmäinen talo oli vuonna 1805 asia-

Matkustajalaivaliikenne alkoi vuonna 1910, jolloin Kemihaaran höyryvene
osakeyhtiö aloitti Viiri-nimisellä laivalla liikenteen Rovaniemeltä Viirinkylään. Myöhemmin tilattiin Vanttaus-niminen laiva, joka pystyi kulkemaan
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Ote nettisivulta Yläkemijoen historia: Viiri-laiva Puurosenrannassa 1910-luvulla.
Kuvaaja Hildur Larsson.

matalammassa vedessä. Alukset olivat puolitoista kerroksisia ja pystyivät
ottamaan 99 matkustajaa. Lisäksi ne suorittivat hinausta ja tilausajoa. Reittiliikenne päättyi vuonna 1926.

Vuoden 1920 kartalla Puurosenrannalla näkyy jo neljä taloa, jotka ovat
nykyisten Puurosen, Ylipuurosen, Vanttaus-Ylipuurosen ja Jonnisen talojen paikkeilla (samat talot viereisessä valokuvassa Vitamäen rinnejyrkänteelle sijoittuvalta kylätieltä nähtynä).

Ote nettisivulta Yläkemijoen historia: Puurosenkorva elokuussa 1918.

Ote Suomen karttakirjasta, vuosi 1920, Maanmittaushallitus. Puurosen lisäksi alueella on kolme muuta taloa ja maantie joen pohjoispuolella.

Taloudellisesti ja sivistyksellisesti olot tasapainottuivat 1920-30-lukujen
aikana. Torpparilaki eli laki torppareiden ja mäkitupalaisten oikeudesta
lunastaa vuokra-alueensa tuli voimaan 1918. Torppien lunastaminen jatkui
toiseen maailmansoitaan asti. Laki laajensi itsenäistä pienviljelijäluokkaa ja
vaikutti osaltaan kansan eheytymiseen sisällissodan jälkeen ja kansalliseen yhtenäisyyteen II maailmansodan aikana.
Maalaiskunnan maatalousvaltaisuus korostui entisestään julkisilla varoilla
harjoitetun asutustoiminnan johdosta. Vanttauskosken itäpuolella lunastivat maita mm. Koskelan, Puistolan, Niemelän, Törmälän, Kaihuan, Kivihar11

jun, Vihriälän, Männikön, Mustonniemen, Koivikon ja Mattilan tilat sekä
etelärannalla ainakin Kerätär ja Ollonen. (puhelu 1.12.2014 Uolevi Kivilahti). Elanto saatiin karjataloudesta, metsätöistä ja uitosta.

misajankohtanaan valtaosin varsin uusia, vuosikymmenen tai pari käytössä
olleita. Joukossa oli kuitenkin myös 1800-luvun puolella rakennettuja
asuintaloja ja ulkorakennuksia.

Toinen maailmansota päättyi Suomen osalta ns. Lapin sotaan talvella
1944-45, missä saksalaiset aseveljet ajettiin maasta, Neuvostoliiton kanssa solmitun rauhan ehtona. Siltojen, teiden ja lossien tuhoaminen oli osa
vetäytymistaktiikkaa. Lisäksi hävitystyö oli suunnattava kaikkiin asumiseen
kelpaaviin rakennuksiin kirkkoja, sairaaloita ja asuttuja tai syrjäisiä taloja
lukuun ottamatta. Yläkemijoella toteutui melkein täydellinen hävitys.

Tyypillinen tuhoutunut asuintalo oli hirsirakennus ilman vuorausta. Se oli
varustettu pärekatolla, maakivisokkelilla ja multapenkillä. Osassa rakennuksia oli vuoraus, yhdessä asuinrakennuksessa myös peltikatto kuistin
yllä. Vesijohtoa ja sähköä ei yleensä ollut vielä asennettu. Päärakennuksiin
oli eteiset tai kaksikerroksiset kuistit usein rakennettu vasta jälkikäteen.
Tuhoutuneet asuinrakennukset olivat usein sisältä päin pahvitettu ja maalattu, parhaimmat huoneet oli tapetoitu.

Yläkemijoen maisemaan oli ennen Lapin sotaa kuulunut isoja tiloja monilukuisine ulkorakennuksineen. Yläkemijoen sotavahinkojen korvausasiakirjoista saa käsityksen kunkin tilan tuhoutuneista rakennuksista. Peräpohjalaiseen rakennustapaan oli kuulunut lukuisista ulkorakennuksista ja usein
myös useammasta kuin yhdestä asuinrakennuksesta koostuva pihapiiri.
Kesäaikaan ulkorakennuksia, navettaa, tallia, puojia ja aittoja, käytettiin
myös asumis- ja työskentelytarkoituksiin. Samaan talouteen saattoi kuulua
parikinkymmentä jäsentä. Ennen sotia oli tavanomaista järjestää asuminen
ja työskentely saman suvun sisällä yksittäisiä perheitä suurempiin yksikköihin. Niinpä rakennuksiakin tarvittiin paljon eri tarkoituksiin.

