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

kohteiden kanssa arvokkaan aluekokonaisuuden. Rakennusten lisäksi huomioidaan vanhat pellot ja tielinjaukset, puukujat, sillat,
lossit, myllyt yms. rakenteet.

Lähtötiedoiksi koottiin aiemmin tehdyt inventoinnit ja vanhoja karttoja. Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on koottu Museoviraston
rekisteriin, joka on saatavissa Museoviraston internet-sivulta. Maakunnallisesti arvokkaat kohteet on inventoitu maakuntakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi Lapin ELY-keskus on teettänyt vuosina 2006
koko Lapin läänin kattavan inventointihankkeen "Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" jossa alueita on inventoitu ainakin osittain.
Alueella on myös aiemmin laadittu yleiskaava, jossa myös on lueteltu muutamia arvokkaita rakennuskohteita. Vanhoja peruskarttoja
on tilattu maanmittauslaitokselta.

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

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

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

Selvitys sisältää myös lyhyen kuvauksen alueen asutus- ja kulttuurihistoriasta.
Yleiskaavoitusta palvelevassa selvityksessä painopiste on pihapiirien
ja aluekokonaisuuksien tarkastelussa mutta myös yksittäiset rakennukset huomioidaan, sillä ne voivat muodostaa yhdessä muiden
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2 Inventointialueen kartta ja aluekuvaus

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.

Rautiosaari sijaitsee Rovaniemen kaupungin Muurolan kylässä, noin
15 kilometriä Kemijokivartta etelään joen eteläpuolella. Valajaskosken voimalaitos toimii siltana ja kyläläisten väylänä joen pohjoispuolella olevalle valtatielle.

Kohteet piharakennuksineen ja ympäristöineen valokuvattiin ja
asukkaita haastateltiin rakennuksen vaiheista, jos he olivat paikalla.
Muutamissa kohteissa pääsimme tutustumaan myös sisätiloihin,
missä oli säilytetty mm. vanhat uunit.

Joki hallitsee koko kylän maisemaa. Jokitörmät ovat korkeat ja monin paikoin jyrkät, joten kevättulvat ovat harvinaisia kylällä. Selvitysalue on viljavaa seutua ja maanviljelykset ovatkin aina hallinneet
kylän maisemaa. Rautiosaaressa eletään murrosvaihetta, jossa peltojen reunustamat suuret pihapiirit ovat vaarassa kadota ja tilalle
on tulossa lähiömäinen omakotiasutus. Kylän ainoa maanviljelijä on
kuitenkin pystynyt suurelta osin säilyttämään arvokkaan perinnemaiseman.

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

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

4 Valintaperusteet ja inventoitujen kohteiden
määrä

Inventoituja kohteita koko alueella oli 24 kpl ja ne kaikki on esitelty
tässä raportissa.

Rakennusinventointi on rajattu koskemaan kaikkia ennen vuotta
1960 rakennettuja kohteita. Kohteita alueella on yhteensä 24 kpl.
Kartoille on esitetty kaikki inventoidut kohteet, joilla katsotaan olevan kulttuurihistoriallista, rakennustaiteellista tai maisemallista arvoa. Joitakin paikallisesti merkittäviä kohteita liitettiin inventointiin,
vaikka ne olivat vasta 1960-luvulla rakennettuja.

3 Inventointimenetelmä ja työn vaiheet
Inventointityö aloitettiin keräämällä olemassa olevien inventointien
tiedot. Kirjastosta etsittiin kylän historiaan liittyvää kirjallisuutta.
5
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Isopudas

Inventointialueen rajaus ja lähtötietokartta vanhoista rakennuskohteista.
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5 Arvottamismenetelmän kuvaus ja arvotus

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

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

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

5.1 Arvojen määrittely
Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa
edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollakin
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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6 Kohteiden esittely

rakennuskanta säästyi kokonaan viime sotien hävitykseltä. Rautiosaari yhdessä Heikkilänrannan talojen kanssa muodostaa edelleenkin arvokkaan kulttuurimaiseman. Rautiosaaren vanhimmat asuinrakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta. Oinas-Hannin pellon
reunassa on säilynyt pyramidikattoinen kesänavetta, joka on peräpohjolalle tyypillinen rakennustyyppi.

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

Tässä inventoinnissa maakuntakaavassa määriteltyä aluerajausta
on vielä tarkennettu kolmeksi osa-alueeksi, sillä vanha viljelysmaisema on paikoin vähitellen metsittymässä ja uusi rakennuskanta
valtaamassa kylämaisemaa. Vanhimmat pihapiirit eli HeikkiläYliheikkilä peltoaukeineen, Oinas-Hanni, Olli-Hanni, Hakala, Kujala,
Keskitalo, Rautio eli Rautiosaaren itäpää ja Vanhainkotimiljöön rakennettu ympäristö on määritelty tässä inventoinnissa maakunnallisesti arvokkaiksi. 12 pihapiirikokonaisuutta ovat säilyneet hienosti

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

6.2 Maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet

.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa Rautiosaari on määritelty
maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Statuksen poistamista harkitaan parhaillaan maakuntakaavan uusimisvaiheessa. Alueen vanha rakennuskanta on hyvin säilynyt ja kulttuurimaisemakin pääosin kunnossa, joten arvotuksen soisi säilyvän
entisellään. Lisäksi alueella on erityinen kunnalliskoti-vanhainkodin
alue historioineen.

Kaikki jälleenrakennuskauden rakennuskohteet, 8 kpl, on osoitettu paikallisesti arvokkaiksi. Männikön-Riihipellon peltoalue on
merkitty paikallisesti arvokkaaksi aluekokonaisuudeksi sisältäen
saareen johtavan sillan. Vanha kylätie on merkitty arvokkaaksi raitiksi tai kylätieksi. Samaan luokkaan on sijoitettu Paloniemen hautausmaa-alue ja uusi leirikeskus, jolla on suuri kulttuurinen merkitys vanhoillislestadiolaisessa kylässä

6.3 Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet

Rautiosaari Kemijoessa sijoittuu joen ja putaan väliin, Valajaskosken
alapuolelle. Pysyvästä asutuksesta on tietoa ja 1500-luvulta. Saaren
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7 Rautiosaaren historia

mä kömmätti eli hourula purettiin 1915, jolloin uusi rakennus oli
ollut valmiina noin vuoden.

7.1 Rautiosaaren asutushistoria

Henkilökuntana oli isännöitsijä ja emännöitsijä, joiden kanssa hoidettavat tekivät maatilan töitä. 1890-luvun alkupuolella taloon otettiin myös vanhuksia ja orpoja 30-40kpl, yhteensä 99 hoidettavaa ja
kaikki samassa tilassa. Aluksi hoidettavat olivat keskenään, myöhemmin työkykyisin hoidettava katsoi muiden perään.

