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

säksi huomioidaan vanhat pellot ja tielinjaukset, puukujat, sillat,
lossit, myllyt yms. rakenteet.
Rakennukset valokuvattiin ulkoa ja paikalla olleita asukkaita haastateltiin. Kartoituksessa kerättiin tietoa rakennuksen rakentamisajankohdasta, tämän hetkisestä kunnosta ja käyttötarkoituksesta. Arvokkaiksi todettuja kohteita kuvaillaan ja arvotetaan raportissa tarkemmin. Kohteiden lopullinen arvotus tehdään yhdessä museoviranomaisen kanssa (museovirasto). Perinteinen jaotus on ollut kohteen valtakunnallinen, maakunnallinen tai paikallinen arvokkuus.

Lähtötiedoiksi koottiin aiemmin tehdyt inventoinnit ja vanhoja karttoja. Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on koottu Museoviraston
rekisteriin, joka on saatavissa Museoviraston internet-sivulta. Maakunnallisesti arvokkaat kohteet on inventoitu maakuntakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi Lapin ELY-keskus on teettänyt vuosina 20042006 koko Lapin läänin kattavan inventointihankkeen "Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" jossa alueita on inventoitu ainakin osittain.
Alueella on myös aiemmin laadittu yleiskaava, jossa on lueteltu
muutamia arvokkaita rakennuskohteita. Vanhoja peruskarttoja on
tilattu maanmittauslaitokselta.

Rakennuksia ja pihapiirejä arvioitiin silmämääräisesti yleispiirteisellä
tasolla. Tässä raportissa on kuvailtu kaikki inventoidut kohteet. Lähes kaikki kohteet sisälsivät sellaisia kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia tai maisemallisia arvoja, että niitä voidaan ehdottaa
vaalittaviksi tai suojeltaviksi ainakin aluekokonaisuuden osina.

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

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

Selvitys sisältää myös lyhyen kuvauksen alueen asutushistoriasta.
Yleiskaavoitusta palvelevassa selvityksessä painopiste on pihapiirien
ja aluekokonaisuuksien tarkastelussa mutta myös yksittäiset rakennukset huomioidaan, sillä ne voivat muodostaa yhdessä muiden
kohteiden kanssa arvokkaan aluekokonaisuuden. Rakennusten li4

2 Inventointialueen kartta ja aluekuvaus
Ote: Suomen taloudellinen kartta, maanmittaushallitus 1947
Selvitysalue rajautuu alustavan yleiskaava-alueen mukaan kattaen Norvajärven ja Poikajärven ranta-alueet.
Inventoituja kohteita koko alueella oli 67 kpl ja ne kaikki on kuvailtu tässä raportissa. Kohteista 13 on vanhoja
asuinpihapiirejä ja neljä muita kohteita. Eniten eli 45 kpl
on loma-asuntoja, pääosin 1950-luvun lopulta, jotka
jakautuvat melko tasaisesti järven ympärille.
Norvajärveä kiertää maantie, johon jokaisella tontilla on
oma liittymä ja siitä tie rantaan. Järvi näkyy tielle vain
kolmesta paikasta eli Norvasalmesta, Ojansuun viljelyaukean yli ja Luusuanlahdella. Järveä ympäröivät korkeahkot vaarat; etelässä Salmenvaara, lounaassa Ronikivalo ja Palokivalo, lännessä Vähävaara ja Härkinvaara
sekä itäpuolella Karhuvaara ja Ahvenvaara.
Poikajärvellä järvimaisema avautuu Poikajoen luusuassa
ja viljelyaukean mäeltä. Järven taustalla nousee komeasti Poikavaaran jyrkkä rinne.
Tieltä katsoen asutus peittyy hyvin metsämaisemaan
mutta järveltä päin katsellessa vastarannan sekava rakentaminen näkyy paikoitellen liikaa rantamaisemassa.
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3 Inventointimenetelmä ja työn vaiheet

sotaan olevan kulttuurihistoriallista, rakennustaiteellista tai maisemallista arvoa. Joitakin paikallisesti merkittäviä kohteita liitettiin
inventointiin, vaikka ne olivat vasta 1960-luvulla rakennettuja. Kohteista vain kaksi asuinrakennusta ja yksi loma-asunto olivat niin
muuttuneet, että alkuperäiset piirteet ovat hävinneet. Lomaasunnoista kymmenkunta oli hylättyä ja heikossa kunnossa, mutta
kuitenkin edustivat hyvin aikakautensa tyyliä ja ne ovat mukana
aluekokonaisuuden osina.

Inventointityö aloitettiin keräämällä olemassa olevien inventointien
tiedot. Kirjastosta etsittiin kylän historiaan liittyvää kirjallisuutta.
Aiemmin inventoidut kohteet piirrettiin kartalle, samoin tilaajalta
saadut tiedot ennen vuotta 1960 myönnetyistä rakennusluvista.
Tämän kartan pohjalta tehtiin maastokäynnit 2-4. 9. ja tarkistuskäynti 14. lokakuuta. Maastokäynnit suorittivat arkkitehdit Riitta
Yrjänheikki ja Elina Marjakangas. Raportin teki Riitta Yrjänheikki.

Tämän alueen erityispiirre on, että pääosa kohteista on lomaasuntoja, joita ei ole aiemmin juurikaan inventoitu laajemmassa
mitassa. Inventoinnissa oli mukana vielä vuonna 1959 rakennetut
mökit, mutta aluekokonaisuuksien rajauksissa huomioitiin myös
1960-luvun alussa rakennetut mökit, jotka ovat mittakaavaltaan ja
tyyliltään samantyyppisiä ja siten muodostavat yhtenäisen miljöön.

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

Nyt inventoidut kohteet eroavat myöhemmin rakennetuista selvästi
mittakaavaltaan ja tyyliltään. Myöhemmät kerrostumat vaikuttavat
näihin verrattuna teennäisiltä. Silloin kun loma-asunnoista puhuttiin
vielä kesämökkeinä eli nyt inventoidusta rakennuskannasta, rakentamisen tapa ja tyyli oli sidoksissa aikakautensa muuhun rakennustyyliin ja kuuluu samaan jatkumoon jälleenrakennuskauden asuntokannan kanssa. Myöhemmin mökkien arkkitehtuurille kehitettiin
aivan oma tyylilajinsa, joka eroaa ajankohdan muusta rakentamistavasta.