Sotatuhoja seurannut jälleenrakentaminen tuli merkitsemään Yläkemijoen
asukkaiden asumistason kohenemista ja asumisen modernisoitumista.
Sotatuhojen myötä Yläkemijoen kulttuurimaisemasta katosivat myös
maanviljelyn uudenaikaistumisen myötä vanhanaikaisiksi käyneet rakennustyypit, kuten riihet. Toisaalta jälleenrakentaminen ei tarkoittanut ennalleen rakentamista. Jälleenrakentamista suunnattiin standardisoituun tyyppitalorakentamiseen jonka ideaalina oli saada väestö mahdollisimman
nopeasti ja tehokkaasti asutettua. Jälleenrakentajat valitsivat valmiiden
tyyppitalopiirustusten ja yksilöllisten rakennuspiirustusten välillä. Koska
lainoituksen ja rakennusluvan saaminen oli nopeampaa tyyppitalolle, ei
yksilöllisiä suunnitelmatilauksia juurikaan tehty. (Soikkeli 2004, 37.)

Esimerkiksi tenniläläisellä Johan Strandin tilalla oli korvausasiakirjojen
mukaan ennen sotavahinkoja seuraavat rakennukset: Asuinrakennus
(1939), toinen asuinrakennus (1895), navettarakennus (1927), talli ja rehusuoja (1927), talli ja rehusuoja (1895), riihi (1905), aitta (1910), sauna
(1935), masiinihuone (1930), puimahuone (1920), lato (1895), halkovaja
(1910) sekä tuhoutumatta jääneet niittykämppä ja kuusi latoa.

Sotavahingot olivat tuskin vain taloudellisia. Kyse oli myös sukupolvien
työllä ja sinnikkyydellä synnyttämän kulttuurimaiseman äkillisestä pois
pyyhkiytymisestä. Sotatuhojen myötä katosi peruuttamattomalla tavalla
ympäristöön ja materiaalisuuteen kiinnittyneitä yksityisen ja yhteisen muistin kerroksia. Rintamalta ja evakosta palannut jälleenrakentajasukupolvi
kohtasi kotiseudullaan järkyttävän näyn, joka ei unohtunut vuosikymmeniin. Kaikki piti aloittaa alusta, ja sitä ennen selvitä jälleenrakennukseen
liittyvästä monimutkaisesta byrokratiasta sekä materiaali- ja työvoimapulasta — sota-ajan mukanaan tuomien muiden raskaiden kokemusten käsittelemisen ohella.

Isoilla tiloilla saattoi olla yli kaksikymmentä rakennusta. Tavanomaisempien talousrakennusten lisäksi muutamalla tilalla oli 1920- tai 1930-luvulla
tehty autotalli. Ainakin kahdella tilalla oli myös leikkitupa eli leikkimökki.
Lisäksi pihapiiriin saattoi kuulua kesätupa, kesäkeittiö, eräillä tiloilla sikala,
useilla lammashuone, erilaisia kalustovajoja, elo-, puima- ja masiinahuoneita, aittoja, vajoja, katoksia ja venehuoneita.

Yläkemijoen asukkaille materiaaliset sotatuhot merkitsivät äkillistä muutosta niin maisemallisesti, sosiaalisten tilakäytänteiden kuin yksityisen ja yhteisen muistinkin osalta. Sotavahingoilla oli ainakin tilapäistä merkitystä
myös julkisten palvelujen ja elinkeinojen kehittämisen kannalta.

Korvaushakemusasiakirjojen perusteella Lapin sotaa edeltänyt vuosikymmen, erityisesti 1930-luvun puoliväli, oli ollut vilkasta rakentamisen aikaa
Yläkemijoella. Yläkemijoen tuhoutuneet rakennukset olivat siis tuhoutu12

Postin kulku aloitettiin välillä Rovaniemi-Autti vuonna 1899. Aluksi postimies toimitti postin kerran viikossa. Veneellä päästiin Vanttauskoskelle asti
ja siitä eteenpäin kävellen tai hiihtäen, myöhemmin myös hevoskyydillä
postin lisääntyessä. Postialuto alkoi kulkea 1920-luvulla kun saatiin maantie. Postitoimisto toimi paikallisissa taloissa. II maailmansodan jälkeen
toiminta levisi myös rahaliikenteen puolelle. 1990-luvulla alkoi iso saneeraus ja postitoimistot lakkautettiin useimmilta kyliltä ja asiointi keskitettiin
Vanttauskoskelle.

suuria ikäluokkia. Terveystalo rakennettiin kylän länsipäähän vuonna 1949.
1950-luku oli niukkaa, mutta vireää aikaa kylällä, kun suuret ikäluokat kasvoivat nuoruuteen ja aikuisuuteen. 1960-luvulla alkoi Suomessa suuri rakennemuutos ja teollistuminen, joka veti useimmat nuoret töihin kaupunkeihin tai Ruotsiin. Maatalouden laskusuhdanne alkoi 1960-luvun loppupuolella eikä kylällä ole nykyään yhtään toimivaa maatilaa. Pellot ovat kuitenkin naapurikylien viljelijöiden käytössä.

