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ESIPUHE

Lappi on laaja maakunta, ja sen alueelle mahtuu monenlaista kulttuuriympäristöä. 

Kemijärvellä perinteiseen peräpohjalaiseen rakentamiseen liittyvää kulttuuriympä-

ristöä on säilynyt poikkeuksellisen paljon, vaikka kunta osansa Lapin sodan tuhoista 

saikin. Kemijärven kulttuuriympäristön huomattavin ominaisuus on maisema, sen 

laajat vesistöt ja vaaramaisemat. 

 Kulttuuriympäristön merkitys on huomattu kuntien identiteetin, ajankohtaisten 

kehittämistavoitteiden, elinkeinoelämän ja matkailun sekä opetustoiminnan aloilla. 

Erityisesti maankäytön suunnittelussa kulttuuriympäristön tuntemus ja arvostus on 

korostunut lainsäädännön, valtakunnallisten ohjelmien ja valtioneuvoston päätösten 

kautta. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kulttuuriympäristöohjelma tulisi 

laatia jokaiseen kuntaan. Näihin tavoitteisiin Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma 

omalta osaltaan vastaa. 

 Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma on eräänlainen kotiseutukirja. Se kertoo, 

miksi Kemijärven kulttuuriympäristö on sellainen kuin se on ja mikä siinä on arvo-

kasta. Kulttuuriympäristöohjelma kertoo myös kulttuuriympäristön tilasta ja sen 

tavoitteena on auttaa ottamaan huomioon tekemisissämme menneen ja turvaamaan 

myös tuleville sukupolville monikerroksisen kulttuuriympäristön ja sen maisemaan 

kirjoitetut tarinat. 

 Kulttuuriympäristöllä on suuri merkitys paikan – ja siinä asuvien ihmisten – 

identiteetille. Siihen vaikuttavat niin Kemijärveltä valikoituneet valtakunnallisesti 

merkittävät kulttuuriympäristöt kuin vaatimattomammatkin, paikallisille tärkeät 

paikat ja niihin liittyvät muistot. Ympäristön arvostus on alueellisen kilpailun tärkeä 

vetovoimatekijä. Tieto kulttuuriympäristön arvoista lisää myös halua huolehtia nii-

den säilymisestä. Tämä ohjelma toivottavasti tarjoaa keinoja ja avaimia näiden arvojen 

tiedostamiseen ja oman elinympäristön hoitamiseen. Ohjelman tavoitteena on antaa 

tietoa myös niille, jotka joutuvat tekemään päätöksiä kaavoitukseen, maankäyttöön 

ja kulttuuriympäristön säilymiseen liittyen. 

 Kemijärvestä ja sen kylistä on – onneksi – kirjoitettu paljon. Niinpä tätä julkai-

sua ei ole tarvinnut kirjoittaa kaikkea uutena, vaan julkaisuun on kerätty paljon 

jo ennestään tunnettua tietoa. Haluan esittää lämpimät kiitokseni ohjelmaa varten 

kootulle työryhmälle arvokkaista tiedoista ja aktiivisesta mukanaolosta. Käytännön 

työn kannalta rakennustarkastaja Sauli Särkelän panos ohjelman valmistumiseen on 

ollut aivan olennainen ja siitä haluan antaa erityiskiitokset.

 Lisäksi kiitän Simo Oinasta ja arkeologi Sirkka-Liisa Seppälää heidän työpanok-

sestaan hankkeessa. Kiitokset myös ohjelman kartat tehneelle Riku Elolle, kuvat 

käsitelleelle Hannu Lehtomaalle ja Kemijärven vanhasta rakennuskulttuurista kir-

joittaneelle maakuntamuseotutkija Päivi Rahikaiselle. 

Rovaniemellä 23. päivänä syyskuuta 2011

Tiina Elo
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 Johdanto

Toteutus

Lapin ympäristökeskus toteutti vuosina 2004–2008 

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankekokonai-

suuden, jossa Lapin läänin alueella inventoitiin yh-

teensä yli 4800 kohdetta ja yli 10 400 yksittäistä ra-

kennusta. Hanke toimi Itä-Lapin alueella vuosina 

2004–2005, jolloin myös Kemijärven alueella inven-

toitiin kohteita. Kemijärveltä kohteita inventoitiin 

yhteensä 253 kohdetta ja 357 yksittäistä rakennus-

ta. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen 

rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan 

sosiaalirahasto ja kansallisina rahoittajina toimivat 

Lapin ympäristökeskus ja Lapin TE-keskus. Jo La-

pin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen aikana 

heräsi toive siitä, että inventointiaineiston pohjalta 

päästäisiin tekemään kulttuuriympäristöohjelmat 

Lapin kuntiin. 

 Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma on 

tehty nykyisen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen, Ympäristö -vastuualueen (ent. 

Lapin ympäristökeskuksen) alueidenkäyttöyksi-

kön hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjel-

ma -hankkeen toimesta yhteistyössä  Kemijärven 

kaupungin kanssa. Hankkeen on rahoittanut EU:n 

aluekehitysrahasto EAKR siihen liittyvine kansal-

lisine rahoituksineen. 

 Työn on toteuttanut projektipäällikkö Tiina Elo, 

arkeologi Sirkka-Liisa Seppälä ja maakuntamuseo-

tutkija Päivi Rahikainen. Lisäksi kenttätyöntekijä-

nä koko Itä-Lapin alueella on toiminut Simo Oi-

nas. Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen 

ohjausryhmään ovat kuuluneet Riitta Lönnström 

(Lapin liitto), Johanna Forsius (Museovirasto), 

Matti Vatilo (Ympäristöministeriö), Minna Heljala 

(Tornionlaakson maakuntamuseo), Päivi Rahikai-

nen (Lapin maakuntamuseo), Tarmo Jomppanen 

(Saamelaismuseo Siida), Tapio Pukema (ent. Lapin 

ympäristökeskus nyk. Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus) ja Juhani Karjalainen (Metsähal-

litus). Ohjausryhmän asiantuntijana arkeologian 

osalta on toiminut Pirjo Rautiainen Metsähallituk-

sesta.

 Kemijärven kulttuuriympäristöohjelman laati-

miseen on Kemijärven kaupungin osalta vaikutta-

nut asiaa varten perustettu yhteistyöryhmä, jonka 

jäseninä ovat olleet Helena Junttila, Timo Kyyhky-

nen, Pekka Narkilahti, Tapio Pöyliö, Lea Soppela 

ja Sauli Särkelä. Kokouksiin on osallistunut lisäksi 

myös maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen La-

pin maakuntamuseosta. 

Arkeologista osuutta ovat kirjoitusvaiheessa 

ohjausryhmän lisäksi kommentoineet Kaarlo Ka-

tiskoski Museovirastosta, Hannu Kotivuori Lapin 

maakuntamuseosta sekä arkeologit Mika Sarkki-

nen ja Christian Carpelan. 

Rakenne

Kulttuuriympäristöohjelma on rakennettu niin, 

että ensin käsitellään Kemijärven luonnonhisto-

riallisia olosuhteita ja maisemakuvan kehitystä 

sen nykyiseen muotoonsa. Tämän jälkeen seuraa 

Kemijärven arkeologista kulttuuriperintöä käsit-

televä kappale. Seuraavaksi käydään läpi asuin- 

ja elinkeinojen historiaa. Tämän jälkeen kiinnite-

tään huomiota Kemijärven kulttuuriympäristön 

ominaispiirteisiin, jonka jälkeen seuraa osio, jossa 

esitellään kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi ar-

vioituja kohteita Kemijärveltä. Kulttuuriympäris-

töohjelmaa varten perustetun työryhmän toimesta 

valittiin kylät, jotka kulttuuriympäristöohjelmassa 

esitellään. Tässä kappaleessa esitellään nämä va-

litut kylät ja niiden arvokkaimmiksi määriteltyjä 

kohteita. Kohteiden valinnan perusteena on käy-

tetty Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen 

inventoinnin yhteydessä tehtyä kulttuurihistori-

allisen merkittävyyden arviointia. Kylittäin esitel-

tyjen kohteiden jälkeen esitellään teemakohteina 

Kemijärven kirkollista rakentamista, kouluraken-

nuksia, seurantaloja, sotahistoriakohteita, savotta- 

ja uittokohteita sekä poronhoidon kohteita. Vaikka 

ohjelmassa esitellään paljon Kemijärven arvokkai-

ta kulttuuriympäristöjä ja kohteita, on selvää että 
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ohjelman ulkopuolelle – ja näin esittelyä vaille – jää 

paljon kohteita, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia.