Rautiosaari on maisemaltaan kaunis saari Kemijoen etelärannassa,
Valajaskosken alapuolella. Asutuksella on pitkä historia. Asuttamisesta on rekisteröityä tietoa 1500 luvulta ja kaivauksilla alueelta on
todettu myös kivikautisia asuinalueita.
Rautiosaari on asutettu jo keskiajalla. Rompasaaren eli Muuron
(karjalainen suku) mainitaan vuoden 1543 verokirjassa. Rautio nimi
vakiintui 1660-luvulla kun tilan vävyksi tuli seppä. Vanhoissa kartoissa vuodelta 1618 vanha Rompasaari sijaitsi saaren keskellä ja
uusi Rompasaari / Hämäläinen länsipäässä. Vuoden 1695 kartassa
oli lisäksi Rautio eli Rompasaaen kantatalo itäpäässä. Reilut sata
vuotta myöhemmin vuoden 1860 kartalla näkyy edellisten lisäksi
nimet Uusi-Hanni ja Vanha-Hanni sekä maan puolella Heikkilä eli
Mannerrautio ja Maikunen.

Maatilan toiminta laajeni tasaisesti. Uusi, kookas navetta valmistui
vuonna 1925 ja lisäksi rakennettiin muita pienempiä tarverakennuksia ja hankittiin kalustoa. Viljelyala kasvoi alun 3 hehtaarista
60:een hehtaariin 1930-luvulle tultaessa. Tuolloin tilalla oli 30 lehmää, 8-17 sikaa, 6-22 lammasta, 7-15 kanaa ja 5-7 hevosta, hiehoja,
vasikoita, sonneja ja porsaita. Sotiin asti lehmät olivat suomenkarjaa. Pelloissa viljeltiin heinää, ohraa, perunaa, ruista, kauraa, turnipsia, nauriita ja herneitä sekä vehnää 30-luvulla. Maatila lopetettiin
kannattamattomana vuonna 1978. Kunnalliskodin maatila on esimerkki alueen viljelijöille ja toimi maatalousoppilaitoksen koulutilana, joten sen kulttuurinen merkitys kylälle oli suuri.

Kylän myllyt ovat sijainneet Tuomiojan varressa, missä on ollut peräti 5 vesimyllyä viljan jauhamista varten. Viimeisimpänä käytössä
oli rantamylly, jonka omistivat Heikkilät, Rautiot ja Hannit.

Rivitaloja kunnalliskodin henkilökunnalle alettiin rakentamaan
1960-luvun lopulla. Vuonna 1975 mielisairasosasto lakkautettiin ja
rakennus muutti vanhainkodiksi, jonka yksi osasto saneerattiin terveyskeskussairaalaksi. Laitoksessa oli yli 50 työpaikkaa eri tehtävissä
ja se muodosti kylälle noin 300 hengen yhteisön. Päiväkoti henkilökunnan lapsille perustettiin 1970-luvun alussa.

Vaivaistalo perustettiin Rovaniemen Rautiosaareen vuonna 1888.
Kunta osti Rompasaaren ja Nillun tilat, yhteensä 400 hehtaaria maata ja rakennukset joissa oli pirtti, keittiö, maitokamari, kaksi kamaria, navetta, lammashuone, aitta ja riihi. Vuosina 1892-4 rakennettiin hirsinen lisärakennus, jossa oli tilat kuudelle mielisairaalle - tä-
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Rautiosaaren koulu perustettiin vuonna 1909 vaivaistalon maille.
Hirsinen koulurakennus , 12x26 m, valmistui syksyllä 1909. Opettaja
asui koulun yhteydessä, jossa hänellä oli pieni maatila. Oppilasmäärien kasvaessa myös opettajien määrä kasvoi kolmeen. Koulukeittolatoiminta aloitettiin vuonna 1940. Vanha koulu purettiin vuonna
1962 ja oppilaat muuttivat väliaikaisiin parakkitiloihin, kunnes uusi
koulu valmistui 1963 mantereelle Heikkilänrantaan. Koulua kehitettiin jatkuvasti vuosien saatossa, mm. ulkokentät rakennettiin 1980luvulla ja peruskorjaus ja laajennus tehtiin 1994. Koulussa on noin
90 oppilasta.

Kylällä on ollut 1960-luvulta lähtien kaksi kauppaa, Eilan ja Helenan
kaupat. Lisäksi kylällä kiersi kauppa-auto. Lisäksi kylällä oli postikonttori, josta rahaliikenne poistui vasta 1990. Viimeinen kauppa ja
posti lopettivat toimintansa vuonna 1997.

7.2 Rautiosaaren kulttuurihistoria
Suomen kylissä on ollut aktiivista yhteistoimintaa itsenäisyytemme
alkuvuosista lähtien. Elintasomme nousu ja yhteiskuntamme kehitys
on lähtenyt liikkeelle kyliemme ruohonjuuritason toiminnoista ja
yhteistyöstä, osuustoiminnasta, joka oli aluksi köyhyyden sanelemana pakollistakin, jotta saavutettiin paremmat elinolosuhteet.
Rautiosaareenkin perustettiin vuonna 1917 Maamiesseura, jonka
piirissä hoidettiin yhteisiä asioita ja perustettiin mm. puimaosuuskunta ryskineen 1919, perunanostoyhdistys 1924, sonniosuuskunta
1928 ja karjakerho 1947.

Joki oli tärkeä kulkuväylä ja kaikilla taloilla olikin omat veneet. Raskaammat tavarat ja karja kuljetettiin proomulla. Talvella jokeen
rakennettiin jääteli, jossa sahatut jääpalat käännettiin kangella sillaksi ja jäädytettiin. Valajaskosken voimalaitoksen silta valmistui
1960. Sitä ennen alueelle kuljettiin joen itäpuolelta. Saareen johtaa
Isoputaan yli nyt kaksi siltaa, joista toinen Rommanpäässä ja pengersilta Ylipäässä Hanninpieskassa. Tien puuttumisen takia Rautiosaari säästyikin Lapin sodan hävitykseltä, vain 3 rakennusta oli tuhoutunut - nekin ilmeisesti suomalaisten toimesta. Niinpä alueella
onkin poikkeuksellisen paljon säästynyt vanhaa rakennuskantaa.