Kohteiden alustavasta arvottamisesta keskusteltiin tilaajan kanssa
palaverissa 29.10. ja 4.12.2013. Raportti valmistui 20.12.2013.

4 Valintaperusteet ja inventoitujen kohteiden
määrä
Rakennusinventointi on rajattu koskemaan kaikkia ennen vuotta
1960 rakennettuja kohteita. Kohteita alueella on yhteensä 67 kpl.

Yhteensä inventoituja kohteita oli 67 kpl, joista 13 asuntoja, 45 loma-asuntoja ja 9 muita kohteita. Asunnoista 3 on nykyään lomaasuntokäytössä tai tyhjillään.

Kartoille on esitetty kaikki inventoidut kohteet. Tähän raporttiin on
otettu valokuvat ja sanalliset kuvaukset kaikista kohteista, joilla kat6

5 Arvottamismenetelmän kuvaus ja arvotus

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

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

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

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

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

Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat
tärkeitä. Kohde saattaa olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta,
näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman maisemallisen
kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.

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

Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä
esim. koululaitoksen, yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan.

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

vanhinta eli Lismaniemen kärjen saunamökki vuodelta 1929 ja
Norvasalmen loma-asunto vuodelta 1934.

5.2.1 Valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja
kohteet
RKY (rakennettu kulttuuriympäristö) 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.

5.2.3 Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
Alueen 10 asuinpihapiiriä on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi.
Poikajärven pihapiireistä Tuisku, Lahtela ja Niemi ovat jälleenrakennuskaudelta, Kiviranta 1930-luvulta ja Poikajärven pihapiirin vanhempi talo vuodelta 1867 ollen näin inventointialueen vanhin ja
arvokkain yksittäinen rakennus.

Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti,
ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Norvajärvellä Santaniemi, Härkinvaara ja Hiekkaniemi ovat jälleenrakennuskaudelta. Kaksi asuinpihapiiriä, Niemi ja Norvasalmi, on
remontoitu niin, ettei niillä ole suojeluarvoa. Lismaniemi, Rytiniemi,
Mäntyniemi ja Norvalahti on rakennettu 1920-30-luvuilla ja ovat
siten tämän alueen vanhinta ja arvokkainta rakennuskantaa. Tuolta
ajalta on myös ensimmäiset kaksi loma-asuntoa. Muut ovat pääosin
1950-luvun lopulla rakennettuja.

Norvajärven alueella on yksi valtakunnallisesti arvokas kohde RKY:
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat: Norvajärvi , Saksalaisten
sotilaiden hautamuistomerkki ja kappeli.
5.2.2 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet
Maakuntakaavassa ei ole merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai rakennuskohteita tältä alueelta. Norvajärven länsirannalta löytyi pyramidikattoinen kesänavetta länsirannan Mäntyniemen pihapiirin
etelälaidalle lohkotulta tontilta. Rakennustyyppi on peräpohjalainen
erikoisuus, jota ei ole muualla Suomessa.

Loma-asunnoista ei liene tehty montakaan inventointia, joten niiden arvottaminen suhteessa muihin loma-asuntoalueisiin on vaikeaa ja vaatisi asiaan perehtymistä laajemmin kuin tämän työn puitteissa on mahdollista. Niinpä ne, eli 45 loma-asuntokohdetta, on
tässä vaiheessa määritetty paikallisesti arvokkaiksi aluekokonasuuden osiksi.

Edustavammat kohteet on tässä vaiheessa merkitty arvotuksella
arvokkaimmat rakennuskohteet. Julkisista rakennuksista tähän
ryhmään on nostettu Norvajärven koulu ja lentosataman asuinrakennus jälleenrakennuskaudelta. Asuinpihapiireistä ryhmään on
nostettu Lismaniemen vanha pihapiiri ja loma-asunnoista kaksi

Alueen vanhin tie lentokentältä Norvalammen kautta Poikajärvelle
on merkitty kylätieksi, jonka linjaus tulisi säilyttää. Paikallisesti arvokkaita aluekokonaisuuksia on yhteensä 7 kpl, joista perinteisiä
kulttuurimaisemia ovat Poikajärven ja Ojansuun peltoaukeat raken8

nuksineen. Loma-asuntoaluekokonaisuuksia on yksi Poikajärvellä ja
4 Norvajärvellä: Kalliolahti-Kallioniemi, Norvalahti, Rytiniemen eteläpuoli ja Rytiniemi-Norvaluusua.

taa viikossa. Postia kuljetettiin talvisin suksilla ja kesäisin pyörällä.
Tuolloin tie kulki lentokentän kautta. Itäpuolen tie valmistui 1937 ja
nykyinen tie valmistui 1960-luvulla saaden kestopäällysteen 196971. Linja-autoliikenne ja kauppa-auto kulkivat alueella 1960- luvulla
5 ja10 vuotta mutta lakkautettiin yksityisautoilun kasvaessa.

6 Norvajärven asutus- ja rakentamishistoriaa
Norvajärven seutu on ollut asuttu jo varhain. Kivikautisia asuinpaikkoja on löydetty Lismanniemestä, Kallioniemestä, Salmenrannasta,
Paavolasta, Luusualta ja Rytiniemestä.
Norvajärven ensimmäinen asukas on ollut Iisakki Vitikka, joka on
tullut asumaan Lismanniemeen joskus 1850-luvulla. Myöhemmin
hän myi talonsa Matti Vanhatapiolle ja muutti itse Ojansuulle 1890.

Rajavartiolaitoksen rakentama lentosatama valmistui 1955. Alueella
on asuinrakennus, jossa kolme perheasuntoa sekä lentokonehalli.
Alkujaan lentokonehallilla oli kesäisin kone suorittaen sairas- ja
huoltolentoja vaikeakulkuisiin kohteisiin. Nykyisin lentosatamassa
on vesikoneiden huoltoa ja alueen omistaa yksityinen.
Norvajärven rantaan rakennettiin 1959-63 kappeli Lapin sodassa
kaatuneiden saksalaisten lepopaikaksi. Kappelin hallin alla olevaan
kellariin on haudattu noin 3000 saksalaissotilaan jäännökset. Nykyisin kappelilla poikkeaa paljon kävijöitä, etupäässä saksalaisia.
Enimmillään kävijöitä on jopa 30 000 vuodessa, joukossa kaatuneiden omaisia ja asetovereita.