Heti sodan vuonna 1945 jälkeen alkoi jälleenrakennus. Puutavaraa, rakennustarvikkeita ja tiiliä tarvittiin valtavat määrät. Puut sahattiin Karvosen
lähialueella Kaihuan ja Herrasen sirkkelisahalla. Säpsän tiilitehdas perustettiin 1947, missä valmistettiin poltettuja tiiliä. Toiminta loppui vuonna
1953.
Yläkemijokivarteen ei asutettu karjalaisia evakkoja. Ruotsin evakosta palattuaan paikalliset rakensivat hävitettyihin pihoihin ensin pienen asuinmökin,
jossa ensimmäinen talvi asuttiin. Talot valmistuivat vuosi-pari myöhemmin.
Usein myös navetta rakennettiin ennen asuintaloa, sillä eläimetkin tarvitsivat talvisuojan. Perinteinen vaurauden tuoja eli lohikalastus loppui vuonna
1946 kun Isohaaran voimalaitospato valmistui. Paikalliset kalakannat kuitenkin turvasivat elantoa. Ansiotuloja saatiin tukkien uitosta ja metsätöistä,
joilla maksettiin sotakorvauksia Neuvostoliitolle.
Viljo Ollosen mukaan uiton tukikohta sijaitsi rannassa nykyisen koulun
kohdalla ja se työllisti maksimissaan 14 työntekijää kylällä kesäsyyskaudella. Uiton pirtti sijaitsi etelärannalla Rovakallion itäpäässä. Metsätyöt työllistivät talvella ja töihin hakeutui myös suuri joukko kulkumiehiä
eteläsuomesta. Kylällä oli Veitsiluoto ja Kemijoki Oy:n metsäntutkimuslaitos Vanttausjokisuulla, joka työllisti 6-7 henkeä. Siitä on jäljellä vielä pitkät
varastorakennukset. Karjatalous ja porotalous turvasivat asukkaiden jokapäiväisen elannon. Poroilla ruokittiin myös suuret metsätyöläisten joukot
ympäristön metsäkämpillä, missä he asuivat. Kylällä oli useita kauppoja,
mm. Rinteellä, Kuuselan Eemelillä ja Toljamon Väinöllä. Myöhemmin tuli
Osuuskauppa, jotka syrjäytti kotona pidetyt kaupat.

Vanttauskosken voimalaitos valmistui 1960-70 luvun vaihteessa. Sen molemmin puolin etelä- ja pohjoisrannoilla on kalankasvatuslaitokset, joissa
kasvatetaan velvoiteistutuksiin kirjolohta ja siikaa. Ne työllistävät muutaman kyläläisen. Nykyään kylällä on kauppa, infopiste, käsityöpaja ja huoltoasema kahviloineen. Julkisia palveluja ovat peruskoulu, neuvola, päiväkoti ja palvelutalo Petäjä. Työikäisistä suuri osa käy työssä kaupungissa.
Kolmasosa asukkaista on eläkeläisiä.
Alueella toimivat seuraavat yhdistykset: Auttin Nuorisoseura 1920-luku,
rekisteröity 1931, Auttin Marttayhdistys Ry 1936, Viirin naisvoimistelijat ry
1950, Vanttauksen Pyyntömiehet perustettu 1962, Auttin kappeli 1966 ja
Yläkemijoen urheiluautoilijat Ry 1988.

Ennen sotaa ns. pikkukoulua pidettiin Törmälän talossa. Sodan jälkeen
koulua käytiin vuonna 1947-48 Puurosenrannalla Kuuselan talossa kunnes
kansakoulu valmistui palvelemaan sodan aikana ja sen jälkeen syntyneitä
13

Ote vuoden 1970 peruskartasta, jossa
vielä näkyy maanviljelymaisema täydessä
laajuudessaan ennen voimalaitosta ja
elinkeinorakenteen jyrkkää muutosta.
14

7.2
7.2.1

Arvokkaimmat aluekokonaisuudet
Viirinkylä / Puurosenperä sk-2.1
Valtakunnallisesti / maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue

Aluekokonaisuus muodostuu vanhasta kylätiestä ja sen varren asutuksesta, viidestä pihapiiristä, ja viljelyksistä. Länsipäässä rinteen alatasanteelle
sijoittuvat pellot ovat pääosin säilyneet mutta itäpään ja ylärinteen pellot
ovat lähes kokonaan metsittyneet. Rannan puoleinen puusto tien varressa
ja rantapenkassa on kasvanut niin tiheäksi, että näkymät raitilta joelle ovat
lähes kauttaaltaan peittyneet, ainakin kesäaikaan. Tien linjaus on melko
suora mutta kumpuileva ja sitä reunustavat jyrkät, lähes seinämäiset luonnonrinteet raitin molemmissa päissä. Puuston vähentäminen parantaisi
alueen ilmettä ja avaisi laajempia maisemanäkymiä raitille ja pihoihin.
Näkymä raitin länsipäästä joen yli kohti Hyypiöniemen rantaharjua. Alla
Puurosen peltomaisemaa.