Kylät olivat pitkälle 1960-luvulle asti melko itsenäisiä ja omavaraisia
sekä omatoimisia yksiköitä, missä huolehdittiin itse alueen ja ihmisten asioista.
Uiton loppuminen 1980-luvulla vapautti Kemijoen kalastukselle ja
veneilylle. Uiton loppuminen oli kuitenkin kulttuurihistoriallisesti
merkittävä menetys samoin kuin kyläkauppojen ja postin loppuminen 1900-luvun lopulla. Tällä hetkellä maatilojakin on vain yksi, joten yhteisten asioiden hoitoon perustettiin kylätoimikunta vuonna
1999. Kyläyhteisö onkin erittäin aktiivinen ja yhteisöllinen, mitä

Kulkuvaikeuksien takia alueelle perustettiin oma hautausmaa Paloniemeen vuonna 1930. Hautausmaa-aluetta laajennettiin lahjoitusmaalla 2 hehtaariin vuonna 1982. Hautausmaalla on muistomerkki kunnalliskodin asukkaille.
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ylläpidetään em. harrastustoimintojen lisäksi kyläsuunnittelulla,
jonka toimenpide-ehdotukset toteutetaan kyläläisten yhteistyöllä.

Maalaisliiton ( keskustan) Rautiosaaren paikallisyhdistys perustettiin
maaliskuussa 1922. 85-vuotisen historian aikana yhdistyksen toiminta on ollut vilkasta, myös sotavuosina. Nuorisojärjestö eli Maaseudun Nuorten Liiton Rautiosaaren osasto perustettiin syyskuussa
1945 ja se on Suomen vanhimpia. Toiminta oli alkuaikoina vilkasta
mutta tällä hetkellä hiipunut. Rautiosaaresta on aina ollut edustaja
kunnanvaltuustossa.

Nykyään Rautiosaaressa toimivia yhdistyksiä ovat Hirvaan Martat
ry, Keskustan Rautiosaaren paikallisyhdistys ry, Rautiosaaren kyläyhdistys ry, Rautiosaaren Pallo ry, Rautiosaaren Rauhanyhdistys
ry, Rovaniemen 4H Yhdistys ry ja Valajaskosken Metsästys- ja kalastusseura ry. Lisäksi koululla toimii kansalaisopiston harrastuspiirejä.

Kylällä toimii puoluepoliittisesti sitoutumaton, kaikille kyläläisille
avoin Rautiosaaren kyläyhdistys, joka perustettiin keväällä 1999.
Jäsenmäärä on 70 henkeä ( noin 600 asukasta). Yhdistys edistää
asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, asukkaiden viihtyvyyttä,
harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä sekä osallistuu kylää
koskevaan suunnitteluun tehden aloitteita ja antaen lausuntoja.

Marttojen vireä toiminta alkoi jo 70 vuotta sitten, jolloin yhdistys
rekisteröitiin. Kokoontumisia on kahden viikon välein. Marttailloissa pidetään mm. opintokerhoa, kulttuuri- ja luontoretkiä, juhlia, talkoita ja muonituksia.
Ote taloudellisesta kartasta vuodelta 1947, Maanmittaushallitus.
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Rautiosaaren Pallo ry eli RaPa, lentopallon erikoisseura perustettiin
huhtikuussa 2006. Seurassa on miesten ja naisten lentopallojoukkueet. Tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille ohjattua, monipuolista liikuntatoimintaa. Salivuoroja on varattu kylän ala-asteelta joka
arkipäivälle.

Ammattikalastus on ollut ilmeisesti vähäistä. Selkäkarin jatkeella on
ollut lohipato 1800-luvulla ja 1900-luvulla Muurolassa. Joen valjastamisen myötä jäi tiloja veden alle ja korvaukset kalastuksen menetyksistä olivat pieniä ja tulivat myöhään. Kylällä onkin sanonta että
voimalaitosten myötä "elintaso nousi mutta elämisen taso laski."

Rautiosaaren rauhanyhdistys edustaa evankelisluterilaisen kirkkoon
kuuluvaan vanhoillislestadiolaista herätysliikettä. Uskonnollinen
herääminen tapahtui 1913-15. Rauhanyhdistys perustettiin vuonna
1933 ja rekisteröitiin -34. Aluksi pyhäseurat järjestettiin vuorotellen
kylän taloissa. Vuonna 1969 kokoontumistilaksi ostettiin Sukulan
talo Muurolasta ja siirrettiin Pieskantörmälle. Tila todettiin pian
liian pieneksi ja keskusliitto esittikin vuonna 1982 uuden leirikeskuksen rakentamista Paloniemeen. Vanha talo myytiin metsästysseuralle.

Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura perustettiin helmikuussa
1960. Tavoitteena oli saada asukkaille ja maanomistajille yhtenäinen metsästysalue ja säännöt harrastukselle. Seurassa on 197 maksavaa jäsentä ja 156 maanomistajajäsentä. Seurantalona toimii
vuonna 1992 ostettu, talkoovoimin kunnostettu vanha puusepänverstas. Rakennuksessa on kokoontumissali, pieni keittiö, teurastamo, pienempi sali, pieni asunto ja saunaosasto. Toimintaan liittyvät
riistanhoito ja kalaistutukset, pilkkikisat, vetouistelukisat, savikiekkoammunnat ja hirviammuntakilpailut sekä kenneltoiminta ja hirvipeijaiset.

Jäseniä on nykyisin noin 130. Yhdistys järjestää viikoittain mm. seuroja leirikeskuksessa, nuorteniltoja, raamattuluokkaa, pyhäkoulua ja
päiväkerhoja. Myös eläkeläisille järjestetään kerhotoimintaa Keskiviikkokerhossa. Leiritoimintaa on ollut jo yli 40 vuotta kun nykyinen
leirikeskus Paloniemeen valmistui vuonna 1984. Vuosittain järjestetään noin 30 leiriä.
Rautiosaaressa toimii kaksi 4H kerhoa, joista toinen on suunnattu
ala-asteikäisille ja toinen hieman vanhemmille lapsille. Kerhot kokoontuvat viikoittain koululla ja metsästys- ja kalastusseuran toimitalolla. Kerhotoimintaan osallistuu viikoittain noin 20-30 lasta ja
nuorta.
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7.3 Maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja
kohteet , Rautiosaari-Heikkilänranta

kulttuurimaiseman rungon. Maisema-arvojen kannalta tärkeintä on
juuri peltojen käyttö viljelyyn, sillä ilman niitä kulttuurimaisemasta,
(cultura = viljellä) ei voida puhua. Kylää kiertää vanha kylätie, joka
on säilynyt alkuperäisellä paikallaan ja avaa liikkujalle hienosti näkymiä eri suuntiin. Tie kulkee jopa yhden pihapiirin läpi, perinteiseen tapaan.

Ote peruskartasta vuosilta 1955-65, Maanmittaushallitus

Karttaote nykytilanteesta, maanmittauslaitoksen karttaikkuna-ortoilmakuva 2013.