Kohteiden esittelyn jälkeen seuraa Kemijärven 

kulttuuriympäristön tilan arviointia niin arke-

ologisen kuin rakennetun kulttuuriympäristön 

näkökulmasta. Ohjelma päättyy kappaleeseen 

kulttuuriympäristön käyttö ja hoito, jossa esitel-

lään keinoja, tapoja ja mahdollisuuksia hoitaa kult-

tuuriympäristöä: arkeologista kulttuuriperintöä, 

rakennusperintöä ja maisemaa. 

Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma on laa-

juudeltaan yksi Suomen laajimpia. Tässä tapauk-

sessa voisi puhua jopa kulttuuriympäristöselvityk-

sestä. Varsinkin ohjelman arkeologista kulttuuri-

perintöä koskeva osuus on laajempi kuin mihin 

kulttuuriympäristöohjelmien kohdalla yleensä 

on totuttu. Vaikka ohjelma perustuu Lapin kult-

tuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa (2004–2008) 

tehtyyn inventointiin, sisältää se vain osan tästä 

inventointitiedosta ja toisaalta se perustuu myös 

Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeessa 

vuosina 2008–2010 koottuihin ja päivitettyihin 

tietoihin. Arkeologisessa osuudessa on inventoin-

tihankkeessa kootun muinaisjäännöstietokannan 

ohella käytetty Museoviraston ja Lapin maakunta-

museon arkiston arkeologisia tutkimuskertomuk-

sia sekä Museoviraston ylläpitämää valtakunnal-

lista muinaisjäännösrekisteriä.  

Käsitteet

Kulttuuriympäristö on yleiskäsite, johon kuuluvat 

arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu ympä-

ristö ja kulttuurimaisema. Sillä tarkoitetaan vuo-

situhansien aikana ihmisen ja luonnon vuorovai-

kutuksessa muotoutunutta ympäristöä. Kulttuuri-

ympäristö kertoo monin tavoin ihmisen suhteesta 

ympäristöönsä eri aikoina: siihen on jäänyt jälkiä 

niin elinkeinoista, asumisesta, uskomuksista kuin 

liikkumisestakin.

Rakennettu ympäristö muodostuu eri-ikäisistä 

ihmisen tekemistä rakenteista, kuten rakennuksis-

ta, teistä, silloista, kanavista, puistoista ja puutar-

hoista. Siihen kuuluvat niin vaatimattomat talo-

usrakennukset kuin kirkotkin. Rakennetun ym-

päristön rikkaus perustuu juuri sen monimuotoi-

suuteen. Jokaisella rakennuksella on oma tarinansa 

kerrottavanaan ja vaatimattoman rakennuksen 

tarina voi olla aivan yhtä mielenkiintoinen kuin 

kartanonkin. Rakennettuun ympäristöön tulee ko-

ko ajan uusia ajallisia kerrostumia, jotka kertovat 

oman aikansa arkkitehtuurista ja elämäntavasta. 

Arkeologinen kulttuuriperintö on osa vanhinta 

ja herkintä kulttuuriympäristöämme. Siihen sisäl-

tyvät kaikki vuosituhansien aikana maankama-

rassa ja vedessä säilyneet merkit varhaisemmasta 

asutuksesta. Arkeologian menetelmillä on mahdol-

lista tutkia monenlaisia ilmiöitä esihistoriallisista 

leiripaikoista keskiaikaisiin kaupunkikerroksiin 

tai sota-ajan hylkyihin. Arkeologista perintöä ha-

lutaan säilyttää myös jälkipolville ja kiinteät mui-

naisjäännökset ovat suojelukohteita. 

Kulttuuriympäristöohjelma kokoaa yhteen tie-

toa ja selittää nykypäivän ympäristön kehityshis-

toriaa. Kulttuuriympäristöohjelman tarkoituksena 

on antaa tietoa kulttuuriympäristöstä ja koordinoi-

da kulttuuriympäristön hoitoon, säilyttämiseen ja 

kehittämiseen kohdistuvia toimenpiteitä. Ohjelma 

on myös apuna päätöksenteossa ja ohjeena kuntien 

kulttuuriympäristöön kohdistuvien maankäytön 

hankkeiden suunnittelussa. Ohjelma toimii työka-

luna ympäristössä tapahtuvien muutosten hallin-

taan. 

Kulttuurihistoriallisen merkittävyyden arvi-
oinnin tarkoituksena on määrittää alueen, koh-

teen tai rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo 

ja merkitys, mutta ei ottaa kantaa kohteen säilyt-

tämiseen tai suojeluun. Merkittävyyden arviointi 

on objektiivista kulttuurihistoriallista analyysia. 

Kohteen kulttuurihistoriallisen arvon suhde mui-

hin tarpeisiin ja arvoihin punnitaan vasta varsinai-

sessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Tehdyt selvitykset ja inventoinnit

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (RKY)

VAT – valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(MRL 22–24 §) on valtioneuvosto päätöksellään 

(2000) hyväksynyt osaksi maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaista ohjausta. Valtakunnallisia alu-

eidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston 

päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 

1.3.2009. 

 Tavoitteet on ryhmitelty koskemaan valtakun-

nallisesti merkittäviä alueita, joista yhtenä Kulttuu-

ri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnon-

varat. Tavoitteet koskevat erityisesti maakunta-

kaavoitusta, mutta kulttuuriperintöä koskevat ta-

voitteet ovat erityistavoitteita ja koskevat suoraan 

myös yleis- ja asemakaavoitusta. Merkittävää on, 

että valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, 

rakennettuja ympäristöjä ja arkeologisia kohteita 

koskevat inventoinnit tulee ottaa huomioon aluei-

den suunnittelun lähtökohtana. 

 RKY on Museoviraston viranomaisten laatima 

valtakunnallinen inventointi, joka on valtioneu-
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voston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- 
ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inven-
toinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 
1.1.2010 alkaen. Lisätietoja RKY -inventoinnista saa 
Museoviraston ylläpitämältä internet-sivustolta 
www.rky.fi. 

Kemijärven valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt ovat: 

• Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaise-
mat, johon Kemijärven osalta kuuluvat Juu-
järvi, Kemijärven kirkonseutu ja Oinas–Ta-
pionniemi.

• Puikkolan taloryhmä ja
• Salpalinja, johon Kemijärven osalta kuuluu 

Joutsijärvellä sijaitseva Salpalinjan osa.

Juujärvi

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

© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/11, Museovirasto

0 500
m

Kartta 1.
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Kemijärven kirkonseutu

Kartta2.

Puikkolan taloryhmä 

Kartta 4.

Oinas–Tapionniemi

Kartta 3.

Joutsijärvellä sijaitseva Salpalinjan osa

Kartta 5.
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Lapin kulttuuriympäristöohjelma (1997)

Jarmo Lokion vuonna 1997 kokoamassa Lapin 

kulttuuriympäristöohjelmassa on Kemijärveltä 

esitelty seuraavat kohteet:

Kemijärven rautatieaseman alue
Kemijärven kirkko, kirkon tapuli ja vanha pappila
Kemijärven VPK:n talo ja Vapaudenkadun akseli
Valion meijerirakennus, Kuumaniemen koulu ja toriaukio
Puikkolan kylä
Isokylä
Soppela
Halosenranta ja Kelloniemi
Kostamo–Kummunkylä–Leväranta
Kemijokivarsi välillä Oinas–Autioniemi
Juujärven kylä
Javaruksen kylä
Tunturikylä

Kuva 1. Tiina Elo 2011.