Näkymä Jonniselta kaakkoon.

15

Patoniemi sijaitsee komealla jyrkänteellä Vanttauskosken äärellä. Alueen
pellot ovat säilyneet lähes entisellään, vain rantaniittyä ei enää ole. Vanhaa päätalon pihapiiriä ei enää ole vaan se on uusittu. Tien varrella on
useita hirsisiä latoja ja vajoja osoituksena alueen historiasta. Alueen vanhin pihapiiri on Heteharju pellon lounaiskulmalla.

Jokinäkymä Puurosenrannasta kohti voimalaitosta, perällä kohoaa komea
Hyypiöniemen harjujensuojelualue. Ranta on tuettu voimalaitosrakentamisen yhteydessä.
7.2.2

Viirinkylä / Patoniemi sk-2.1

Patoniemeen johtava tie, jonka varrella on useita hirsisiä maatalousrakennuksia ja komeita maisemapuita, kuusia.
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Raitin lopussa on Heteharjun tila, jossa vanha rakennuskanta on hienosti
säilynyt. Pihapiiri avautuu raitin suuntaan.

7.3

Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet

7.3.1 Mustonniemi sk-3.2
Paikallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue
Suunnittelualueen itäpäässä on suunnittelualueen laajin viljelylakeus,
Lamminkangas-Mustonniemi on säilynyt lähes entisellään, vain Mustonlampien ympäristön pellot ovat hävinneet. Suunnittelualueella ei ole yhtään
toimivaa maatilaa vaan alueen peltoja hoitavat viereisten kylien viljelijät.
Mustonniemen pelto sijoittuu komeasti rinteeseen, joka laskeutuu asutulta
mäen laelta kohti maantietä. Tien pohjoispuolella peltomaisema laskee
loivemmin kohti Mato-ojaa. Vanhat maatilojen pihapiirit sijoittuvat kauniisti
kumpareiden laelle tien molemmin puolin. Erityisen hienoja ovat Koivikon,
Mattilan ja Törmälän talojen sijainnit.

Näkymät maantieltä ja Mattilan pihapiiristä lounaaseen kohti Kemijokea,
joka virtaa taustalla syvässä laaksossa. Alakuvassa Mustonniemen peltorinne.
17

7.3.2 Koskela - kappeli sk-3.1
Koskelan talon ympäristön kulttuurimaisema-alue koostuu vanhasta kylätiestä ja siihen liittyvästä vanhasta pihapiiristä. Paikan tärkeyttä korostaa
maantien toiselle puolelle rakennettu kappeli korkealla kummulla ja sen
eteläpuolella avautuvat pellot, jotka ovat aikanaan liittyneet Koskelan peltoihin. (ks. kartta)

Vanttauskosken keskusta ennen voimalaitoksen valmistumista, kartta vuodelta 1970.

Arvokas paikka kaipaa hieman maisemointityötä, jotta se olisi maisemassa
selkeämmin havaittavissa. Koskelan ja Rantakoskelan pellot ovat tällä
hetkellä hoitamattomat ja osa metsittynyt. Koskelan kohta on ainoita paikkoja, josta vielä on jyrkän rinneniityn yli jokinäkymä.

Näkymä Rantakoskelan pihalta etelään kohti Kemijokea.
18

7.4

Länsipuolen pihapiirit ja rakennuskohteet
1. Puuronen 5:37
Puuronen on alueen ensimmäisiä asutettuja tiloja 1800-luvulta. Vuoden 1860 kartalla talo jo näkyy. Nykyiset rakennukset ovat sodan jälkeiseltä ajalta, 1959, sillä vanhat rakennukset hävitettiin sodassa täysin. Pihapiirissä on asuinrakennus, matala vajarakennus ja pieni varasto. Talon ikkunat lienee osin alkuperäisiä, ainakin kuistissa ja ullakolla.
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2. tila Ylipuuronen 5:27
Tilan rakennukset ovat vuodelta 1945 ja ne on vastikään kunnostettu. Pihapiiriin kuuluu pieni asuinrakennus ja sitä vastapäätä navetta sekä sivulla
pieni varastorakennus. Mittakaavaltaan intiimi, kaunis ja viihtyisä pihapiiri.
Talo on maalattu paikalliseen, perinteiseen tapaan eli rimalaudoitettu talo
punaisella ja kuisti eriväriseksi keltaisella. Katon materiaali ja väri, räystäskourut ja laudoitus sekä seinälaudoituksen poikkilinja ovat nykypäivän
ratkaisuja, eivät perinteen mukaisia. Uusitut ikkunat on sijoitettu oikein
samaan tasoon laudoituksen kanssa.
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3. Vanttaus-Ylipuuronen 5:41
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1955 ja on säilyttänyt tunnusomaisia
piirteitään kuten huopakatot, vaalean julkisivuvärityksen, alkuperäisen
ikkunajaotuksen ja kuistin metallikaideportaineen. Myös pieni tiilinavetta edustaa hienosti aikakautensa tyylipiirteitä. Kellarikerroksen autotalliin on kulku takapihan puolelta.