Maisemakokonaisuuteen kuuluu saaren lisäksi myös mannerrantaa
Heikkilänrannan puolelta, missä asutus on muodostunut 1800luvulla. Maakunnallisen aluerajauksen sisälle on nyt rajattu kolme
osa-aluetta, missä kulttuuriympäristöarvot ovat vielä selkeästi esillä

Rautiosaaren kylämaisema, joka alkoi muotoutumaan jo 1600luvulla on melko hyvin säilynyt, mutta peltoja uhkaa paikoin umpeen kasvaminen. Saaren keskeiset osat ovat kuitenkin vielä maisemallisesti avaria, viljelykäytössä olevia peltoja, jotka muodostavat
13

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Rautiosaari – Heikkilänranta.
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eli Heikkilänrannan peltoaukea, Rautio-Oinaan peltoaukea ja vanhainkodin kulttuurimiljöö, jotka on nostettu esiin erillismerkinnällä.
Muilla osilla metsittyminen uhkaa kulttuuriympäristön säilymistä,
samoin kun sekalainen uusi rakennuskanta sijoittuneena taajamamaisesti kylärakenteen reunalle.

rauduskoivuja. Puistomaisen kasvillisuuden, puiden, isojen pensaiden ja nurmikenttien ja puistokäytävien vaaliminen onkin täällä
oleellinen osa kulttuuriympäristön vaalimista.

Kylänraittilenkki maantieltä Rautiosaareen muodostaa kulttuurimaisemanselkärangan, mistä ympäristöä havainnoidaan. Tien linjausta
tai leveyttä ei saa muuttaa.
7.3.1 Vanhainkotimiljöö, sk- 2.1
Rautiosaaren vanhainkotimiljöö muodostaa hienon, ajallisesti kerrostuneen rakennetun ympäristön kuntien vammais- ja vanhustenhoidon historiasta ja kehityksestä 1900-luvun vuosikymmenten saatossa.
Uudempi rakennusryhmä sijaitsee vanhainkodin alueella, jossa on
rakennettua rakennuskantaa 1950-luvulta aina 1980-luvulle asti.
Ajallisesti kerrostunut miljöö on rakennuskannan osalta miellyttävä
ja harmoninen kokonaisuus jota puistomainen ympäristö vielä
pehmentää.

Karttaote Maanmittauslaitos karttaikkuna – ortoilmakuva.

Rakentaminen on lähtenyt liikkeelle 1920-luvulla rakennetusta kunnalliskodista (kohde 1), johon liittyi ajan tavan mukaan maatalouden harjoittaminen. Tilaan kuului iso navetta, aitta- ja varastotiloja
sekä viljelykset ja kasvimaat. Pihapiiri oli istutettu kartanotyyliin
puukujilla ja jalopuuryhmin, jotka ovat vieläkin jäljellä, muodostaen
paikalle historiallista paikan henkeä. Miljöössä on mm. lehtikuusia,
sembramäntyjä, salavia, koivukujia sekä komeita kuusia, petäjiä ja
15

ote liitekartasta 1:10 000

Vanhainkoti rakennus toimii nykyään päiväkotina. Uusi piha-aita ei ole tyyliltään 1950luvun mukaine. Tärkeintä on kuitenkin löytää vanhoille rakennuksille uusi käyttö, jotta
rakennukset voivat säilyä. Komea puukuja johtaa asuntolaan.

Kunnallisten palvelujen kehitys alkoi 1800-luvun lopulla vaivaistalon
perustamisesta Rompan tilalle. Varsinainen kunnalliskoti on rakennettu 1914, kuistit kylän suuntaan. Rakennus kaksikerroksine kuisteineen on isonnettu muunnos paikallisista asuintaloista, joiden
hahmoa se jäljittelee. Ikkunoiden koristeellinen puitejako kielii vuosisadan alun tyylivaikutteista. Rakennus on nyt asuinkäytössä.

Seuraava vaihe alueen kehityksessä oli jälleenrakennuskausi, jolloin
alueelle rakennettiin kolme rakennusta eli vanhainkoti, henkilökunnan asuntola ja keittiö-ruokalarakennus (kohde 2), jonka kuva alla.
Yhdessä hoitohuoneessa oli useita vanhuksia tai vammaisia.

Kunnalliskodin vanha hirsiaitta ja konehalli 1960-70 luvulta.

16

7.3.2 Rautionsaaren itäpään vanha asutus ja kulttuurimaisema, sk-2.2

Seuraava uusimisvaihe oli 1980-luvulla, kun vanhusten palveluille
asetettiin uudenlaisia vaatimuksia. Tuolloin rakennettiin uusi rakennus kaakkoiskulmalle, vanhuksille vaadittiin omat huoneet.

Alkujaan saareen on kuljettu vesiteitse Raution rannan kautta sekä
putaan kautta. Vanha maantie on rakennettu penkereelle saaren ja
Heikkilänrannan väliin.
Alueen rakenne on vielä melko hyvin säilynyt vanhan kylätien varressa, missä peltojen yli avautuu laajoja näkymiä. Alueelle ei ole
vielä rakennettu häiritsevässä määrin uudisrakennuksia, jotka
muuttaisivat kylän historiallista ilmettä tai rakennetta.
Alueella sijaitsee saaren vanhin asutus, mistä koko saarikin on saanut nimensä. Vanhin asuttu pihapiiri lienee kohde 16. Rautio saaren
koilliskulmalla.
Rautiosaaressa on säilynyt merkittävä määrä vanhoja rakennuksia.
Arvokkain pihapiireistä ja rakennuksista lienee kohde 11. OlliHannin talo, joka on rakennettu 1813 ja säilynyt rakenteiltaan ja
huonejaoltaan lähes alkuperäisessä asussaan. Toinen merkittävä
rakennus 1800-luvun alkupuolelta on 16. Raution vanha asuinrakennus, joka on kylläkin kylmillään ja lattia painunut. Tila on perustettu jo vuonna 1662.

Puistomaista ympäristöä vanhainkodin miljöössä,
taustalla 1966 rakennetut rivitaloasunnot .

Oman ryhmänsä muodostavat 1920-30 -luvulla rakennetut, tyyliltään yhtenäiset 10. Oinas-Hannin, 15. Keskitalon eli Vanha-Hannin,
12. Hakalan ja 13. Kujalan ehjinä säilyneet pihapiirit. Samaa aikakautta edustaa myös saaren länsipäässä oleva kunnalliskoti.