Poikajärvelle on tullut ensimmäinen asukas 1810-20 Perunkajärveltä. Ensimmäinen koulu aloitti toimintansa kiertokouluna vuonna
1943 Poikajärven talossa. Nykyiselle paikalleen Norvajärven itärannalle koulu muutti vuonna 1952, jossa toimi myös koulun asuntola.
Lampelan kauppa toimi järven länsipuolella vuosina 1950-60. Kauppamatkoja tehtiin myös Saarenkylään hevospelillä. Kuppari Hilma
Kettunen toimi 1950-luvulla. Maamiesseura aloitti toimintansa
1936. Maamiesseuran talo rakennettiin 1950-luvun alussa ja purettiin 1975. Norvajärven rannalla oli maamiesseuran katettu tanssilava nykyisen sotilashautausmaan kohdalla.

Rovaniemen seurakunta osti 1960-luvulla leirikeskusalueen, jossa
pidettiin rippileirejä. Alueelle valmistui 1992 uudet tilat, jolloin toiminta tuli ympärivuotiseksi. Palvelualojen ammattiliiton leirikeskusta alettiin rakentamaan vuonna 1956.
Nykyään alueella toimii vain Vitikan maatila. Porotalous on joko
sivuelinkeinona tai harrastustoimintana. Useimmat maatilat ovat
muuttuneet metsätiloiksi. Asukkaat käyvät töissä kaupungissa. Vakituisia asuintaloja on noin 20 ja vapaa-ajan asuntoja 250 kpl. Kylä on
liitetty kaupungin vesi- ja viemärijärjestelmään 1998.

Sähköt koulun alueelle saatiin 1957 ja muuhun osaan kylää 196971. Puhelimet saatiin vasta 1960-luvun alussa. Valtion puhelimia oli
kaksi, järven molemmin puolin; itäpuolella Tuiskun talossa ja länsipuolella Ikäheimon talossa. Postinkanto aloitettiin 1943 kolme ker9

7 Kohteiden esittely osa-alueittain
7.1.1 Asuinrakennukset
1. Tuisku 71:29

7.1 Poikajärvi

Pihapiirissä on asuinrakennus ja navetta vuodelta 1941 sekä käytössä oleva asuinrakennus 1970-80 luvulta. Asuinrakennus on hyvin
säilynyt alkuperäisine ikkunoineen ja kuisteineen. Vaatimaton navetta on hieman kallellaan, rimalaudotettu ja siinä ei ole ikkunoita.
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Poikajärven paikallisesti avokas aluekokonaisuus, sk-3.5
Paikka on selvitysalueen vanhin asutettu alue. Asutus sijaitsee maisemallisesti hienosti korkealla niemellä vastapäätä Poikavaaran rinnettä. Ensimmäiset pellot on raivattu mäelle ja laakson alava suo
lienee raivattu myöhemmin. Peltoaukion keskellä on vanha Poikajärven talo, johon viereisen vanhan kartan tie päättyy. Sen takana
pellon reunassa on toinen vanha pihapiiri 1930-luvulta.
Peltolaakson länsikulmalla on 1964 rakennettu Kankaan talo, joka
rajaa kulttuurimaisema-aluetta hienosti. Pellot ovat edelleen viljelykäytössä, mikä on turvannut kulttuurimaiseman säilymisen.

Peruskartta vuodelta 1955-62, maanmittauslaitos.

11

2. Lahtela 67:19
Paikka on rakennettu 1920 mutta talo on palanut ja nykyinen rakennus on vuodelta 1956. Alkuperäiset ikkunat ja ovi, kuisti uusittu.
Hirsinen puuliiteri on vanha, samoin tien varressa oleva hirsisauna.

3. Poikajärvi 10:24
Alueen ensimmäinen asuttu tila, perustettu vuonna 1867, jolta ajalta lienee hieno punainen, hirsinen asuinrakennus. Uudempi asuinrakennus ja navetta ovat jälleenrakennuskauden tyyliä. Navetta on
säilyttänyt hienosti tyylipiirteensä. Asuinrakennuksen hahmo viittaa
vanhempaan rakennusajankohtaan. Etäämpänä pellolla on hirsinen
makasiini ja heinälatoja. Hieno kokonaisuus, vaikka uudempi asuinrakennus ei ole säilyttänyt rakennusajankohdan tyylipiirteitään.
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4. Kiviranta 10:14
Kylän perällä oleva vanha pihapiiri vuodelta 1933, jossa ilmeisesti
hirsirunkoinen asuinrakennus, navetta, aitta-varastorakennus ja
etäämpänä kaksi aittaa ja rantasauna. Ikkunat on uusittu 1960luvulla mutta ulko-ovet lienevät alkuperäiset. Navetta ja aitat ovat
säilyttäneet alkuperäiset rakenteet, asuinrakennus lienee remontoitu 1960-luvulla. Miellyttävä tiivis pihapiiri.
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7.1.2 Loma-asunnot
7. Niemenranta 67:6

5. Lähderanta 67:10
Hirsinen piharakennus vuodelta 1940. Rajaa hienosti tietä ja on
maamerkkinä mäen laella. Rakennuksella on kyläkuvallista merkitystä. Tilan asuinrakennus tien toisella puolella on vuodelta 1963.

Alangossa mökkitien varrella on matala, vanha kämppärakennus.
Rannan tilalla on vuonna 1956 rakennettu loma-asunto ja sauna.
Hirsiosa on ehkä jatkettu myöhemmin 80-luvulla mihin hirsi- ja ikkunamalli viittaa. Ikkunaluukut lienevät 50-luvulta.

6. Niemi 67:9
Jälleenrakennuskauden pihapiiri vuodelta 1956 sijaitsee niemen
kärjessä. Pihassa on asuinrakennus ja talousrakennus sekä rantasauna. Vanhan navetan perustuksille on rakennettu 1981 asuinrakennus. Makasiinirakennuksessa on ollut ruokakauppa savottamiehille. Kuistin aumakatto on alkuperäinen. Ikkunat on uusittu ja taloa
laajennettu 1980-luvulla. Ei juurikaan suojeluarvoa.
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Luusuanpalon loma-asuntoalue sk-3.9

8. 71:6 Naavala
Loma-asunto vuodelta 1959. Alkuperäiset
rakenteet, ikkunat ja ovet sekä terassi tunnusomaisine pyöreine pilareineen ja terassiritilöineen. Huopakatto ja julkisivujen väritys
myös tyypillisiä rakennusajankohdalle. Hieno,
vaalittava kohde.