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi 
-hanke (2004–2005) 

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa 

inventoitiin Kemijärvellä vuosina 2004 ja 2005 yh-

teensä 253 kohdetta ja 357 yksittäistä rakennusta. 

Inventoijina toimivat Tapio Lehtola ja Asko Ket-

tunen (2004) sekä Kauko Heikkinen ja Erkki Tuo-

vinen (2005). Itä-Lapin työnsuunnittelijana toimi 

Simo Oinas (2004–2005). Kiinteistä muinaisjään-

nöksistä koottiin hankkeessa tietokanta, jonka to-

teutuksesta vastasi arkeologi Mika Sarkkinen. 

Erilliset inventoinnit

Kemijärven kaupunki on teettänyt erillisiä ra-
kennusinventointeja erillisten kaavahankkeiden 

tiimoilta. Tällaisia inventointeja on tehty mm. Iso-

kylän, Räisälän, Tunturikylän, Vuostimon ja kes-

kustan alueelta. Lisäksi on kartoitettu mm. koulu-

rakennuksia keskustan, Särkikankaan ja Isokylän 

alueelta. 
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Kallioperä, maaperä, 
ilmasto ja kasvillisuus 

Kemijärven maisema koostuu tiheään nousevista 

mäntymetsiä kasvavista vaaroista ja niiden väli-

sistä vesistöistä ja soista. Kemijärven pinta-alasta 

(3 931,48 km2) vesistöjen osuus on 10,8 %. Varsin-

kin pohjoisosissa maiseman taustalla häämöttävät 

tunturit. Kuusimetsiä on lähinnä vain pitäjän poh-

jois- ja koillisosissa. Vaarat ovat toisinaan jyrkkiä, 

toisinaan pyöreälakisia. Jääkauden muistoina Ke-

mijärven poikki kulkee luoteesta kaakkoon kaksi 

harjujaksoa. Myös Kemijoen pohjoisen osan ranto-

jen taustana olevat vaarajonot ovat harjumuodos-

tumia. Kemijärven pitäjän maaperä on moreenia, 

jota on erityisen paljon ja erityisen kivisenä pitäjän 

länsiosissa, sekä hiekkaa ja hietaa, paikoin hienoa 

savea.

Kemijärven pitäjän keskeinen vesistö on Kemi-

järvi. Kemijoki laskee siihen pohjoisesta mukanaan 

Luiron ja Kitisen vedet Idästä järveen laskee vesis-

töjä niin Sallasta, entisestä Kuolajärven pitäjästä, 

kuin Posiolta ja Kuusamosta, ja näiden lisäksi usei-

ta pikkujokia vesistöineen. Luusuassa Kemijärven 

vedet ahtautuvat taas Kemijokeen ja sitä myöten 

lopulta Perämereen. Pitäjän läntisten osien vedet 

kuuluvat Raudanjoen vesistöön. Enijärvi ja sen lä-

hellä olevat järvet, mm. Hyypiöjärvi ja Misijärvi 

laskevat Vianjokea myöten Rovaniemen puolella 

olevaan Vikajärveen. Itse Kemijärvi on kolmihaa-

rainen, lahtien ja niemien rikkoma. Ennen järven 

pinnan nostamista siellä täällä pilkotti hiekkaran-

toja ja tulvaniittyjä.Välillä rannat nousivat korke-

alle jyrkkinä vaaroina Järven itäisen haarakkeen 

pohjoisrannalla on Kauhavaarat sekä Iso ja Pie-

ni Hirvasvaara ja etelärannalla tiheä vaara-alue: 

Kuusivaara, Kalliovaara, Tingisvaara, Askanvaa-

rat, Honkasenvaara ja Räisälän Kotivaara. Näistä 

etäämmällä siintävät lähes 400 metrin korkuiset 

vaarat, kuten Askantunturi ja Ailanganselkä. Suo-

mulahden perukassa on 409 metrin korkuinen Suo-

mutunturi. 

Kemijoen alajuoksu on kauttaaltaan koskinen. 

Ylimpänä Kemijoen Luusuan alapuolella on kau-

neudestaan kuulu Neitikoski, ja sen jälkeen huo-

mattavampia koskia ovat Häränkurkku, Kuukka-

nen ja kaunis Seitakorva, Kaakkurit, Äijänkorva, 

Hattukorva, Lukkarinhäntä ja mahtava Juuköngäs 

eli Juukoski, jonka alla on pieni Juujärvi. Koski-

osuudella on komeita vaaroja: Seitavaara ja paljas 

Juuvaara sekä Rovaniemen rajan tuntumassa Kel-

lastentunturi. Joki virtaa Juujärven jälkeen rauhal-

lisena, kunnes vedet Rovaniemen rajalla putoavat 

Kellastenkoskeen.

Kemijärven pohjoispuolella Kemijoki on rauhal-

linen ja alavarantainen. Joki on siellä jopa kilomet-

rin levyinen, yleensä kuitenkin noin 200–500-met-

rinen. Rantamaiden taustalla häämöttävät tunturit 

ja vaarat. Pitäjän rajalla nouseva Pyhätunturi hal-

litsee maisemaa kauas etelään. Kemijokeen laskee 

pohjoisessa  pienehköjä jokia, Lismajoki, Pyhäjoki 

Vuostimossa ja Javarusjoki, jonka vesialue on laa-

janlainen. Se alkaa Javarusjärvestä, johon laskee 

pikkujokia, ja virtaa sitten Suopankijärveen. Kal-

kiaisjärvestä laskee Kalkiaisjoki järven itäpuolelta, 

ja Outitunturin alapuolelta alkava Outijoki virtaa 

Sorsajärven kautta Kemijokeen. Outitunturi kuu-

luu komeaan vaararyhmään, joka alkaa Tapionnie-

men kohdalta ja jatkuu länteen. Korkeimmat näistä 

vaaroista ovat liki nelisataametrisiä: Javarustuntu-

ri, Varsatunturi, Jäkälätunturi ja Komiovaara. Sel-

Luonnonhistoria ja maisemakehitys

Kuva 2. Kemijärven maisema koostuu vedestä ja vaaroista. 
Simo Oinas 2010.
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kämaat jatkuvat täältä etelään, jossa tulevat vastaa 

mm. Tarsavaara ja Karvakkoselkä. 

Kalkiaisjoen alue puolestaan on täynnä paljai-

ta aapoja ja rämeitä, kuten Isoaapa, Hankiaapa 

ja Saukkoaapa. Alueen pohjoispuolella kohoavat 

Isoselkä, Tunturipalo, Lismanselkä ja Nuolivaara. 

Jokivarressakin on jokunen komea vaara, Vuosti-

movaara ja Tapionniemen alla hieman etäämpä-

nä jyrkkä Näätävaara sekä Kostamovaara ja Var-

riovaara. Kummunjärvestä alkava vesistö laskee 

idästä varsinaiseen suistomaahan. Järvestä alkava 

Kummunjoki vie vedet Kyröjärveen, josta puoles-

taan lähtee Kyröjoki Kotajärveen ja sieltä Kotajoki, 

joka laskee Isokylässä Kemijokeen. Ranta Kirkon-

kylän tienoilta Kelloniemen kärkeen on täynnä 

vaaroja, kuten Pöyliövaara, Pitkävaara, Halosen 

Kotivaara, Ippilänvaara, Kattilavaara ja Isovaara. 

Vastarannalla, kirkolta itään, näkyvät Patovaara, 

Perävaara, Kotavaara ja Tasasenvaara, idempänä 

Kyrövaara ja taempana taas ryhmä vaaroja: Iso-

vaara, Lautavaara, vielä idempänä Nälkämövaara, 

Kummunvaara ja Untamoselkä. 