Myös henkilökunnalle rakennettiin vuonna 1966 uusia asuntoja
rivitaloihin. Nyt osa huoneistoista näyttää olevan tyhjillään mutta
lienevät helposti muutettavissa hoidettavien asunnoiksi.
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Kolmas tyyppi on jälleenrakennuskauden talot (kartalla vihreällä),
jotka istuvat mittakaavaltaan luontevasti vanhoihin pihapiireihin.

hieno näkymä pohjoispuolella virtaavalle Kemijoelle. Vesirajaan on
rakennettu voimalaitoksen alakanavan turvaksi penger, joka ei kuitenkaan näy kylämaisemassa.
Merkittävimmät rakennuskohteet sijoittuvat kahteen ryhmään: 19.
Heikkilä – 20. Yliheikkilä peltojen keskelle joen rantaan ja Hietavaara-Ylitalo peltoaukion itäpäähän metsän reunaan. Paikallisesti merkittävät 21. Harjupelto, 22. Maikunen, 23. Ylivaara ja 24. Hietavaara
sijoittuvat peltojen reunalle keskelle kylää.

Ote liitekartasta 1:10 000

7.3.3 Heikkilänrannan viljelylakeus, sk-2.3
Alue on asutettu 1800-luvulla. Alueen ytimen muodostaa vanha
kylätie ja Heikkilän tila. Alueella on koko kylän ainoa toimiva maatila, Yliheikkilä. Tien rannan puolella on vanhaa asutusta ja peltoja.
Tien eteläpuolella Hietavaaran rinteessä on myös laajat viljelykset,
joiden väliseen metsäsaarekkeeseen on kuitenkin rakennettu uusia
asuintaloja. Ne hieman rikkovat vanhaa kyläkuvaa ja asutussaarekkeet olisikin syytä rajata puuistutuksilla omaksi kokonaisuudekseen
erilleen maatalousmiljööstä. Loivassa rinteessä olevasta kylästä on

Ote liitekartasta 1:10 000
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7.3.4 Maakunnallisesti arvokkaat rakennuskohteet
VANHAINKOTIMILJÖÖN RAKENNUSKOHTEET
1. Vanha kunnalliskoti, Uusi Rompasaari 1:57
Iso, kaksikerroksinen kunnalliskoti on rakennettu 1920-luvulla (historia 1914). Sitä vastapäätä on ollut iso navetta, jonka kivijalka vielä
näkyy maastossa. Rakennusta on kunnostettu vuosien saatossa,
mm. ikkunat on uusittu vanhaa mallia mukaillen. Nurkissa on komeat pilasterit ja profiloidut räystäskarniisit, kuistit ovat kaksikerroksiset. Rakennus on matalalla betonisokkelilla. Ulko-ovet on vaihdettu
1970-luvulla. Väärä seinämaalivalinta ja heikkolaatuinen kattomateriaali tekee ryhdikkäästä rakennuksesta rapistuneen näköisen.
Pihapiirissä on hyväkuntoinen, vanha punainen hirsiaitta, ilmeisesti
vanhan Rompan talon perua, ja rankorakenteinen varastorakennus
ilmeisesti 1970-80 luvulta. Muistumina menneistä ajoista ovat puutarhan puukujat, lehtikuuset ja marjapensaat sekä syreenit.
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2-3. Vanhainkotialueen rakennukset
Alueella on eri vuosikymmeninä rakennettuja rakennuksia, joista
kolme rapattua, aumakattoista rakennusta on saanut rakennusluvan vuonna 1956 ja uudemmat 1966 ja 1981.
1950-luvun rakennukset on sijoitettu väljästi puistomaiseen ympäristöön ja ovat tyyliltään yhtenäisiä, hyvin alkuperäisen ilmeensä
säilyttäneitä. Betoniportaat ja parvekkeet metallikaiteineen ja katoksineen ovat alkuperäiset, Myös julkisivujen värit lienevät alkuperäiset eli vihreä saumapeltikatto ja kellertävä roiskerappaus julkisivuissa sekä muuratut parvekepilarit.
Alueen itäkulmalla on uudempi, ilmeisesti 1970-luvulla tasakattoiseksi remontoitu vanhainkotirakennus vuodelta 1956 (kohteet 3).
Rakennus on mittasuhteiltaan kaunis, valkoinen ja tasakattoinen ja
sopii hyvin kokonaisuuteen. Sen viereen on kytketty uusin, 1981
rakennettu aumakattoinen osa, joka myös on julkisivultaan pesubetonipintainen rakennus. Se ei ole mittasuhteiltaan yhtä tyylikäs kuin
vanhempi osa.

Yllä tyylipuhdas 1950-luvun hoitohenkilökunnan asuntolarakennus ja alla vanhainkoti.

Alueen keskellä on vinoittain neljä rivitaloa v. 1966, jotka ovat oleellinen osa puistomaista aluekokonaisuutta ja sopivat mittasuhteiltaan hyvin muuhun rakennuskantaan. (kuvat sivulla 17)
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Kunnalliskoti 1914, puukujat ja puisto
hirsiaitta 1800-luvulta
jälleenrakennuskausi: vanhainkoti, asuntola,
ruokala 1956
vanhainkoti ja asuntola, 1956 ja 1981
työntekijöiden rivitalot 1966

Vanhainkotialueen uudempaa rakennuskantaa 1950-80 luvuilta.
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RAUTIOSAAREN ITÄPÄÄN ALUEEN RAKENNUSKOHTEET
9. Hanni eli Aurinkoranta 12:91
Pihapiiri on rakennettu 1920. Asuinrakennus sijoittuu pääty tielle
päin ja talousrakennus tien suuntaisesti - kylätie sivuaa tonttia.
Asuinrakennus on remontoitu vanhaan tyyliin mutta uusilla materiaaleilla, mikä hävittää historiaa - on vaikea tietää onko kyseessä
uudisrakennus vai kunnostettu vanha. Talousrakennus lienee jälleenrakennuskaudelta, punaiseksi maalattu rakennus. Osa pihapiirin
rakennuksista lienee purettu. Pihapiiri on tärkeä osa kyläkokonaisuutta.
Oinas-Hannin asuinrakennus, alla kuistidetalji ja aitta.

10. Oinas-Hanni 12:76
Pihapiirin rakentaminen on aloitettu omistajan mukaan vuonna
1914. Vanha osa on hirttä. Taloa on jatkettu pohjoispäästä rankorakenteisena 1940-luvulla sodan jälkeen. Matalan sokkelin takia lattia
on painunut kun talo on ollut tyhjillään 20 vuotta. Vihreä huopakatto on ehjä. Talossa vallitsevana 1920-luvun piirteet mm. ikkunoissa.
Pihapiirissä on pieni aitta ja navetta. Viehättävä, hoidettu pihapiiri.
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Vasemmalla Oinas-Hannin navetta ja oikealla Hannin eli Aurinkorannan pihapiiri.