Asutettujen niemien väliin on palstoitettu
11 tonttia loma-asutusta varten. Alue on
toteutunut 1950-60 luvuilla ja rakentamisen tyyli on yhtenäistä ja pienimittakaavaista. Pienellä alueella tulee hyvin esiin
eri vuosikymmenten loma-asumisen muodit ja tyylit.
Viereisessä kuvassa ylhäällä uudempi lomarakennus lahden pohjukassa.

10. Keloranta 71:3
Pieni tyylipuhdas lomarakennus vuodelta
1951. Nähtävissä 40-luvulle tyypillistä tummaa
pyöröhirttä levenevine kulmahirsineen. Perustus sirosti kulmakivillä. Samassa pihassa
taempana uusi loma-asunto ilmeisesti 80luvulta.
Ikkunat ilmeisesti uusittu mutta vanhan mallin
mukaiset. Hieno kohde.

9. Poikala 71:5
15
Hylätty loma-asunto vuodelta 1959.

7.2 Norvajärven itäranta
7.2.1 Julkiset alueet ja rakennukset

11. Saksalaisten sotilaiden hautausmaa ja kappeli - rky valtakunnallisesti arvokas alue, 53:20
RKY: Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat, Rovaniemi Norvajärven
kappeli.
"Norvajärven rannassa on saksalaisen veteraanijärjestön aloitteesta
1950- ja 1960-luvun taitteessa Lapin sodassa kaatuneiden saksalaisten hautapaikaksi rakennettu muistopaikka. Aluetta ympäröi noin
metrin korkuinen kiviaita, jonka portista johtaa polku kuusimetsän
halki kappelille. Saksalaisen arkkitehti Otto Kindtin suunnitteleman
punagraniittisen mausoleumin eteisaulassa on Ursula Qernerin
suunnittelma veistos "Äiti ja poika". Päätilassa on kahdeksan kalkkikiviriviä, joihin on kaiverrettu kappelin hallin alle kerättyjen 2 530
saksalaissotilaan tiedot. Hautausmaa-alueella on myös järven selkää
vasten näkyvä kookas teräksinen risti. "
Saksan sotilashautojen huoltoyhdistys, Volksbund Deutche Kriegsgräberfursorge e.V. perusti tämän hautausmaan Saksan liittohallituksen toimesta. Suomen rintamalla kaatui noin 15 000 saksalaista
sotilasta. Tälle hautausmaalle siirrettiin kaatuneet Lapista ja Oulusta. Alue avattiin yleisölle 31.8.1963.
Alueella sijaitsi aiemmin maamiesseuran tanssilava.
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12. Norvajärven koulu, Ahvenlahti 70:3
Alueen koulu toimi aluksi Poikajärvellä mutta siirtyi Norvajärvelle
vuonna 1958 kun uusi koulu rakennettiin. Koulun yhteydessä on
myös asuntola, joka toimii nykyään vuokra-asuntolana.
Koulu on rinteessä oleva iso, kaksikerroksinen puurakennus. Julkisivut ovat vaaleat, ikkunat alkuperäiset ja katto punaista kattotiiltä.
Komea ja hyväkuntoisen näköinen rakennus. Piharakennuksen maali on rapistunut mutta rakennus on edelleen ryhdikäs.
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13. Rovaniemen seurakunnan leirikeskus, Purnukangas 75:10
Tila on hankittu seurakunnalle 1960-luvulla. Nykyinen leirikeskus on
rakennettu vuonna 1974. Paikalla on kulttuurista merkitystä koko
Rovaniemen seudun asukkaille - monille tuttu rippileiripaikka.

14. Palvelualan ammattiliittojen leirikeskus 202:2
Komeaan mäntyrinteeseen sijoittuva lomakeskus, jonka rakentaminen on aloitettu 1956. Rantasauna vuodelta 1958 edustaa aikakauden pienimittakaavaista rakentamista, joka istuu maisemaan erinomaisesti. Saunan ikkunat ja ovet on uusittu mutta vanhan puitejaon mukaisesti.
Leirikeskuksen takarivin uusimmat vuokramökit on rakennettu 1984
ja 2010. Tumma julkisivuväritys sitoo yhteen eri aikakausien tyylit.
Hieno, vaalittava kokonaisuus erittäin komealla näköalapaikalla.
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15. Norvajärven lentosatama, 53:48
Rajavartiolaitoksen lentosatama on valmistunut vuonna 1955. Alueella oli kolmen perheen asuinrakennus ja lentokonehalli. Alkuaan
hallilla oli kesäisin vesitasokone kellukkeilla ja talvella jalaksilla.
Lennoilla hoidettiin sairas- ja huoltolentoja vaikeakulkuisiin kohteisiin. Nykyään halli toimii kesäisin pienkoneiden huoltotilana.
Rakennukset on myyty yksityiselle ja siinä on nyt 6 asuntoa (Asuntoosakeyhtiö Lentosatama). Kunnostettu asuinrakennus on säilyttänyt
hienosti alkuperäiset tyylipiirteensä, vaalean kermanvärisen rappauksen, punaisen saumapeltikatteen ja punatiiliset kuistinpylväät ja
piipun, metallikaiteet sekä betoniportaat. Erittäin tyylikäs, vaalittava rakennuskohde maisemallisesti komealla paikalla. Peltinen lentokoneiden huoltohalli sen sijaan on rapistunut.
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7.2.2 Asuinrakennukset
Kohde 32, Norvasalmi 66:16
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1935 ja on siten yksi alueen vanhimmista taloista. Pihapiiriin kuuluu asuinrakennus ja uusi autotalli.
Rakennus on remontoitu niin, että sen alkuperää ei voi tunnistaa.