Kemijärven säännöstely

Kemijärvi on Kemijoen vesistöalueen suurin luon-

nonjärvi. Sen pinta-ala on 230 km2 ja rantaviivan 

pituus on 572 km. Kemijärven keskisyvyys on noin 

5 metriä. Kemijärveä säännöstellään voimatalou-

den ja osin myös tulvasuojelun tarpeisiin järven 

luusuaan rakennetun Seitakorvan voimalaitoksen 

avulla. Yhtenäisen järvialtaan pituus on suurim-

millaan noin 80 km (Luusua–Pelkosenniemi) ja 60 

km, jos jätetään jokimainen osuus Pelkosenniemi 

–Tapionniemi pois.

Ensimmäiset suunnitelmat Kemijärven sään-

nöstelemiseksi teki valtio 1900-luvun alkupuo-

lella. Työn tuloksena oli suunnitelma Kemijoen 

niskan perkaamisesta. Asia hautautui kuitenkin 

pitkäksi aikaa. Vuonna 1946 valtioneuvosto muutti 

perkaussuunnitelman säännöstelysuunnitelmak-

si, joka valmistui vuonna 1958. Sotien aikana aa-

vistettiin, että energiasta tulee tulevaisuudessa 

olemaan pulaa ja niin kiinnostus Kemijoen vielä 

ostamattomaan koskivoimaan heräsi. Yhtyneet 

Paperitehtaat lähetti edustajansa sodan kestäessä 

ostamaan kaikki Rovaniemen ja Kemijärven väliset 

kosket. Koskiostoja tehtiin Kemijärvellä  pääasi-

assa Luusuassa ja Juujärvellä. Maksut suoritettiin 

käteisellä. Myöhemmin kun Kemijoki Oy perustet-

tiin vuonna 1954, Yhtyneet Paperitehtaat luovutti 

koskiosuudet uudelle yhtiölle saaden vastikkeeksi 

yhtiön osakkeita. Uusi yhtiö sai tehtäväkseen myös 

säännöstelystä huolehtimisen. 

 Kemijärven säännöstelylaki astui voimaan 

vuonna 1960, jolloin aloitettiin uusi maa-alueiden 

hankinta. Kemijoki Oy:n miehet ostivat maita ja 

valtion miehet tekivät maanomistajien kanssa kor-

vaussopimuksia. Raivausvaihevuosina 1963–1965 

työllisti parhaimmillaan yli 800 miestä. Palkat 

ja korvaukset toivat Kemijärvelle taloudellista 

nousua. Säännöstely hoidetaan Seitakorvan voi-

malaitoksen padolla ja veden johtamiseksi sinne 

jouduttiin rakentamaan säännöstelykanava, jonka 

pituus on kahdeksan kilometriä ja pohjaleveys 20 

metriä. Termusniemen kohdalle rakennettiin jär-

ven poikki pohjapato, jonka tarkoituksena on estää 

veden laskeutuminen padon pohjoispuolella luon-

nontilaisen alimman korkeuden alle. Seitakorvan 

voimalaitos sijaitsee noin kymmenen kilometriä 

Luusuasta. Kemijärven ja Juuniemen välinen Nei-

tikosken, Härjänkurkun, Seitakorvan ja Juukosken 

muodostama koskijakso padottiin tähän voimalai-

tokseen. Rakennustyöt aloitettiin joulukuussa 1959 

ja enimmillään työvoimaa oli noin 1200 henkilöä. 

Ensimmäinen voimalan koneista aloitti tuotannon 

kesäkuussa 1963 ja toinen neljä kuukautta myö-

hemmin.

Säännöstely aiheutti vahinkoja noin 13 000 heh-

taarin suuruiselle alueella ja 1 600 tilalle. Viljelys- 

ja rakennusvahinkojen estämiseksi rakennettiin 

seitsemän pengertä pumppuasemineen. Nämä si-

jaitsevat Luusuan itä- ja länsirannalla, Kostamos-

sa, Porolammessa, Kaakkurivaarassa, Karsimus-

järvessä ja Pöyliöjärvessä. Maitaan menettäneille 

annettiin 34 vastiketilaa sekä 107 vastikepalstaa. 

Jo säännöstelyä suunniteltaessa oli todettu, että 

Kemijärven karjavaltaiselle maataloudelle, joka 

nojautui pääasiassa niittyjen antamaan tuottoon, 

säännöstely merkitsi huomattavaa tuotannon 

laskua. Sitä, miten paljon säännöstely loppujen 

lopuksi tuotannon laskuun vaikutti, on vaikea 

arvioida. Useiden tekijöiden yhteistuloksena kui-

tenkin voidaan havaita, että sodan jälkeen alkanut 

Kuva 3. Näkymää Kotavaaran näkötornilta entiselle  
sellutehtaalle päin. Oikealla Patovaara ja Perävaara.  
Simo Oinas 2010. 
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maatalouden nousu ja edistyminen katkesi juuri 

1960-luvun lopussa ja seuraavan vuosikymmenen 

alussa. Paikkakuntalaisten keskuudessa väiteltiin 

ja väitellään edelleen korvauksien riittämättömyy-

destä ja vahinkojen suuruudesta, kuivuneista kai-

voista, kalojen katoamisesta, veden laadusta sekä 

yleensä korvausmenettelyistä. 

 Vuosina 2000–2004 Kemijärvellä tehtiin laaja 

selvitystyö säännöstelyn haittavaikutuksista ja laa-

dittiin suositukset haittojen vähentämiseksi. Ke-

mijärven säännöstelyn kehittämistyössä esitettiin 

kaikkiaan 18 suositusta Kemijärven säännöstelyn 

parantamiseksi. Selvitystyön ohjausryhmä hyväk-

syi nämä suositukset yksimielisesti kokouksessaan 

23.4.2004. Pääosa suosituksista tullaan toteutta-

maan vuosina 2005–2010. Suositusten täytäntöön-

panoa ohjaamaan on perustettu seurantaryhmä. 

Säännöstelyn selvitystyöstä ja sen tuloksista lisä-

tietoa löytyy entisen ympäristöhallinnon internet-

sivustolta.

Maisema 

Maisema on sanana varsin monimerkityksinen. 

Maisema–sana tuo meille mieleen näköalan, sil-

minnähtävän osan ympäristöä. Näköhavaintoon 

painottuva ”maisema” on siis riippuvainen näki-

jästä, subjektiivinen. Lisäksi siihen liitetään her-

kästi subjektiivisia arvolatauksia (kaunis, ruma 

yms.), joita ei pystytä mittaamaan tai osoittamaan 

objektiivisesti. Subjektiivinen käsite muuttuu ajan 

myötä ja olosuhteiden muuttuessa sekä vaihtelee 

kokijan mukaan. Maisemaa käsiteltäessä ainoa 

luotettava tapa on tarkastella sitä kokonaisuute-

na, joka muodostuu ekologisista perustekijöistä 

sekä niiden vuorovaikutussuhteista. Maisema on 

luonnonlakien mukaan toimiva elävä ja kehitty-

vä, dynaaminen ympäristökokonaisuus. Fyysinen 

maisema on alue, jossa luonnon elementit kuten 

korkeussuhteet ja kasvillisuus, ohjaavat näkymän 

visuaalista sisältöä.

Maiseman tarkastelu, analysointi, aloitetaan 

tutkimalla maisemarakenne ja sen kehityshistoria. 

Maisemarakenteen perusta on maastorakenne sekä 

siinä toimivat luonnonprosessit. Ihmisen vaikutus, 

kulttuurihistoria, on oleellinen tarkastelukulma. 

Maisemassa kohtaavat niin luonnon- ja kulttuu-

rihistoriallisten prosessien jättämät jäljet kuin eri 

aikakausien ja yhteisöjen arvot. Maiseman merki-

tyksen olemassaolo riippuu siitä, mitä eri kulttuu-

rit ovat kulloinkin halunneet maisemaan liittää ja 

mitä siinä on milloinkin haluttu nähdä.