11. Olli-Hanni 100:15, esitteli Helena Oinas
Pihapiiri on alueen edustavin (kansikuva). Kylätie kulkee pihan läpi.
Pihapiiri koostuu asuinrakennuksesta ja tien toisella puolella olevista talousrakennuksista, missä on mm. navetta ja talli. Etäämpänä
pellon reunassa on pyramidikattoinen kesänavetta, jonka pärekatto
on kunnostettu 1999 avustuksella. Talossa on oma, kunnostettu
pärehöylä.
Alkujaan pihapiiri on ollut kaikilta sivuilta rakennettu, kohde 8. on
siirretty tästä pihapiiristä. Talo on rakennettu 1813 ja ostettu nykyiseen sukuun vuonna 1912. Silloin uusittiin ikkunat. Pirtti on kooltaan 8,5 x 8,5 m. Talossa on ollut kaksi kuistia ja toinen poistettiin
1971, jolloin olevaa kuistia isonnettiin. Sisätilat on remontoitu hienovaraisesti, mm. katto-orret ovat tallella ja alkuperäinen uuni.
Pappa oli puuseppä ja hän rakensi salin jugend-tyyliset huonekalut.
Huonejako on entinen. Vintti otettiin käyttöön 1984, jolloin rapun
tilalta poistettiin kamarin uuni. Samassa piipussa oli 4 kakluunia.
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12. Hakala 13:85
Vanha asuinrakennus on rakennettu 1920. Pihapiirin taustalla on
uusi asuinrakennus. Navetta ja piharakennukset lienevät myös rakennettu ennen sotaa. Rakennuksissa on alkuperäiset ikkunat ja
ovet sekä seinän rimalaudoitus ja huopakatot. Pihapiirin taustalla
on aitta, iso hirsilato ja kasvimaa. Hieno pihapiirikokonaisuus.

13. Kujala 13:79
Asumaton, mutta siisti pihapiiri, ehkä loma-asuntokäytössä. Pihapiiri on rakennettu vuonna 1929 ja rakennukset ovat alkuperäisessä
kunnossa. Kuisti on hieman kallistunut. Pihapiiriin kuuluu asuinrakennus, navetta, 1950-luvun kesäpirtti ja pariaitta. Talossa on matalahko pilariperustus ja rimalaudoitus. Talousrakennukset ovat hirttä. Keskipiha on huomattavan iso.
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15. Keskitalo 7:39 (om. vanha Rautio)
Vanha asuinrakennus on tyhjillään. Talo on rakennettu 1920 ja siinä
on alkuperäiset ikkunat ja alueelle tyypillinen kaksikerroksinen kuisti. Pihapiirissä on hirsinen talousrakennus, pariaitta. Toinen aitta on
siirretty naapuriin. Talossa on vanhat uunit, vesi ja sähkö - talo on
ollut asuttu vuoteen 2006 asti. Talorunko on hyvin säilynyt, vastapäätä ollut pitkä navetta ja lato on purettu. Kamarissa on pidetty
kauppaa vielä noin 15 vuotta sitten.

Kujalan piha-aitta, metsän takana Hakalan asuinrakennus

Hakala ja Kujala ovat saman aikakauden pihapiirejä.
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Naapuriin siirretty , muokattu aitta.

16. Rautio 106:18
Raution tila on perustettu ja 1662. Nykyisistä rakennuksista vanhin
on asuinrakennus 1800-luvun alusta. Pihapiirissä on lisäksi navetta
jälleenrakennuskaudelta, rannassa sauna ja eteläsivulla vanha mankelipuohi. Vanhan asuinrakennuksen itäsivulla ollut vanha navetta
on purettu mutta kivijalan raunio on näkyvillä. Sivupihalla on uusi
asuinrakennus ja navetta 1970-luvulta.
Vanha asuinrakennus on ollut tyhjillään vuodesta 1977 uuden talon
valmistuttua. Talossa on kaksi asuntoa ja päädyillä on eri omistajat.
Korkea päätykuisti on tehty myöhemmin. Osa ikkunoista on vaihdettu, mutta silti vanhan tyylin mukaisia. Oheiset valokuvat sisätiloista ovat länsipään asunnosta.
Vanha navetta on ollut käytössä 1970-luvulle saakka. Perustus on
liikkunut ja uuni halkeillut. Rakennuksessa on navetta, karjakeittiö,
talli ja lantala. Rakennuksen hirret ovat hyvin säilyneet. Navetta on
tärkeä osa pihapiiriä ja erottaa vanhan ja uuden pihapiirin. Sen sisätilat laitteineen ovat hyvin säilyneet ja säilyttämisen arvoiset.
Kesäisin kun karja oli kesälaitumilla, navetta siivottiin ja siellä ruokailtiin. Mankelipuohin vintillä nukuttiin kesäisin.
Pihapiirissä on komeita, isoja puita; kuusia, lehtikuusia ja sembramäntyjä sekä perinteisiä maalaispihan koristekasveja.

Raution vanhan asuinrakennuksen itäpää.
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Raution hirsinen navetta, ilmeisesti jälleenrakennuskaudelta.

Mankelipuohi.
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17 Hanninranta / Vanha-Hanni
Pihapiiri on hävinnyt. Tilan omistuksessa on kohde 15, Keskitalo.
Jäljellä on vanha aitta niemen kärkeen johtavan viljelystien varrella.

Vanha-Hannin pihapiiristä on jäljellä vain hirsiaitta peltoaukean
laidalla.

Raution rantasauna jälleenrakennuskaudelta.
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HEIKKILÄNRANNAN ARVOKKAAT RAKENNUSKOHTEET
19. Heikkilä 8:101
Pihapiiri on rakennettu vuonna 1864 ja siihen kuuluu kaksi asuinrakennusta, kaksi navettaa ja etäämpänä olevat aitta ja latorakennukset. Suuri, eheä pihapiiri rakennuksineen on hyvin hoidettu.
Päärakennuksessa on kaksi korkeaa, alueelle tyypillistä kuistia. Alakerran ikkunat on uusittu alkuperäisen mallisina. Yläkerran ja kuistien ikkunat ovat alkuperäiset. Korkea kivi- ja betonisokkeli turvaa
rakenteiden säilyvyyttä. Sokkelissa on luukku talon alle. Tien puoleinen asuintalo on puoliksi hirsirunkoinen ja sodan jälkeen rakennettu pääty rankorakenteinen. Talon nurkissa on komeat pilasterit
ja räystään aluset on laudoitettu komein profiililaudoin. Seinissä on
pystyrimalaudoitus ja katot ovat punaista huopaa, samoin navetoissa ja aitassa.
Navetat ovat hirsirunkoiset ja lienevät 1920-luvulta. Navetan päädyssä on komea lastaussilta vintillä olevaan heinälatoon. Navettojen
ikkunat ovat alkuperäiset. Karjaa on ollut viimeksi 1970-luvun alussa. Taloon tehtiin täysremontti vuonna 1972, mm. uunit on uusittu.
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20. Yliheikkilä 8:114
Pihapiiri on rakennettu 1920-luvulla. Pihapiiri on rakennettu neljältä
sivultaan. Asuinrakennuksessa lienee vanhan talon runko ja kaksi
kuistia perinteiseen tapaan. Julkisivussa on pystyrimalaudoitus ja
huopakatot. Ikkunat ja ovet on uusittu. Tuoreiden maalipintojen ja
rakenneosien takia rakennus näyttää uudelta. Toisessa kuvassa näkyvä aittarakennus on selkeästi vanhaa perua.
Alueen ainoan toimivan maatilan pihapiirissä on uudehko navetta ja
varastorakennus, jotka rajaavat luontevasti vanhaa pihapiiriä.
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7.4 Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja rakennuskohteet

Kylän vahva uskonnollisuus näkyy myös rakennetussa ympäristössä.
Pienessä kylässä on oma seurakuntasali, rakennettu vuonna 1984,
leirikeskuksineen (kohde 4).