4. Kuusela / Tarmola 5:45
Pihapiiri on rakennettu 1945. Navetta edustaa jälleenrakennuskauden
rakennustyyliä puhtaimmillaan. Asuinrakennusta on muutettu ja se vaikuttaa mittasuhteiltaan vanhemmalta rakennukselta. Ikkunat on uusittu.
Lisäksi pihan länsisivulla on vanhan näköinen asuinrakennus kuusiruutuisine ikkunoineen. Ilmeisesti rakennus on siirretty paikalle ja se on
toiminut Timo Kuuselan linja-autoyhtiön huoltohallina, johon mahtui 2
autoa.
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Pihapiiri on rakennettu 1947. Asuinrakennus on kunnostettu siten, että
alkuperäiset julkisivujen tyylipiirteet, materiaalit ja yksityiskohdat ovat
hävinneet. Erikoinen piharakennus on säilyttänyt toistaiseksi alkuperäisiä ovia ja ikkunoita.
6. Ala-Honkamaa 6:64
Rakennettu 1958, remontoitu siten että alkuperäiset tyylipiirteet
hävinneet kuistia lukuun ottamatta.
5. Jonninen 6:72
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7. tila Kuuset 5:17
Rakennettu 1959-60. Edustaa jo uutta, matalampaa rakentamista.
Tyylipiirteet pääosin säilyneet asuin- ja talousrakennuksessa. Pergola kuistin edessä heikentää kokonaisvaikutelmaa.

8. tila Ylipuuronen 5:27
Rakennettu 1957 ja on aito, tyylipuhdas aikakautensa edustaja.
Erikoisuutena 1960-70 luvun autotalli, johon lienee myöhemmin lisätty ikkunat. Harvinainen, säilynyt rakennustyyppi.
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9. tila Männikkö 5:46
Rakennettu 1945? Rakennuksen tyylipiirteet viittaavat 1960-luvun
alkupuolelle.

10. tila Vuopala 4:43
Pihapiiriin kuuluu asuinrakennus ja pieni talousrakennus. Rakennus on entisöity hienosti tyylipiirteet säilyttäen. Poliisi Arvaja rakensi talon sodan jälkeen.
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7.5

Itäpuolen pihapiirit ja rakennuskohteet
11. Väinölä / Törmälä 132:35
Pihapiiristä on jäljellä kaksi asuinrakennusta ja vanha aitta. Nämä
ovat selvitysalueen vanhimmat rakennukset vuodelta 1887 ja aitta
sekä savusauna vuodelta 1900. Erityisen hieno kokonaisuus, ilmeisesti osittain virkistys- ja matkailukäytössä. Alkuperäiset rakenteet ja rakennusosat kuten ikkunat ja ovet säilyneet sekä kuisti.
Luonnonkiviperustukset Navetta on purettu maantien varresta
voimalaitoksen rakentamisen aikoihin.
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12. Rantakoskela
13. Koskela
Pihapiirit muodostavat yhden kokonaisuuden, vaikkakin kummankin kuistit sijoittuvat länsipuolelle. Tilat on rakennettu 1950 ja ne
koostuvat kahdesta asuinrakennuksesta ja navetasta, joka kuuluu
Rantakoskelan tilaan. Koskelan tilalla on uudempi talousrakennus
raitin varressa. Kaikki rakennukset ovat säilyttäneet hienosti alkuperäiset tyylipiirteensä ja rakennusosat. Arvokas kokonaisuus.

Koskelan talon pääty, taustalla Rantakoskela

Koskelan talo
Taustalla Koskelan talo
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Rantakoskelan navetta