Maisemakuva on maisemarakenteen silmin ha-

vaittava ilmiasu. Useimmat suomalaiset tarkoitta-

nevat maisemakuvaa silloin, kun puhuvat maise-

masta. Maisemakuva on lopputulos, maisemara-

kenteen osatekijöiden näkyvä osa, jonka tarkastelu 

ei pelkästään riitä. 

Maisema-alue on fyysinen kokonaisuus, joka 

yhden tai useamman perustekijän osalta on yhte-

näinen tai toimii yhtenäisenä (esim. vesistöalue). 

Valtioneuvoston periaatepäätös 
valtakunnallisista maisema-alueista

Valtioneuvosto teki vuonna 1995 periaatepää-

töksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-

alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Pää-

tökseen liittyy selvitys maaseudun kulttuuri- ja 

perinnemaisemia edustavista arvokkaista alueis-

ta: Maisema-aluetyöryhmän mietintö, osa II Ar-
vokkaat maisema-alueet. Päätöksessä korostetaan 

maisemallisia arvoja ja elinvoimaisen maaseudun 

merkitystä kulttuurimaisemien hoitamisessa ja 

vaalimisessa. Maisemanhoitoon sopivina menette-

lytapoina tuodaan esille mm. avointen viljelymai-

semien turvaaminen, rakennussuojelun toimenpi-

teet, maankäytön suunnittelu, tiedotus, neuvonta 

ja koulutus. 

Valtakunnallisiin maisema-alueisiin liittyvän 

selvityksen suoritti ympäristöministeriön vuonna 

1986 asettama maisema-aluetyöryhmä. Ympäris-

töministeriö jatkoi työryhmälle vuoden 1988 lop-

puun asetettua määräaikaa 31.3.1992 saakka.

Kemijärveltä valtakunnallisesti arvokkaisiin 

maisema-alueisiin kuuluu Juujärven kylä. 

Kuva 4. Juuvaara hallitsee Juujärven kylän maisemia. 
Tiina Elo 2010. 
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Maisemamaakuntajako

Valtakunnallisten maisema-alueiden inventoinnin 

tarkoituksena oli etsiä maamme arvokkaimmat 

kulttuurimaisema-alueet. Inventoinnissa tähdät-

tiin maakunnallisesti ja paikallisesti omaleimaisten 

ja tyypillisten maisema-alueiden kartoittamiseen. 

Tavoite merkitsi edustavan, monipuolisen ja kat-

tavan aluevalikoiman etsimistä. Alueiden edusta-

vuuden tarkastelua varten oli tarpeen määritellä 

yhtenäiset kriteerit. Tätä varten laadittiin koko 

maata koskeva maisemamaakuntajako. 

Kemijärven alue jakautuu kahteen eri maise-

mamaakuntaan: suurin osa kunnasta kuuluu Pe-

räpohjolan vaara- ja jokiseutuun ja pieni osa sen 

kaakkoisosasta kuuluu Kuusamon vaaraseutuun. 

Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu

Perä-Pohjolan vaara- ja jokiseudun maisemia hallit-

sevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot ja 

voimakkaiden jokivarsien asumusmaisemat. Alueella 

on laajoja jyrkästi kumpuilevia vaara-alueita, joitakin 

erillisiä vaararyhmiä hieman alavimmilla mailla sekä 

jopa muutamia tuntureitakin. Maaperä on vaaroil-

lakin yleensä moreenia, mutta kallioiset alueet ovat 

nekin varsin yleisiä. 

 Suurten jokien varsilla on mittavia sedimentoi-

tuneita, melko hienojakoisia kerrostumia. Alueen 

poikki kulkee muutama luoteesta kaakkoon suun-

tautuva harjujakso, mutta ne eivät erotu maisema-

kuvassa kovin hyvin. Sen sijaan Kemijärven tienoilla 

kulkevien harjujaksojen yhteydessä ovat huomat-

tavat kumpareiset kumpumoreenialueet ja kames-

maastot ovat maisemallisestikin huomattavia. 

   Ihmisten asuttamien  jokien varsien laaksomai-

semien ohella alueella on myös melko paljon järviä. 

Järvet eivät kuitenkaan yleensä ole kovin suuria. Mo-

nien järvien rannalla on asutusta, mutta useimmat 

pienet järvet sijaitsevat vaarojen välisten metsä- ja 

suoerämaiden keskellä asumattomina.

   Alueella on kohtalaisen paljon soita, mutta yh-

tenäiset suoalat eivät ole maaston kumpuilevuuden 

takia yleensä niin suuria kuin esimerkiksi Aapa-Lapin 

puolella. Suoalat ovat pieniä erityisesti länsiosien 

vaaraisilla alueilla. Seutu on Pohjanmaan ja Peräpoh-

jolan aapasoiden vaihettumisvyöhykettä. 

Kasvillisuudeltaan Kemijärven alue edustaa poh-

joisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsät ovat 

yleensä karuja, variksenmarja-puolukkatyypin ja 

variksenmarja-mustikkatyypin mäntyvaltaisia se-

kametsiä. Puuston joukossa on paikoin paljonkin 

lehtipuuta. Myös muu kasvillisuus on yleensä karua. 

Rehevämpiä alueita on kuitenkin yleisesti jokivar-

sien hienosedimenttirannoilla ja joidenkin järvien 

tuntumassa. 

  Peltoalueet sijaitsevat yleensä rehevillä jokiran-

noilla. Jonkin verran viljelysmaata on raivattu myös 

järvien rannoille sekä kairojen lihavimmille suomail-

le. Lähes koko viljelyala on nurmea. Karjanhoidon 

ohella poronhoito alkaa olla tärkeä elinkeino. Vaikka 

metsät ovat karuja, on niiden verraten suuri mää-

rä ja kohtuullinen kasvu mahdollistanut metsätalo-

uden kehityksen. Kemijoki on valjastettu sähkön 

tuotantoon, maisemassa näkyvänä merkkinä tästä 

on Kemijärven seudun voimakkaasti säännöstellyt 

tekoallasalueet. 

 Asutusta on seudulla vielä kohtalaisen runsaasti, 

keskimäärin selvästi enemmän kuin pohjoisemnas-

sa Lapissa. Asutus on jokilaaksoissa yleensä melko 

kapealla vyöhykkeellä. Kylät ovat tällöin nauhamai-

sia sijaiten jokilaakson korkean rannan tuntumassa. 

Suurin osa asutuksesta on Tornionjoen sekä Kemi-

joen ja Ounasjoen varsilla. Lisäksi monien järvien 

rannoilla on pieniä kyliä ja yksittäisasumuksia. 
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Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat vanhantyylisen maatalou-

den muokkaamaa luonnonympäristöjä ja niiden 

tarkastelun tärkein peruste on kasvillisuus. Perin-

nebiotoopit ovat niiton ja eläinten laidunnuksen 

synnyttämiä ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälai-

tumia. Myös vanhat kaskimetsät voidaan lukea pe-

rinnebiotooppeihin (Tosin niitä ei kyllä käsittääk-

seni yleensä lueta perinnebiotooppeihin). Usein 

kyseessä oleva alue on vuosien saatossa ollut mo-

nessa käytössä ja siten alueen tarkka luokitus voi 

olla tulkinnanvaraista. Jokainen perinnebiotooppi 

on syntyhistorialtaan ja kasvistoltaan erilainen toi-

siin verrattuna. 