7.4.1 Rautiosaaren hautausmaa sk-3.1
Kulkuvaikeuksien takia Rautiosaaren kylään perustettiin oma hautausmaa Paloniemeen vuonna 1930. Hautausmaa-aluetta laajennettiin lahjoitusmaalla 2 hehtaariin vuonna 1982. Hautausmaalla on
muistomerkki kunnalliskodin asukkaille.

7.4.2 Riihipelto-Isopudas sk-3.2
Rantaniityllä on puretun Rompan talon vanha riihi (kohde 6). Rakennus on hyväkuntoinen maamerkki avoimen rantaniityn reunassa, kertoen alueen vanhasta viljelykulttuurista. Eläinaitaus tekee
alueesta mielenkiintoisen alueen asukkaille.
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JÄLLEENRAKENNUSKAUSI
PAIKALLISESTI ARVOKKAAT PIHAPIIRIT, 8 kpl
5. Tommila, 128:1 / Puhakka Raili (kartalla Männikkö)
Pihapiiri on rakennettu 1946 saadulla rakennusluvalla. Pihapiirissä
on asuinrakennus, jota vastapäätä navetta ja metsän reunassa kaksi
vanhempaa hirsirakennusta ja maakellari. Samalla sijalla ollut vanha
asuinrakennus poltettiin Lapin sodassa. Nykyisessä talossa on hirsirunko, johon tehtiin lautavuoraus myöhemmin. Ikkunat on vaihdettu kuusiruutuisista nykyisiin 1950-60 luvun vaihteessa. Talon eteläpäähän on rakennettu ns. elintasosiipi eli wc- ja saunatilat 1977.
Talo sijaitsee hienolla paikalla jyrkän rantatöyrään päällä. Törmän
tiheä puusto peittää maisemanäkymiä molempiin suuntiin. Talon
länsisivulla on vanha peltoalue, joka on osin viljelykäytössä.

Vanha, poltettu asuinrakennus sijaitsi pääty
joelle päin.
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7. Leinonen 1:28
Rautionsaaren länsipäässä on sijainnut Rompan vanha tila, mistä
syystä aluetta on kutsuttu Rompasaareksi. Rompan vanha talo ja
pihapiiri on purettu 1970-luvulla. Tämä sillankorvaan sijoittuva tontti on lohkottu vanhasta emätilasta ja sijoittuu vanhan Riihipellon
itäpäähän. Rannan puolella alangossa on tontin laajat puutarhaviljelykset vanhalla niityllä.
Pihapiiri on saanut rakennusluvan vuonna 1959 ja talo on runkomitaltaan jälleenrakennuskauden tyyppitaloja isompi. Asuintalon vieressä on viehättävä piharakennus, jossa on varastoja ja autotalli.
Katossa on alkuperäinen huopakate ja kuisti puisine pystypylväineen ja metallikaiteineen. Talo istuu luontevasti rinteeseen ja siinä
on iso, hyvin säilynyt kellarikerros. Rakennukset ovat hyväkuntoiset
ja niissä on säilytetty alkuperäiset rakenteet, vain ikkunat on vaihdettu 1980-luvun alussa, mutta ne sopivat talon tyyliin.

35

8. Saarela / Taunola, 12:42
Rautionsaaren keskellä, kylätien ja pellon välisessä rinteessä on
vuonna 1946 rakennettu pientilan pihapiiri, missä on pieni asuinrakennus ja navetta sekä etäämpänä pellon kulmassa iso varastorakennus. Asuinrakennusta on uusittu rakentamalla kuisti ja uusimalla
ikkunat. Navettaosa on rakennettu hirrestä ja lato on rankorakenteinen.
18. Jokilahti, 101:13
Rautionpään sillankorvassa on vuonna 1947 rakennusluvan saanut
pihapiiri, joka lienee vain lomakäytössä. Pihapiirissä on keltainen
asuinrakennus ja tiilinavetta. Asuinrakennuksessa ovat säilyneet
alkuperäiset rakennusosat kuten ikkunat, kuisti ovineen ja kiviportaineen sekä saumattu peltikatto. Hieno kokonaisuus.
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21. Harjupelto 8:95

22. Maikunen 18:40
Pihapiiri on saanut rakennusluvan vuonna 1949. Nyt paikka on ollut
vuosia täysin hyljättynä. Rakennukset seisovat ryhdikkäinä vaikka
portaat ovat murtuneet ja ikkunat paikoin rikki, kiitos ehjän katon.

Pihapiiri on rakennettu vuonna 1955. Asuinrakennus on remontoitu
1970-luvulla niin, ettei alkuperäisen tyylin piirteitä ole jäljellä lukuun ottamatta rakennuksen muotoa. Navetta on hyvin säilynyt,
mittasuhteiltaan kaunis rakennus.
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23. Ylitalo 118:34

24 Hietavaara 18:43

Rekisterin mukaan talo on rakennettu vuonna 1946. Ilmeisesti rakennuksessa on käytetty vanhoja ikkunoita, mikä oli tyypillistä sodan jälkeisenä pula-aikana. Pihapiiri koostuu asuinrakennuksesta ja
piharakennuksesta, joita remontoidaan parhaillaan.

Kylätien varressa on vanhoja hirsirakennuksia, jotka liittynevät taustalla olevaan vanhaan aittaan, jossa on vuosiluku 1821. Aitta on nyt
jälleenrakennuskauden asuinrakennuksen etupihalla. Sen taustalla
metsässä on toinen pienempi hirsiaitta.

Asuinrakennus on hirsirunkoinen ja siinä on pystyrimalaudoitus sekä uusi peltikatto. Kuisti on erikoinen aumakattoineen ja ikkunanauhoineen. Rakennuksen julkisivun yksityiskohdista on vielä luettavissa sen rakennusajan historia.
Piharakennus lienee myös rungoltaan asunnon ikäluokkaa, jonka
paljastaa kulmassa säilytetty vanha ikkuna ja sokkeli. Uudet maalit
ja kiiltävät pintamateriaalit tekevät rakennuksista vaikeasti ajoitettavia. Kunnostuksessa tulisi säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakenteita ja rakennusosia.