Kohde 67, Santaniemi 33:305
Järven etelärannan niemessä oleva pihapiiri vuodelta 1959. Tila on
perustettu 1930-luvulla mutta vanha rakennus on palanut. Samalle
kivijalalle rakennettiin tämä uusi rakennus. Piharakennus rakennettiin 1960-luvun alussa. Navetta on nykyään eri tontilla. Niityllä on
kolme hirsilatoa.
Pihapiirissä on nykyään asuinrakennuksen lisäksi kaksi piharakennusta. Hirsinen asuinrakennus on remontoitu tyylipiirteet säilyttäen, samoin piharakennus. Vaalimisen arvoinen kohde.
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7.2.3 Loma-asunnot
20. Ukonniemi 75:9

16. Riippala 59:17

Niemen kärjessä, metsän keskellä on yksittäinen vuonna 1953 rakennettu loma-asunto, jonne pääsee vain metsäpolkua pitkin tai
veneellä. Pihapiirin reunalla rannan puolella on maakellari ja toisaalla huussi. Rakennus on tyylipuhdas aikakautensa edustaja, vaatimaton pyöröhirsinen saunatupa, joka on suojelun arvoinen.

Osa vanhaa Saarelan tilaa, jonka rantasauna on rakennettu ennen
sotaa vuonna 1939. Näin vanhoja rantarakennuskohteita on Norvajärvellä vain kaksi muuta. Hirsinen rantasaunarakennus on pieni ja
selkeän yksinkertainen. Sen eteen on laajennettu terassi myöhemmin, ehkä 1950-luvulla. Taustalla on uudempi loma-asunto.
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17. Vilkkilä 59:22
Tilalle on saatu rakennusluvat 1940 ja 1958. Tumman rakennuksen
julkisivusommittelu ja ikkunatyyppi viittaa 50-luvun vaikutteisiin.
Taustalla on pieniä piharakennuksia.

21
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KALLIONIEMEN LOMA-ASUNTOALUE, sk 3.8 kohteet 23-28.
Alueella on 5 kpl jälleenrakennuskauden loma-asuntoa ja palvelualojen leirikeskus. Yhdessä ne muodostavat erityisen hienon aluekokonaisuuden, jossa kaikki loma-asunnot ovat tyylipuhtaita aikakautensa edustajia, jotka ovat hyvin säilyneet.

18. Ahvenniemi 70:8
Vuonna 1958 rakennettu lomaasunto. Rakennusta on muutettu
myöhemmin niin etteivät alkuperäiset piirteet ole vallitsevia.

19. Salmenranta 70:9
Loma-asunto ja piharakennus on rakennettu vuonna 1957. Rakennukset ovat alkuperäisessä asussaan ja paikka on hieno kokonaisuus. Terassin kaiteet ovat erikoiset.
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Ote liitekartasta 1:10 000

Kohde 23, Kesäniemi, rantasauna
1959

Muu kohde, 1950-luvun rantasauna

kohde 27. Kivimäki / Koponen, rakennettu 1958

Kohde 25. Norvala, rantasauna 1957.

Kohde 26. Norvanranta 1957
23

Kohde 28. Parikka, rakennettu 1957

Kohde 29, PIRTTINIEMI, Myllyranta 1 202:46.

Kohde 30, Mattila 202:21

Niemi on vanha asuinpaikka. Alueelta löytyi erikoinen, iso, kaksikerroksinen makasiinirakennus, jossa on aumakatto. Vanhan peruskartan mukaan voidaan päätellä, että rakennus on kuulunut vanhaan
Pirttiniemen asuinpihapiiriin. Suojeltava rakennuserikoisuus.

Rakennuslupa vuodelta 1959. Tontilla sekalaista rakennuskantaa eri
vuosikymmeniltä. Rakennusvuosi lienee rantasaunan ajankohta.
Saunarakennus on vaalimisen arvoinen.
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Peruskarttaote 1958, Pirttiniemi, Maanmittaushallitus

Rakennuksessa on venäläisiä piirteitä –
liekö sotavankien rakentama?

NORVASALMEN ALUE
Kohde 31 Ailakki 66:4
Hylätyltä vaikuttava pihapiiri. Vuonna 1952 rakennettu mökki on
olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Alkuperäiset rakenteet.
Myös naapurissa on saman aikakauden mökki, joka on osin painunut.

Kohde 33. Salmenkenttä 33:102
Erityisen näyttävällä paikalla, kannaksella sijaitsevat sauna
ja loma-asunto on rakennettu vuonna 1934 ja on siten alueen
vanhin loma-asunto. Erityisen hieno ja arvokas kohde.
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7.3 Norvajärven länsiranta
7.3.1 Asuinrakennukset
Kohde 34. Onnela 71:4
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1954. Siihen kuuluu asuinrakennus
ja 5 kpl pieniä varastorakennuksia, joista 4 sijoittuu etäämmälle
metsään. Navetta on ilmeisesti purettu. Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä. Pienet punaiset piharakennukset sopivat hyvin miljööseen.

Kohde 36, Lismaniemi 53:13, Tuure Salon prk.
Kohde 35, Vanhatapio 82:15

Alueen vanhin asuinpaikka, joka on perustettu 1850-luvulla porotilaksi. Nykyinen rakennuskanta on merkitty rakennetun vuonna
1950, mutta rakennukset näyttävät vanhemmilta. Asuinrakennuksessa on 1930-luvulle tyypillinen leveä runko ja jyrkkä harjakatto.
Pihapiirissä on asunto, navetta, aitta, liiteri / lato ja rantasauna.