Vuonna 1992 aloitettiin Suomessa valtakunnal-

linen perinnemaisemien kartoitusprojekti, jonka 

tulokset Lapin läänin osalta on kerätty raporttiin 

Lapin perinnemaisemat (Satu Kalpio ja Tarja Berg-

man, 1999). Julkaisussa esitellään Lapin arvokkaat 

perinnemaisemat ja niiden nykytila sekä arvioi-

daan niiden hoidon tarvetta ja annetaan hoitosuo-

situksia. Julkaisussa käytetään kohteista nimitystä 

perinnemaisemat, mutta kyseessä on nimenomaan 

perinnebiotoopit. Julkaisun mukaan maakunnal-

lisesti arvokkaita perinnemaisemia (perinnebio-

tooppeja) Kemijärvellä ovat Raudastensaaret ja 

paikallisesti arvokas perinnemaisema on Raudas-
tenputaan tulvaniitty. 

Perinne- ja kulttuurimaisemat

Perinnemaiseman tarkastelun lähtökohta on laa-

jempi kuin vain kasvillisuus. Perinnemaisema on 

yhden tai useamman eri perinnebiotoopin ja sen 

ympäristön muodostama kokonaisuus – maisema, 

joka kytkeytyy pitkäaikaiseen maatalousyhteis-

kuntaan. Perinnemaisemiin liittyy läheisesti raken-

nettu ympäristö osana maisemakokonaisuutta. 

Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurimaise-

maan sen mukaan, ovatko luonnon vai ihmisen toi-

minnan tuloksena syntyneet elementit hallitsevia. 

Luonnonmaisemia ovat alueet, joiden kehitykseen 

ovat vaikuttaneet pääasiassa vain luonnon proses-

sit. Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon 

yhteisvaikutuksena syntyneitä kokonaisuuksia. 

Kulttuurimaisemasta voidaan erottaa ihmisen ja 

luonnon pitkäaikaisen vuorovaikutuksen myötä 

muovautunut maaseudun kulttuurimaisema ja 

ääritapauksena lähes yksinomaan ihmistyön tu-

loksena syntynyt kaupunkimaisema eli urbaani 

maisema. 

Kulttuurimaisemassa yhdistyvät monet elemen-

tit. Kulttuurimaisemassa voidaan havaita luonnon-

piirteisiin ja ihmisen muovaamiin kulttuuripiirtei-

siin liittyvät tekijät ja niiden perusteella syntyneen 

maisemakuvan esteettisiin arvoihin liittyvät teki-

jät. Laajimmin ja syvällisimmin nämä tekijät yh-

distyvät perinteisten maankäyttötapojen muovaa-

massa kulttuurimaisemassa, maaseudun viljely- ja 

asumusmaisemassa ja yhtälailla Lapin perinteisten 

elinkeinojen kuten poronhoidon ja metsätalouden 

maisemassa. Nämä maisemat toimivat tärkeänä 

todisteena ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta 

ja niihin on myös tallentunut suuri määrä ainutlaa-

tuista kulttuuriperintöä. 

Maiseman kokeminen

Kiinnostus maisemaan, sen tutkimiseen, suojeluun 

ja suunnitteluun on viime vuosina ollut kasvussa. 

Maiseman arvo on noussut sekä luonnontieteis-

sä että yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksessa. 

Maamme perinne- ja luonnonmaisemia on inven-

toitu ja tutkittu, kulttuuriperintöä kartoitettu ja 

kansallismaisemia nimetty.

Visuaalinen maisema on katsojan oma yksilöl-

linen kokemus. Etenkin paikallisille asukkaille 

maisema on myös kulttuurihistoriaa. Maiseman 

muuttuminen koetaan muullakin tavalla kuin vain 

esteettisesti. Ulkopuolinen näkee maiseman omi-

naispiirteet eri tavalla kuin alueen asukas, koska 

hänellä ei ole maisemaan liittyviä henkilökohtaisia 

muistoja eikä tuttuuden aiheuttamaa turtumusta. 

Muistikuvat ympäristöstä piirtyvät syvälle mie-

leen. Useimmat pystyvät kuvailemaan tuttuja 

paikkoja ja rakennuksia, vaikkei niitä olisi enää 

olemassa. Ympäristöä ei tee aina muistettavaksi 

paikan kauneus tai viihtyisyys, vaan siihen liitty-

vät tapahtumat tai kohtaamiset. Myös maisema-

kuvan kauneuden arviointiin vaikuttavat muistot: 

useimmat pitävät lapsuuden maiseman kaltaista 

näkymää kauniina.

Maisemaan kytkeytyvät kulttuuriset jäljet ja 

mielikuvat sitoutuvat usein historiaan. Maiseman 

henki syntyy siihen liittyvän historian, menneisyy-

den ja perinteen tiedostamisesta. Maiseman ja sen 

Kuva 5. Kummunkylän lampaita. Tiina Elo 2010.
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menneisyyden välinen suhde voidaan myös nähdä 

erilaisten historiallisten kerrosten kasautumana. 

Maiseman historialliseen ulottuvuuteen kuuluu 

myös siihen liittyvä nostalgia, kaipaus kadotet-

tuun menneisyyteen. Nostalgian ohella histori-

alliset maisemat sitoutuvat vahvasti myös perin-

teseen.Yleensä perinteestä puhuttaessa viitataan 

sellaiseen luonnon tai kulttuurin arvoon, joka on 

säilynyt tai tietoisesti säilytetty menneisyydestä 

nykyisyyteen ja joka halutaan säilyttää myös tule-

vaisuudessa. Maisemaan kohdistuu jatkuvasti yhä 

enemmän muutospaineita. Siksi maiseman ja sen 

luontoon liittyvien arvojen säilyttämisestä ja kehit-

tymisestä on tullut yhä suurempi haaste.

Kuva 6. Poronhoidon muovaamaa kulttuurimaisemaa Soppelassa. Tiina Elo 2011.
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Kemijärven suojelualueet

Kartta 6. Kemijärven suojelualueet.
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Kuva 7. LKYT 2005.
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Mitä on arkeologinen 
kulttuuriperintö

Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan 

maassa tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta 

aikanaan syntyneitä rakennelmia, muodostumia ja 

löytöjä. Ne ovat osa vanhinta kulttuuriympäris-

töämme, jota tutkitaan ensisijaisesti arkeologian 

menetelmin. Niistä tavallisimpia ovat maastossa 

tehtävät inventoinnit ja kaivaukset. Esihistoriallis-

ta aikaa tutkittaessa arkeologia on tärkein tieteen-

ala, koska kirjallisia lähteitä ei ole käytettävissä. 

Arkeologiaa käytetään paljon myös historiallista 

aikaa koskevassa tutkimuksessa, koska sen avulla 

voidaan täydentää kirjallisten lähteiden antamaa 

kuvaa. Arkeologisilla menetelmillä on mahdollista 

tutkia niin kivikauden pyyntiväestön asuinpaik-

koja kuin 1700-luvun kaupunkiasutustakin tai 

1900-luvun sotahistoriallisia rakennelmia. Arke-

ologia on monitieteistä ja tutkimuksessa hyödyn-

netään erityisesti luonnontieteellisiä menetelmiä. 

Arkeologian tutkimuskohteet erottuvat maas-

tossa usein vain erilaisina kuopanteina tai kohou-

mina. Maaperään muodostuneet värjäytymät, ki-

veykset, kuopat ja löydöt tulevat näkyviin yleensä 

vasta, kun maan pintakerros jostakin syystä rik-

koutuu. Nämä jäljet ja merkit muodostavat arke-

ologisen tutkimuksen tärkeimmän maastossa säi-

lyneen lähdemateriaalin, kulttuurikerroksen. Asuin-

paikoilla kulttuurikerros alkaa yleensä aivan maan 

pinnasta humuskerroksen alta ja ulottuu paksuim-

millaankin tavallisesti vain 20–30 cm:n syvyyteen. 

Varastointia tai valmistusta varten on voitu kai-

vaa syviäkin kuoppia. Joissakin tapauksissa vanha 

kulttuurikerros on voinut jäädä paksujen tulvaker-

rosten alle ja säilyä lähes koskemattomana. 