Kylätien varressa olevat
rakennukset ovat heikkokuntoisia, mutta pelastettavissa. YlitalonHietavaaran rakennusten kanssa ne muodostavat hienon kokonaisuuden.
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Ylitalon rakennukset ovat jälleenrakennusajalta.

8 Yhteenveto inventoinnista
Kemijoella on ollut suuri merkitys paikallisten ihmisten elämässä ja
elinkeinojen harjoittamisessa, mikä heijastuu myös rakennettuun
ympäristöön. Alueella on jäljellä huomattavan paljon vanhaa rakennuskantaa.

Kaikki kohteet on inventoitu pihapiirikokonaisuuksina tai aluekokonaisuuksina. Yksittäinen aitta tai pyramidikattoinen kesänavetta on
Vanha-Hannin ja Olli-Hannin kohdilla.
Tarkistettuja kohteita oli 24 kpl, jotka kaikki, yhtä jälleenrakennuskauden kohdetta lukuunottamtta, olivat merkittäviä ja ne on esitelty tässä raportissa. Kohteista 8 on jälleenrakennuskaudelta ja muut
ovat vanhempia.

Kylä sijoittuu kyläraitin varteen korkeimmille selänteen laidoille.
Huomattavan suuri osa rakennuksista on rakennettu ennen sotia
1900-luvun alkupuolella. Vanhimmissa asuinrakennuksissa on jäljellä hirsiosia tai koko pirtti jopa 1700-luvun puolelta (Rautio).

Alueelle on kovasti rakennuspainetta ja uusi rakentaminen uhkaakin
kulttuuriympäristön ja paikan ominaislaadun säilymistä. Toistaiseksi
pahin ristiriita on Heikkilänrannalla, mihin peltoaukean keskelle on
rakennettu uusia, isoja omakotitaloja. Uudet rakennukset tulisi sijoittaa mieluummin pellon ja metsän reunaan, jolloin ne istuvat
maisemaan luontevasti. Kyseinen kohta tulisi maisemoida rajaamalla rakennettu alue pellosta puuistutuksilla, esim. koivurivillä.

Rautiosaari-Heikkilänranta on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tässä inventoinnissa olemme
rajanneet alueen sisältä vielä tarkemmin kolme osaaluekokonaisuutta eli Heikkilänrannan. Rautiosaaren itäpään ja
Vanhainkotimiljöön.
Paikallisesti arvokkaiksi aluekokonaisuuksiksi on osoitettu hautausmaa ja seurakunnan leirikeskus sekä Isoputaan varren viljelykset
saaren länsipäässä.

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

Kaikilla osa-alueilla rakennuskanta on ajallisesti kerrostunutta mutta harmonisella tavalla siten, että maalaiskylän miljöö on säilynyt.
Tosin puistomainen vanhainkotimiljöö ei ole tyypillistä maaseutua
vaan ennemmin kirkonkylämäistä rakennetta.

Inventoijan tekemä selvitys ja kohteiden arvotus on esitetty liitekartalla. Tällä alueella on useita, maakunnallisestikin arvokkaita pihapiirejä aluekokonaisuuden sisällä.
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9 Suunnittelu ja korjaussuositukset
9.1 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 korjausja entistämisavustuksia.
Suojelu koskee useimmissa tapauksissa pihapiirikokonaisuutta ja
rakennusten ulkoasua, niiden alkuperäisten tyylipiirteiden säilyttämistä ja ennallistamista. Vähäisiä muutoksia ja korjaustoimenpiteitä
on mahdollista tehdä, jos ne eivät vaikuta alentavasti rakennuskohteen kulttuurihistorialliseen arvoon.

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

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.

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

Näkyvälle paikalle raitin varteen tai peltoaukealle sekä arvokkaaksi
todetun kohteen läheisyyteen rakennettaessa tulee pihapiiriä täydentävän uudisrakennuksen olla kapearunkoinen ja ulkoverhouksen
tulee olla puuta. Tielle tai avoimessa maisemassa näkyvä julkisivu
on tavallisesti suora ja selkeä. Ovet tulisi sijoittaa pihan puolelle,
missä voi olla sisäänkäyntikuisti.

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.

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

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

Vanhojen rakennusten arvo perustuu mm. niiden alkuperäisiin mittasuhteisiin,
rakennusdetaljeihin ja niiden vaalimiseen. Tässä mm. harvinainen alkuperäinen
kuistinovi ja ikkunat sekä betoniporras ja konesaumattu peltikatto.

Museovirasto myöntää entistämisavustuksia rakennussuojelulailla
suojeltujen tai niihin verrattavien muiden kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen.
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10 Lähdeluettelo
Internet lähteet:
Arkistolähteet:

Rovaniemen kaupungin www-sivut

Maanmittauslaitos, 1950-luvun peruskartat
Rovaniemen kaupunki: Rakennus- ja huoneistorekisteri RAHU
Maanmittauslaitoksen maastotietokanta – pohjakartat

Museovirasto www.nba.fi / Rakennettu kulttuuriympäristö / Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kohteet / Museoviraston esitys
valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi
(12.3.2009) ja Valtioneuvoston päätös RKY 2009.

Raportit:

Maanmittauslaitos, www:paikkatietoikkuna.fi – ortoilmakuvat

Inventointiohje, 10/2010 Ympäristöministeriö MAIPO-työryhmä.

www.rky.fi

Rovaniemen maalaiskunta, Rautiosaaren yleiskaava, 1996.

avustukset: ww.nba.fi/fi/entavustus

Rovaniemen kehitys Oy:n Portti-hanke, Rautiosaaren Kyläyhdistys
ry, Rautiosaaren kyläsuunnitelma 2013, Luovaa perinnettä keskeltä
Kemijokea, 2007

Valokuvat:

Kirjallisuus:

Riitta Yrjänheikki ja Elina Marjakangas, syksy 2013

Heikkilä Paavo, Rautiosaaren kylähistoria, 1994 Rovaniemen maalaiskunta ja Rautiosaaren kylätoimikunta.
Pursimo Elina, Rautiosaari: elämää vanhoillislestadiolaisessa kyläyhteisössä: Lapin kylätutkimuksen IV osaraportti, 1992, Rovaniemi.
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Karttaote peruskartasta vuodelta 1958 ja 1965. Uusi tie on rakenteilla etelärannalle tuohon aikaan. Valajaskosken voimalaitosta eikä siltaa vielä ollut 1950-luvun lopulla.
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Nykytilanne 2013, Maanmittauslaitos, karttapaikan ortoilmakuva.
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