1954 rakennetussa pihapiirissä jäljellä asuinrakennus ja navetta.
Asuinrakennusta on muutettu merkittävästi, navetta on paremmin
säilynyt alkuperäisen tyylisenä.
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Lisäksi tulotien varressa on kaksi latoa. Vaikka asuinrakennuksen
ilme on hieman muuttunut seinien lisäeristyksen takia kohde on
kokonaisuutena Norvajärven kohteista arvokkain.
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Ote peruskartasta 1955-62, Maanmittaushallitus.
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Kohde 48, Rytiniemi 45:30
Peltoaukean ympäröimä pihapiiri on rakennettu 1926. Pihassa on
vanha ja uusi asuinrakennus sekä makasiinirakennus. Rannassa on
harmaahirsinen rantasauna. Vanha asuinrakennus on perustettu
multipenkille ja alimmat hirret ovat pehmenneet ja talo hieman
kallistunut. Ikkunat ovat vanhat mutteivät alkuperäiset. Huopakate
on repeytynyt. Arvokas kohde kaipaa pikaisia kunnostustoimia.
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Kohde 55, Mäntyranta 44:3 ja Norvarinne 44:4
Pihapiirin rakennukset ovat 1920-luvulta. Pihapiiri on jaettu kahdelle eri omistajalle. Vaaleaa asuinrakennusta vastapäätä on vanha
hirsinavetta. Pihan eteläsivulla on iso hirsilato. Kauempana metsittyneen pellon reunassa, naapuritilalla on hyväkuntoinen pyramidikattoinen kesänavetta (44:5). Suojelun arvoinen kokonaisuus.
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Kohde 62, Norvalahti 57:23
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1932. Pihaan ajetaan kahden isohkon hirsiladon välistä. Pihapiiriin kuuluu asuinrakennuksen lisäksi
navetta, pariaitta, maakellari ja rantasauna.
Taloa on remontoitu mm. ikkunat lienee vaihdettu 1970-luvulla ja
varustettu valeristikoin. Korkea kuisti ja rimalaudoitus on alueelle
tyypillinen. Talossa on komea luonnonkiviperustus. Vaikka asuinrakennuksen ilme on hieman muuttunut kokonaisuus on arvokas.
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Ote peruskartasta 1955-62,
Maanmittauslaitos.
Tilanne ennen loma-asutuksen
rakentamisen käynnistymistä.
Alueella oli toimivia pientiloja
ympäri järven:
Paavola, Saarela, Pirttiniemi,
Norvasalmi, Santaniemi, Ojansuu,
Norvalahti , Järvisalo, Ainola,
Mäntymiemi, Kivalo, Rytiniemi,
Norvaluusua ja Lismaniemi 14kpl.
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7.3.2 Loma-asunnot
Kohde 37, Ritvaranta 53:1 ,Teittinen
Rovaniemen vanhin loma-asunto on niemen kärjessä oleva saunamökki, jonka Tuomo Hakanen rakensi vuonna 1929. Pihapiiriin on
rakennettu uusi, pienimittakaavainen loma-asunto vuonna 2004,
joka sopii hyvin vanhan saunatuvan pariksi. Rannassa on pieni varastorakennus ja maakellari. Saunatupa on suojeltava kohde. Hieno
kokonaisuus.

Kohde 38. Norvaluusuan kalaesteen nostolaite
Sillan kupeessa, tien molemmin puolin on erityiset nostimet, joilla
vinssataan kettinkiverhoa ylös-alas, mikä estää istutettujen kalojen
liikkumisen vesistöstä toiseen.
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NORVALUUSUA - RYTINIEMI ALUEKOKONAISUUS sk-3.8, kohteet
39-47
Alueella on 11 kpl vanhoja loma-asuntoja, joista osa on hylättyjä.
Lisäksi on 5 kpl 1960-luvun alkupuolella rakennettuja lomaasuntoja, jotka ovat tyyliltään ja mittakaavaltaan samantyyppisiä
kuin vanhempi loma-asuntokanta.

kohde 45: Norkku 45:2, hyvin säilynyt mökki ja varasto 1953
kohde 46: Kivikari 45:1 rantasauna ja varasto 1950-60.
kohde 47: Lehtiniemi 45:11, rakennettu 1955.
kohde 49: Honkapirtti 45:15, rakennettu 1952

Tuolloin rakennukset voitiin sijoittaa aivan rantaviivalle eikä tontilla
ollut minimikokoa tai rajoituksia vesien suojelemiseksi. Mökit olivat
pieniä saunatupia, jossa oli saunan lisäksi pieni huonetila ja terassi
järvelle päin. Pienen kokonsa ja tumman värityksensä takia ne eivät
näy häiritsevästi vesille. Mökkityyppi kuvastaa hyvin lomarakentamisen kehitysvaiheita suhteessa nykypäivään. Tuolloin varallisuutta
ei ollut isompaan rakentamiseen eivätkä vaatimukset tilojen suhteen olleet suuret - mökillehän mentiin ulkoilemaan, kalastamaan ja
marjastamaan sekä saunomaan ja uimaan.
Nykyiseen mökkirakentamiseen verrattuna tuon ajan mökit olivat
ajan hengen mukaisia, yksinkertaisen tyylikkäitä ja vaatimattomia.
Kohteiden rakentamisvuodet ovat numerojärjestyksessä seuraavat:
 kohde 39: Karsikkoniemi 60:12, rakennettu 1959,
 kohde 40: Koivuranta 60:4, rantasauna 1959,
 kohteet 41, 3 kpl hylättyjä saunamökkejä: Eskonranta 60:21,
1956 , Puroranta 45:27, 1956 ja Norvakari 45:6, 1959
 kohde 42: Mäntylä 45:9, 1957
 kohde 43: Kiviranta 45:10, mökki ja sauna vesirajassa 1948
 kohde 44: Lepola 45:8, rakennus vesirajalla, 1960

Ote liitekartasta 1:10 000

Vaikka kaikki paikat eivät täytä nykyisiä loma-asuntotontin vaatimuksia, pienet rakennuskohteet kannattaisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja käyttää niitä kesäsaunoina ja huvimajoina. Oleellista on, että niiden lähelle tai väliin ei rakennettaisi nykyajan isoja
loma-asuntoja, jolloin alkuperäinen alueen luonne säilyisi.
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Vanhat hirret ja ikkuna 70-luvun tyyliin
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RYTINIEMIEN ETELÄPUOLI, ALUEKOKONAISUUS sk-3.8 , kohteet
49-53.
Alueella on kymmenkunta loma-asuntoa, joista enin osa 1960-luvun
alusta. Vanhat saunatuvat kannattaisi säilyttää osana tontin rakennuskantaa sillä ne ilmentävät hyvin loma-asumisen kulttuurissa tapahtuneen muutoksen viimeisen 60 vuoden aikana ja tuovat alueelle ajallista kerrostuneisuutta. Rakennukset ovat pienikokoisia ja
kevytrakenteisia, joten niiden kunnostaminen ja ylläpito on edullista.