Rantakoskela

14. Kappeli, seurakuntasali ja papin asuintalo
Valkoinen kappeli on rakennettu vuonna 1952 ja laajennusosa vuonna
1959. Näiden lisäksi pihapiirissä on uusi seurakuntasali ja papin punatiilinen asunto, myöskin ilmeisesti 1950-luvulta. Alarinteen puolelta
asunto on kaksikerroksinen ja säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä. Vaalimisen arvoinen kokonaisuus.
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15. Niemelä
Asuinrakennus on rakennettu 1955 ja navetta 1964 sekä puovi
1965. Jatkos taloon on tehty vuonna 1975. Tilalla on ollut 7 ha viljeltyä peltoa, joka on istutettu metsäksi. Pihapiirin kokonaisilme ja
mittakaava säilynyt.
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16. Onnela / Vaarala
Pihapiiri on rakennettu 1949. Vanhaa asuinrakennusta remontoidaan parhaillaan. Lisäksi pihapiirissä on uusi asuinrakennus. Kaksi
piharakennusta eli harmaatiilinen navetta ja punainen, siirretty makasiini ovat hyvin säilyttäneet alkuperäiset piirteensä.
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17. Vanttausjoki ja Ylänkö
Tiloilla on pienet, yhden huoneen asuinrakennukset vuosilta 1952 ja
1954. Ne ovat pääosin säilyttäneet tyylipiirteensä. Pihapiireissä paljon
pieniä rakennuksia eri aikakausilta, hieman sekava ympäristö.

18. Törmälä
Korkealle kummulle sijoittuva pihapiiri vuodelta 1947. Talon pääty näkyy kauas maantielle. Pihapiirissä on asunnon lisäksi alkuperäisenä
säilynyt navetta ja varastorakennus. Asuinrakennuksen alkuperäiset
tyylipiirteet ovat hävinneet remonteissa, lukuun ottamatta huopakattoa.
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19. Vihriälä-allasalue
Vuonna 1947 rakennettua asuinrakennusta on muutettu niin, että julkisivuissa ei ole alkuperäisiä piirteitä.

Vihriälän tilalla Vanttausjokisuulla on komeita, Veitsiluoto ja Kemijoki
Oy:n metsäntutkimuslaitoksen varastorakennuksia vuodelta 1947.
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20. Lampela
Kummulle on rakennettu kolme pihapiiriä vuosina 1945, 1958 ja
Lampela 1949, joka ainoana on säilyttänyt alkuperäisiä tyylipiirteitä, tosin siinäkin ikkunat on muutettu ja rakennettu laajennusosa.
Navetankin ikkunat lienee vaihdettu myöhemmin.

Kaksikerroksinen navettarakennuksen osa on vanha kanala, jossa on
aikanaan ollut jopa 1000 kanaa. Alakuvassa autotalli, jossa oli 1960luvulla myös maamiesseuran puimakoneen suoja.

21. Lamminkangas
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1953. Minerit-verhoiltu talo on säilyttänyt alkuperäisen hahmonsa vaikka siihenkin on 1973 laajennettu pesutilat. Navetta ja autotalli ovat alkuperäisessä asussaan.
32

22. Mustoniemi
Pihapiiri on rakennettu 1957. Asuinrakennuksen ja kuistin ikkunat
on muutettu siten, että alkuperäisiä tyylipiirteitä ei ole nähtävissä.
Tässäkin piharakennukset ovat paremmin säilyttäneet alkuperäisen asunsa. Navetassa hieno tiilikatto.

Karttaote vuodelta 1970.
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23. Kulusjärvi

24. Koivikko

Pihapiiri sijoittuu maisemassa erityisen komeasti kummulle peltojen väliin. Asuinrakennus on rakennettu 1950. Komeassa piharakennuksessa on navetta, karjakeittiö ja sauna sekä toisessa puoti.

Kulusjärven kanssa muodostaa paripihan, asuinrakennus vuodelta
1947. Pihapiiriin kuuluu vanha navetta ja uudempi piharakennus
sekä niityllä oleva pyramidikattoinen kesänavetta.
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25. Mattila
Pihapiiri on rakennettu 1948 ja siihen kuuluu asuinrakennus, navetta ja maantien varressa makasiinirakennus ja halkovarasto.
Makasiinissa on myös maakellari. Erittäin hienosti säilynyt ja ylläpidetty pihapiiri ison peltoaukean reunalla.
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26. Viirin hautausmaa ja kappeli
Hautausmaa on perustettu 1937, kun rkm Viljami Kaltion suunnittelema kappeli ja kellotorni valmistuivat. Kellotornin ylin osa on purettu
myöhemmin kun uusi kappeli kylälle valmistui. Hautausmaalle on haudattu 58 paikallista sotasankaria.

Sankarivainajien muistomerkki
on professori Wäinö Aaltosen
suunnittelema ja pystytettiin
vuonna 1959.
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7.6

Joen eteläpuoli
27. Koivula
Hienosti säilynyt pihapiiri vuodelta 1948, joka koostuu asuinrakennuksesta, pienestä pihamökistä ja navetasta. Ilmeisesti hirsirunkoinen rakennus ilmentää tyylipiirteitä sotaa edeltävältä ajalta.
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28. Hyypiöniemi
Hieno pihapiiri kangasmetsän keskellä, vuodelta 1945. Osittain purettu navetta lienee jälleenrakennuskaudelta. Pilariperusteinen,
hirsirunkoinen asuinrakennus hienosti entisöity.
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29. Eerola 57:1
Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi navetta, aitta ja tulotien varressa sauna. Aikakauden tyylipiirteet ovat säilyneet, viitteitä 1930luvulle, mm. yhdeksänruutuinen päätyikkuna ja hirsirunko.