Muinaisjäännökset ja arkeologiset 
löydöt ovat suojeltuja

Arkeologinen kulttuuriperintö sisältää ainutker-

taista tietoa maamme aikaisemmasta asutuksesta ja 

historiasta. Vuonna 1963 säädetyn muinaismuisto-

lain (295/63) tarkoituksena on varmistaa, että tätä 

tietoa säilytetään myös seuraaville sukupolville 

ja tulevia tutkimuksia varten. Laissa määritellyt 

kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuisto-

lain nojalla rauhoitettuja ilman erillistä suojelu-

päätöstä. Merestä, järvistä tai muualta vesistöistä 

tavattavat laivan tai muun aluksen hylyt sekä nii-

den osat kuuluvat myös muinaismuistolain piiriin, 

mikäli niiden ikä on yli sata vuotta. Hylyt ja niiden 

osat rinnastuvat kiinteisiin muinaisjäännöksiin. 

Suojeltuja ovat myös irtaimet muinaisesineet eli 

yksittäiset maasta tai vedestä tavattavat esineet tai 

niiden osat, joiden omistajaa ei tiedetä ja joiden iän 

voidaan arvioida olevan yli sata vuotta.

Suomessa arkeologisen kulttuuriperinnön suo-

jeluun, tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä asioista 

vastaa Museovirasto. Museovirastolla on oikeus 

tutkia, määrittää, rajata ja hoitaa muinaisjäännök-

siä. Museovirasto myöntää myös luvat muinais-

jäännösten tutkimukseen. Viranomaisen roolissa se 

seuraa maankäytön suunnittelua ja antaa lausunto-

ja kaavoituksesta ja muinaisjäännöksiä koskevista 

rakennushankkeista. Tähän työhön osallistuvat 

myös ne maakuntamuseot, joiden kanssa Museo-

virasto on tehnyt yhteistyösopimuksen. Lapissa 

tällainen sopimus on tehty jo 1990-luvulla Lapin 

maakuntamuseon kanssa, joka hoitaa huomatta-

van osan oman toimialueensa (Kemijärvi, Kittilä, 

Pelkosenniemi, Posio, Rovaniemi, Ranua, Savu-

koski, Sodankylä) muinaisjäännöksiä koskevista 

asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Saamelaisten 

kotiseutualueen osalta vastaava sopimus on tehty 

vuonna 2011 Saamelaismuseo Siidan kanssa.

Lapissa arkeologinen kulttuuriperintö on erotta-

maton osa nykyistä asuin- ja elinympäristöämme. 

Jokivarsien ja järvenrantojen asuinpaikat, pyynti-

Arkeologinen kulttuuriperintö
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maat ja kulkureitit ovat pysyneet samoilla sijoil-

laan jopa vuosituhansien ajan. Muinaisjäännökset 

ovat monessa tapauksessa säilyneet paremmassa 

kunnossa kuin muualla Suomessa. Arkeologisesti 

merkittävät alueet voivat muodostaa laajoja, yh-

tenäisiä ja suhteellisen ehjiä kokonaisuuksia.Mui-

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuis-

tolain (295/1963) perusteella rauhoitettuja muistoi-

na Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. 

Rauhoitus on automaattinen eikä se edellytä erillistä 

suojelupäätöstä tai muita toimenpiteitä. Muinais-

jäännöksen toteaa Museovirasto, joka lain mukaan 

vastaa muinaisjäännösten tutkimuksesta, suojelusta 

ja hoidosta. 

  Muinaismuistolain mukaan kiinteän muinaisjään-

nöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 

vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoa-

minen on kielletty ilman lain nojalla annettua lupaa. 

Muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museoviras-

to.

Kiinteiksi muinaisjäännöksiksi laissa luetellaan seu-

raavat kohteet: 

1) maa- ja kivikummut, röykkiöt, kivikehät ja muut 

kiveykset ja latomukset, jotka ovat ihmisen muinoin 

tekemiä; 

2) pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, myös 

sellaiset, joista maan pinnalla ei ole merkkejä; 

3) kivet ja kalliopinnat, joissa on muinaisilta ajoilta 

kirjoituksia, kuvia tai muita piirroksia tahi maalauk-

sia, hiomauria tai muita hionnan jälkiä taikka uhri-

kuoppia; 

4) uhrilähteet, uhripuut, uhrikivet ja muut palvonta-

paikat sekä muinaiset käräjäpaikat; 

5) muinaisilta ajoilta peräisin olevat asumusten jään-

nökset sekä asuin- ja työpaikat, niin myös muodos-

tumat, jotka ovat syntyneet sellaisten asumusten tai 

paikkojen käyttämisestä; 

Maastosta 
muinaisjäännösrekisteriin 
– tietoa arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä

Arkeologit keräävät muinaisjäännöksiä koskevaa 

tietoa monin eri tavoin. Suuren yleisön tuntemat 

kaivaukset muodostavat vain pienen osan arkeolo-

gin työstä. Museoviraston kaivauksista useimmat

liittyvät erilaisiin maankäyttöhankkeisiin. Tieteel- 

lisistä lähtökohdista kaivauksia tekevät pääasiassa

naisjäännösten kuntoon ja säilymiseen vaikuttavat 

varsinkin kaikenlainen maankäyttö, kuten raken-

taminen, maa- ja metsätalous sekä luonnonvarojen 

hyödyntäminen, Lapissa erityisesti vesien sään-

nöstely ja kaivostoiminta. 

6) muinaisaikaiset hylätyt linnat, linnamäet, linnoi-

tukset, linnakkeet, vallit ja vallihaudat, sekä niiden 

jäännökset, kirkkojen, kappelien, luostarien ja 

muiden huomattavien rakennusten rauniot sekä 

muinaiset hautapaikat, jotka eivät ole seurakunnan 

hoidossa; 

7) kivet, ristit ja patsaat, jotka muinoin on pysty-

tetty jonkun henkilön tai tapahtuman muistoksi tai 

uskomuksellisessa tarkoituksessa, samoin kuin muut 

sellaiset muistomerkit; 

8) muinaisten huomattavien kulkuteiden, tienviitto-

jen ja siltojen sekä vartiotulien ja muiden sellaisten 

laitteiden jäännökset; sekä 

9) kiinteät luonnonesineet, joihin liittyy vanhoja ta-

poja, tarinoita tai huomattavia historiallisia muistoja.

  Laki ei aseta muinaisjäännökselle ikärajaa. Käy-

tännössä historiallisen ajan muinaisjäännöksen suo-

jelussa 1700-lukua myöhempien muistojen rauhoi-

tus arvioidaan yleensä tapauskohtaisesti. Arviointi 

perustuu tavallisesti sekä arkistoselvitykseen että 

maastotarkastukseen.  Suojeltavaksi on otettu myös 

1900-luvun alkupuolen perintöä, kuten teollisuus-

historiallisia muistoja ja sotahistoriallisia rakennel-

mia. Esimerkiksi I maailmansodan rakennelmat on 

rauhoitettu muinaismuistolain perusteella. 

  Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen mui-

naisjäännösrekisterin mukaan Suomesta tunnettiin 

vuoden 2010 lopussa yli 26 000 kiinteää muinais-

jäännöstä. Kohteista noin 4000 tuhatta (15 %) on 

Lapissa. Valtaosa Lapin muinaisjäännöksistä sijaitsee 

Metsähallituksen hallinnoimilla valtionmailla. 

yliopistot ja maakuntamuseot tai tutkimusta teke-

vät arkeologit. 

Tavallisimpia arkeologisia kenttätutkimuksia 

ovat muinaisjäännösten tarkastukset maastossa. 