Ote RAHU-rekisteritiedoista pohjakartalla.
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49.Honkapirtti 45:15, rak 1952, mökki

49. rantasauna

51. Viihtylä 58:3, rakennettu 1958

52. Vanhala 58:27 rakennettu 1950

54. Kaikuranta 44:14, rakennettu 1957

53. Pikkumökki 58:20, rakennettu 1964

NORVALAHDEN TALON YMPÄRISTÖN ALUEKOKONAISUUS sk-3.8,
kohteet 56-65.
Alueella on 16 kpl vanhempia loma-asuntoja, joista 9 on rakennettu
1960-luvulla. Kunkin aikakauden rakennuksia on syytä säilyttää ja
korjata rakentamisajankohdan tyyliin.

56. Norvapuro 44:5, rakennettu 1959

57 Santala 43:15, rakennettu 1959

59. Koivula 43:10, rakennettu 1956

61. Honkapirtti 57:3, rakennettu 1956

Ote RAHU-rekisteritiedoista pohjakartalla.
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60. Huijula 57:10, rakennettu 1957

Kohde 63, Pihlajaranta 57:7

Kohde 64, Ainola 57:5

Pihapiiri on rakennettu vuonna 1959. Mökki ja sauna on tehty pyöröhirrestä, joka on käsitelty mustanruskeaksi. Molempiin rakennuksiin on uusittu ovet ja ikkunat, jotka eivät ole alkuperäisen tyylin
mukaisia. Kokonaisuutena kuitenkin hieno kohde.

Pihapiiri on rakennettu 1957. Rakennukset ja rakennusosat ovat
säilyneet pääosin alkuperäisinä. Umpinainen kuisti lienee ollut alkujaan avoterassi. Suositumpi julkisivuväri oli tuolloin harmaalla tai
vihreällä taitettua valkoista. Punaista alettiin suosimaan 1970luvulla.

39

Kohde 65. Aapola 46:8

Aluekohde sk-3.7 rakennuskohteet 66
Ojansuun peltoaukea talousrakennuksineen 46:14
Vitikan vanhan tilan peltoaukea, jossa 6 kpl vanhoja latoja / makasiineja ja riihi. Tämä on Norvajärven ainoa viljelysmaisema, josta
on näkymä järvelle. Uusi Vitikan maatilakeskus, Mäkelä, sijaitsee
maantien varressa metsikön takana. Uudessa pihapiirissäkin on kaksi vanjaa hirsirakennusta, lato ja aitta. Lisäksi maantien länsipuolella
metsässä, omalla tontilla on pieni hirsinen mökki.

Pieni, vanha asuinpihapiiri, joka on rakennettu vuonna 1947. Asuinrakennuksen lisäksi pihapiirissä on pieni navettarakennus, maakellari, kaivo ja etäämpänä rannassa sauna ja lato. Harmaahirsinen,
hieno ja hyvin hoidettu rakennuskohde on suojelemisen arvoinen.
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Ote liitekartasta 1:10 000.
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8 Yhteenveto inventoinnista

sauna vuonna 1934. Itärannalla on jäljellä Saarelan rantasauna vuodelta 1939. Kaikki muut inventoidut loma-asunnot onkin rakennettu
sotien jälkeen, pääosin 1950-luvun lopulla. Kun alueella on nyt noin
250 loma-asuntoa, niistä 45 eli vain noin viidesosa on jälleenrakennuskaudelta, muut ovat uudempia.

Norvajärven seutu on syrjässä isoista vesistöistä ja se asutettiin suhteellisen myöhään vasta 1800-luvun puolivälissä. Poikajärvelle tuli
ensimmäinen asukas 1820-luvulla ja vanhimmat talot ovat vuodelta
1867 ja 1933. Lahtela asutettiin 1920-luvulla mutta nykyinen rakennus on jälleenrakennuskaudelta vuodelta 1956, samoin kun Niemen
ja Tuiskun (-41) talot.

Loma-asunnot on merkitty aluekokonaisuuksiksi, jossa nyt inventoitua rakennuskantaa tukee 1960-luvun alun pienimittakaavainen
lomarakentaminen, muodostaen omia aluekokonaisuuksiaan.

Norvajärvellä vanhin asuinpaikka on Lismaniemi, joka rakennettiin
1850-luvulla. Rytiniemi ja Mäntyniemi on rakennettu 1920-luvulla,
Norvalahti 1932 ja Norvasalmi 1935. Myös Santaniemi on perustettu 1930-luvulla mutta rakennuskanta on vuodelta 1959. Härkinvaaran ja Hiekkaniemen tilakeskukset on rakennettu 1954.

Uusin 2000-luvun loma-asuntorakentaminen on selvästi suurimittakaavaisempaa eikä se sovi vanhojen mökkien viereen tai väleihin.
Mahtaileva uudisrakentaminen vie huomion pieniltä rakennuksilta
ja leimaa ranta-alueen muuksi, mikä se on alkujaan ollut. Visuaalisia
ja toiminnallisia konflikteja on jo nähtävissä.

Inventoituja asuntoja oli 13 kpl, joista kolme on lomaasuntokäytössä. Muita kohteita kuten silta, makasiineja ja aittoja on
4 kpl. Ojansuun kohde sisältää 8 erilaista varastorakennusta.

9 Suunnittelu ja korjaussuositukset

Jälleenrakennuskaudella alueelle rakennettiin myös julkisia palveluja kuten Norvajärven lentosatama 1955, Palvelualojen ammattiliiton leirikeskus 1956, kansakoulu 1958, saksalaisten sotilaiden hautausmaa ja kappeli 1959-63 sekä Rovaniemen seurakunnan leirikeskus 1974.

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

Vaarainen seutu ei ollut laajemmalti sopivaa maanviljelyyn, joten
alueesta alkoi kehittymään loma-asuntoalue jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Rovaniemen ensimmäinen loma-asunto eli saunamökki rakennettiin Lismaniemen kärkeen vuonna 1929. Seuraavaksi
rakennettiin Norvasalmen pohjukkaan kannakselle loma-asunto ja
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Suojelu koskee useimmissa tapauksissa pihapiirikokonaisuutta ja
rakennusten ulkoasua, niiden alkuperäisten tyylipiirteiden säilyttämistä ja ennallistamista. Vähäisiä muutoksia ja korjaustoimenpiteitä
on mahdollista tehdä, jos ne eivät vaikuta alentavasti rakennuskohteen kulttuurihistorialliseen arvoon.