39

30. Heteharju
Hieno, pieni pihapiiri peltoaukion kulmalla. Rakennettu 1930. Pihapiirissä on asuinrakennus, pieni navetta ja varasto sekä hirsinen
aitta. Selvitysalueen toinen sodan hävitykseltä säästynyt pihapiiri.
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31. Harjala
Olosuhteisiin nähden hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden, 1948, rakennuskohde alkuperäisessä asussaan. Pihapiiristä on jäljellä vain hylätty
asuinrakennus, joka on ilmeisesti hirsirunkoinen. Ikkunat ovat alueelle
tyypilliset, valoisa kuisti. (sijainti Hautausmaan luoteispuolella). Talossa
asui kansanparantaja Antti Harjala.
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8

Yhteenveto inventoinnista

9

Kemijoella on ollut suuri merkitys paikallisten ihmisten elämässä ja elinkeinojen harjoittamisessa. Sota kuitenkin tuhosi perinteisen rakentamistavan
ja joen patoaminen vaurautta tuoneen lohenkalastuksen.

9.1

Suunnittelu ja korjaussuositukset
Rakennusten ja kulttuurimiljöön suojelu

Tämä selvitys arvotuksineen hyödynnetään yleiskaavatyössä. Rovaniemen
kaupunki tekee kohteiden arvotuksen yhdessä museoviraston edustajien
kanssa. Kaavassa tullaan osoittamaan suojeltavat rakennuskohteet ja
arvokkaat kulttuuriympäristökokonaisuudet eriasteisilla suojelumerkinnöillä,
sillä suojelumerkintä edesauttaa arvokkaan kulttuuriympäristön säilymistä.
Kaavassa arvokkaaksi todettujen ja suojeltujen rakennusten on helpompi
saada korjaus- ja entistämisavustuksia.

Kylä sijoittuu vanhan kyläraitin varteen korkeimmille selänteen laidoille.
Kaikki pientilojen rakennukset on rakennettu sodan jälkeen 1940-luvun
lopulla ja 1950-luvulla. Monissa niistä on vielä hirsirunko, koska se oli nopea ja tuttu rakentamistapa. Ydinkeskustassa on uudempaa rakennuskantaa 1980-luvulta alkaen.
Arvokkaimmat kulttuurimaisemat eli viljelysmaisemat sijoittuvat joen pohjoisrannalle Mustoniemeen ja Puuroseen. Kaksi pienempää aluekokonaisuutta ovat Koskela-kappelin alue ja Patoniemi etelärannalla.

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

Kaikilla osa-alueilla rakennuskanta on ajallisesti kerrostunutta mutta harmonisella tavalla siten, että maalaiskylän miljöö on säilynyt.

Oleellista on jättää vanhojen rakennusten ympärille riittävästi väljyyttä,
peltoa, jolloin niiden alkuperäinen tarkoitus maatilakeskuksina ja paikan
henki pääsee paremmin esille.

Kaikki kohteet on inventoitu pihapiirikokonaisuuksina tai aluekokonaisuuksina. Myös yksittäiset aitat, ladot ja navetat on merkitty kohdemerkinnöillä,
sillä ne ovat monin paikoin tärkeä osa viljelymaisemaa ja vanhaa maatalouskulttuuria.
Tarkistettuja kohteita oli 49 kpl, joista 30:ssä oli suojeluarvoja jäljellä. Muut
oli remontoitu siten, että niiden alkuperäinen tyyli ei ollut tunnistettavissa ja
pihapiirit olivat rakennuskannaltaan vajaita. Violetilla merkityt pihapiirit ovat
parhaiten säilyneitä ja vihreällä merkityt voidaan haluttaessa helposti palauttaa alkuperäisen tyylin mukaiseksi seuraavissa remonteissa.

9.2

Rakennusten korjaaminen ja ylläpito

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

Vain kolme ennen sotia rakennettua kohdetta on säilynyt: Törmälä, Heteharju ja Viirin kappeli ja hautausmaa. Männikön rakennukset myös säilyivät
mutta pirtti muutettiin myöhemmin navetaksi ja muiden hirsisten talousrakennusten paikkoja on muutettu.
Inventoijan tekemä selvitys ja kohteiden arvotus on esitetty liitekartalla.
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9.3

Uudisrakentaminen suojelukohteen yhteyteen tai arvokkaaseen kulttuuriympäristöön

Uudisrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön vanhaa miljöötä kunnioittaen on haastava tehtävä. Täydennysrakentaminen istuu miljööseen
parhaiten silloin, kun eri aikakausien rakennusten väliin jätetään riittävästi
tilaa tai näkösuojaa, joka voi minimissään olla esim. kuusiaita, koivukuja tai
peltoaukea.
Arvokkailla aluekokonaisuuksilla avoimet peltoalueet tulisi säilyttää viljelykäytössä. Metsäsaarekkeiden sisälle voidaan sijoittaa uudisrakentamista
mutta ei vanhojen pihapiirien väliin tai viereen.
Alueiden ja kohteiden arvo perustuu perinteiseen maatalouden harjoittamiseen ja näkyvyyteen kyläkuvassa – pihapiirin vieressä oleva peltomaisema
on kulttuuriympäristön perusta. Jos perinteinen rakenne tielinjauksineen,
pelto- ja pihapiirinäkymien vuorottelu ja kyläkuvan väljyys menetetään,
koko alueen luonne ja sen myötä arvo häviää.
Muuallakin hyviä uuden asutuksen sijoituspaikkoja ovat peltoja ympäröivät
metsäsaarekkeet, ei pääteiden tai kylätien varret. Uudisrakennuksen mittasuhteissa tulee ottaa huomioon ympäröivä maisema ja rakennuskanta.
Hieman korkeampi kerroskorkeus ja korkea sokkeli ovat tekijöitä, jotka
auttavat rakentamaan ilmeeltään perinteisen kaltaisen rakennuksen. Lisäksi on suositeltavaa käyttää harjakattoa. Mansardi- tai pulpettikattoiset
rakennukset poikkeaisivat alueen perinteisestä rakentamisen tavasta liikaa. Kapearunkoisia
rakennuksia tulisi suosia. Liian leveärunkoiset rakennukset (runkosyvyys
yli 9 metriä) ovat yleensä hahmoltaan raskaita, eivätkä istu perinteiseen
ympäristöön. Myös liian isoja rakennuksia tulee välttää ja sijoittaa perinteiseen tapaan osa tiloista kuten harrastustilat, saunaosasto, lämpökeskus ja
autotalli erilliseen piharakennukseen.
Näkyvälle paikalle raitin varteen tai peltoaukealle sekä arvokkaaksi todetun
kohteen läheisyyteen rakennettaessa tulee pihapiiriä täydentävän uudisrakennuksen olla kapearunkoinen ja ulkoverhouksen tulee olla puuta. Tielle
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9.4

tai avoimessa maisemassa näkyvä julkisivu on tavallisesti suora ja selkeä.
Ovet tulisi sijoittaa pihan puolelle, missä voi olla sisäänkäyntikuisti.

Avustuksista

Museovirasto ja ympäristöministeriö myöntävät avustuksia rakennusten
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen. Asuntorahaston korjausavustuksia myönnetään asumisolosuhteiden parantamiseksi. Rakennuksesta
on aina laadittava kunto- ja käyttökelpoisuusarvio sekä korjaussuunnitelma
hakemuksen liitteeksi. Jotkin kunnat voivat myöntää korjausavustusta
mm. kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Lisätietoja saa oman
kunnan viranomaisilta.

Ikkuna- ja nurkkalaudoituksissa sekä listoissa tulisi käyttää pelkistettyjä
yksityiskohtia. Vanhan kopioiminen ei ole tavoitteena uudisrakennuksia
suunniteltaessa. Maalina on suositeltavaa käyttää sellaista maalia, jota
perinteisestikin on käytetty: esimerkiksi pellavaöljymaali tai keittomaali
(punamulta). Nykyaikaisista katemateriaaleista on suositeltavinta käyttää
kolmiorimakiinnitteistä bitumikattohuopaa tai konesaumattua peltiä. Ulkorakennuksissa voi bitumihuovan ohella käyttää myös perinteisiä puukattoja. Raskaita tiilikattoja tai keinotekoisen näköisiä katemateriaaleja (profiilipeltiä, palahuopakatetta ym.) olisi syytä välttää.

ELY-keskus myöntää rakennusperinnön hoitoavustuksia rakennusten
omistajille, yhteisöille tai kunnille sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään
rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Korjauskohteen tulee olla kulttuurihistoriallisesti arvokas, kaavalla suojeltu rakennus tai maisemallisesti tai
kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluva kohde. Ensisijaisia
kohteita ovat valtakunnallisesti arvokkaat rakennuskohteet. Avustuksia
voidaan myös myöntää kunnalle sen suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin, kohteen hankkimiseksi kunnalle ellei suojelua muuten voida turvata,
kohteiden ja niiden ympäristön kunnostamiseen sekä hoidon edellyttämiin
selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin.
Museovirasto myöntää entistämisavustuksia rakennussuojelulailla suojeltujen tai niihin verrattavien muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen.

Vanhojen rakennusten arvo perustuu mm. niiden alkuperäisiin mittasuhteisiin, rakennusdetaljeihin ja niiden vaalimiseen. Tässä mm. alkuperäiset
ikkunat, julkisivujen rimalaudoitus maalattuna punamullalla, huopakatto ja
rossilattia pilariperustuksilla.
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