9.2 Rakennusten korjaaminen ja ylläpito
Oleellista vanhan korjauksessa on korjaustöiden rajoittaminen vain
vaurioituneisiin kohtiin, jolloin kustannukset jäävät vähäisiksi.
Yleiskaavaan tulee liittää suojelukohteita koskevia korjaussuosituksia ja -ohjeita, kuten ikkunoiden ja ovien kunnostamista / vaihtamista, lisäeristämistä ja uudisrakentamista vanhan kohteen läheisyyteen. Pieniä lomarakennuksia on järkevää korjata ja ylläpitää, sillä
nykyään rakennuksia ei voida rakentaa yhtä lähelle rantaa kuin aikoinaan tehtiin.

Vanha rakennus saa näyttää vanhalta, ajan patinaa pitää olla. Katon ja perustusten kunto on tärkeintä säilymisen kannalta.
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9.3 Uudisrakentaminen suojelukohteen yhteyteen tai
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

noilla liittyy suomalaisten kulttuurihistoriaan ja vahvaan luontosuhteeseen sekä voimakkaaseen kaupungistumiseen 1960-70 luvuilla.
Suhde kotiin ja sukuun oli tuolloin vielä vahva ja vaatimattomilta
tiloilta ei ollut antaa kaupunkiin muuttaville perillisille muuta perintöä kuin pala maata, johon sitten rakennettiin kesäkäyttöinen saunamökki. Mökkiä käytettiin pääosin kesälomalla ja kesäviikonloppuina joten varustelutaso oli vaatimaton – muuhun ei ollut varaakaan. Rakennukset sijoitettiin usein aivan vesirajaan, mihin nykyisin
ei enää saisi rakentaakaan. Tämän sosiaalista ja taloudellista kehitystä ilmentävän rakentamistavan ja rakennustyypin toivoisi säilyvän tulevaisuuteenkin, vaikka yhtenä osana tontin rakennuskantaa.

Uudisrakentaminen olemassa olevaan ympäristöön vanhaa rakennetta kunnioittaen on haastava tehtävä. Varsinkin tällä Norvajärven
alueella, missä maanomistajat haluavat muuttaa lomaasuntopainotteisen alueen osin vakinaisen asumisen alueeksi.
Täydennysrakentaminen istuu maisemaan parhaiten silloin, kun eri
tyyppisten rakennusten ja alueiden väliin jätetään riittävän leveät,
rakentamattomat suojametsät. Itärannan mäntykankailla metsä ei
kuitenkaan anna paljon näkösuojaa ja silloin tulee hyödyntää maaston muotoja. Länsirannan kuusi-sekametsissä suojaväli voi olla hyvinkin lyhyt.

Omarantaiset lomatontit ovat melko pieniä ja nykyajan rakennustyypit voivat olla niille liian suuria ja maisemassa kauas näkyviä.
Siksi inventoija suosittele, että vaalittavat loma-asuntoalueet pienine rakennuksineen ja mitoituksineen, tulee merkitä kaavaan isoina
aluekokonaisuuksina, joiden täydennysrakentamista ohjaisivat tarkat kaava- ja rakentamismääräykset.

Kaikki vanhat asuinpihapiirit ovat vaalimisen arvoisia. Vanhoihin
asuinpihapiireihin uudisrakentamista tulee välttää ja hyödyntää
ensin niissä jo olevat piharakennukset erilaisiin käyttötarpeisiin. Jos
halutaan uudisrakennus, sen tulee olla mittakaavaltaan olevien rakennusten mukainen, kapearunkoinen ja puusta tehty sekä sijoittua
perinteiseen tapaan neliöpihan muotoon.

Alueella on hyvin säilynyt lomarakentamisen historian ajalliset kerrokset ja tyylit aina nykypäivään asti. Vaikka yleiskaava on mahdollistanut jo vuosia asuintalojen rakentamisen rantatonteille, niitä on
rakennettu hyvin vähän. Vain parissa kohdassa on näkyvä ristiriita
isomittakaavaisen uuden ja pienen vanhan rakentamisen välillä.

Uutta pihapiiriä ei tule rakentaa vanhan kylkeen vaan vähintään
noin 50-80 metrin etäisyydelle siitä, sijoittuen siten ettei se vie
huomiota tai alista vanhaa, pienimittakaavaisempaa rakentamista.

Kaavamerkintöjä ja rakentamismääräyksiä tarkentamalla tilanne
voidaan vielä saada hallintaan siten, että loma-asunnoiksi jäävien
tonttien ympäristössä säilyy rauhallisuus ja pienimittakaavaisuus.
alueella on hyvin säilynyt lomarakentamisen historian eri ajalliset

Sodan jälkeen rakennettuja, tavallisen kansan loma-asuntoalueita ei
liene vielä suojeltu Suomessa. Vanhimmat loma-asunnot alkavat
saavuttaa 60-70 vuoden iän. Loma-asuminen synnyinseudun ran44

kerrokset ja tyylit aina nykypäivään asti. Voimassa olevan yleiskaavan yksi tarkoitus lienee ollut sallia ranta-alueella ympärivuotinen
asutus olevissa loma-asunnoissa (n. 80 tonttia). Uudisrakentamisen
kokoa määräämällä ja rakennusoikeuden jakaminen useampaan
pieneen rakennukseen mahdollistaisi uuden rakentamisen sopeuttamisen olevaan, pienimittakaavaiseen rakennuskantaan.

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.

Uudet, isommat vakinaiset asunnot pihapiireineen voidaan sijoittaa
taemmaksi rinteeseen omiksi ryhmikseen, mahdollisimman etäälle
loma-asunnoista, varsinkin arvokkaiden aluekokonaisuuksien kohdilla. Tämä olisi luontainen tapa jaksottaa rantavyöhykkeen rakentamisen lajia ja mitoitusta. Nykyisessä kaavassa näitä taustalla olevia tontteja on noin 150 kpl, mikä vaikuttaa paljolta alueen luonteeseen ja palvelutasoon nähden. Rakennetun ympäristön laatu säilyisi
parempana, jos rantarakentaminen jaksottuisi nykyistä selkeämmin
ja alueella olisi tarjolla pitempiä, vapaita rantajaksoja taustalla asuvienkin nautittavana.

Museovirasto myöntää entistämisavustuksia rakennussuojelulailla
suojeltujen tai niihin verrattavien muiden kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen.

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