Arkeologisella inventoinnilla tarkoitetaan yleensä 

rajatulla alueella tehtävää maastotutkimusta, jossa 

tarkastetaan jo tiedossa olevia kohteita ja etsitään 

mahdollisuuksien mukaan uusia, ennestään tunte-

mattomia jäännöksiä. Aikaisemmin inventointeja 

tehtiin tavallisesti kuntarajojen mukaisina perus-

inventointeina, mutta nykyisin yhä useammat 
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selvitykset koskevat yleensä kuntaa pienempiä tai 

sen rajoista riippumattomia alueita. Useimmat in-

ventoinnit liittyvätkin kaavoitukseen tai erilaisiin 

maankäyttöhankkeisiin, kuten liikenneväyliin tai 

voimajohtolinjauksiin. Lapissa inventointeja on 

tehty erityisesti vesistöjen säännöstelyn ja kaivos-

hankkeiden takia. Suomen ensimmäinen arke-

ologinen inventointiohjelma aloitettiin Kemijoen 

voimalaitosrakentamisen yhteydessä 1950-luvulla. 

Metsähallitus on aloittanut 2000-luvulla hallinnas-

saan olevien valtionmaiden kulttuuriperintökoh-

teiden inventoinnit, joiden tuloksia hyödynnetään 

alueiden hoidossa ja käytössä. 

Tutkimusprojekteissa tehdään tieteellisen ky-

symyksenasettelun mukaisia inventointeja. Niistä 

voidaan mainita esimerkkinä Ylä-Lapin peuran-

pyynnissä käytettyjen kuoppajärjestelmien inven-

toinnit. Inventoinnissa voidaan keskittyä myös 

tietyntyyppisiin jäännöksiin. Tällaisia teemain-

ventointeja ovat olleet esimerkiksi raudanvalmis-

tuspaikkojen tai hautasaarten inventoinnit. Inven-

toinnit voivat liittyä myös kulttuuriympäristön 

hoitoon tai kulttuurimatkailuun. Inventoinneista 

laaditaan raportti, jota säilytetään joko alkuperäi-

senä tai kopiona Museoviraston arkistossa.  

Kuva 8. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa 
työskennellyt arkeologi Mika Sarkkinen tutkii koepistoin 
kuopannetta Pelkosenniemen Arvospuolella. Tiina Elo 
2004.

Lapin liitto on tuottanut maakuntakaavoituksen 

yhteydessä 2000-luvulla Museoviraston ja Lapin 

maakuntamuseon kokoamien aineistojen pohjalta 

Lapin seutukunnista kuntakohtaiset suojelukohde-

luettelot. Suojelukohdeluettelot ovat tärkeitä tieto-

lähteitä, mutta ne vanhenevat nopeasti ympäristön 

ja inventointitilanteen muuttuessa. Ajantasaiset tie-

dot arkeologisista kohteista onkin aina syytä selvit-

tää Lapin maakuntamuseosta tai Museovirastosta, 

joka pitää yllä valtakunnallista rekisteriä kaikista 

Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä. Rekisteri 

sisältää perustiedot kaikista tunnetuista esihisto-

riallisista kohteista ja niitä koskevista tutkimuk-

sista. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti. Erityisesti 

historiallisen ajan muinaisjäännösten osalta tiedot 

ovat vielä koko Suomessa puutteellisia, koska esi-

historiallista aikaa nuorempia kohteita on alettu 

järjestelmällisesti inventoida vasta 2000-luvulla. 

Muinaisjäännösrekisteriin voi tutustua Museovi-

raston ylläpitämässä kulttuuriympäristön rekiste-

riportaalissa. (http://kulttuuriymparisto.nba.fi).
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Lapin arkeologiset aikakaudet

Mesoliittinen kivikausi                                                                                                                8500–5000 eKr.

Työkalujen pääraaka-aine kvartsi
Hirvi, peura ja majava tärkeitä riistaeläimiä

Neoliittinen kivikausi                                                                                                                  5000–1900 eKr.

Ilmasto lämpenee, mäntymetsät laajimmillaan (4000 eKr.) Pohjois-Lapin tuntureilla
Rannikolla hylkeenpyytäjiä ja suuria pyyntitukikohtia (talvikylät, asumuspainanteet)
Peuran pyynnissä otetaan käyttöön erityisesti Pohjois-Lapissa kuoppajärjestelmät 3000–2000 eKr.
Jokilaaksoissa käytössä suuret liuske-esineet, joita valmistetaan paikallisista raaka-aineista
Saviastiat otetaan käyttöön, pohjoisessa varhaisinta SÄR1 -keramiikka (5000 – 4500 eKr.)
Perämeren rannikolle aletaan rakentaa röykkiöitä kivikauden lopulla, Tornionlaaksossa kokeiltu viljelyä

Varhaismetallikausi                                                                                                                1900 eKr.–300 jKr.

Ilmasto muuttuu epävakaammaksi ja viileämmäksi
Peuran pyynnissä Pohjois-Lapissa voimakas kuoppapyynnin vaihe 2000 eKr., pitkät kuoppaketjut
Perämeren alueella hylkeenpyyntitukikohtia (keittokuopat) ja röykkiöhautauksia
Vanhemmalla varhaismetallikaudella (1900–700 eKr.) pronssiesineitä ja valinmuotteja, harvinaisia
Rautaiset aseet ja työkalut otetaan käyttöön nuoremmalla varhaismetallikaudella (700 eKr.–300 jKr.)
Itä-Lapissa ja Kemijokivarressa omaa raudanvalmistusta
Käytössä on useita keramiikkatyylejä, sekoitteena käytetään yleisesti asbestia, talkkia ja kiillettä

Rautakausi                                                                                                                                       300–1300 jKr.

Keskirautakausi                                                                                                                                 300–750 jKr.

Kulttuurin murros – metalliesineiden ja pyyntituotteiden vaihdantaan perustuva talousmuoto
Keramiikan valmistus ja käyttö lakkaavat, omasta raudantuotannosta luovutaan
Perämeren alueella omaksutaan eteläisiä vaikutteita esineistöön ja hautaustapoihin

Myöhäisrautakausi                                                                                                                          750–1300 jKr.
Kotakylien aika                                                                                                                                750–1600 jKr.

Ilmasto lämpenee, mäntymetsiä nykyistä laajemmalla alueella
Rannikolle ja jokilaaksoihin kyliä ja taloja; sisämaassa kotakylät (kevytrakenteiset kodat, liesilatomukset)
Historiallisesti tunnettu saamelainen kulttuuri (metalli- ja sarviesineistö, seidanpalvonta) alkaa muotoutua
Kemijoen ja Tornionjoen varteen perustetaan markkinapaikkoja – kauppaa ja kalastusta alkaa hallita Pohjanlahden  
rannikon (Kvenland) talonpoikaisväestö ja 1300-luvulta alkaen pirkkamiehet eli birkarlit

Keskiaika                                                                                                                                        1300–1600 jKr.
Talvikylien aika                                                                                                                              1550–1750 jKr.

Ilmasto viilenee, pikku jääkausi (1300–1870)
Kuninkaan ja kirkon valta vakiinnutetaan 1300-luvulla – hiippakuntarajat vahvistetaan 1346, ensimmäiset kirkot  
rakennetaan Kemijoen ja Tornionjoen suuhun markkinapaikkojen lähelle, birkarlien erioikeudet lakkautetaan 
1500–1600-luvuilla, verotus siirretään kruunulle
Talonpoikaiskylät muodostuvat jokilaaksoihin
Lapinmaiden ja lapinkylien rajat vahvistetaan, keskuspaikoiksi vakiintuvat 1500-luvuilla talvikylät, joissa asutaan  
turvepeitteisissä puukodissa, runsas ja monipuolinen aineellinen kulttuuri
Turkis- ja riistaeläinten pyyntisaaliit romahtavat 1600-luvulta alkaen

Uusi aika                                                                                                                                        1600–1900 jKr.
Talvitupien aika                                                                                                                             1700–1900 jKr.

Tornion kaupunki perustetaan vanhalle Suensaaren markkinapaikalle 1621
Lapin luonnonvarojen hyödyntäminen alkaa 1600-luvulla, Pajalan Köngäsen ruukki perustetaan 1646
Saamelaisten perinteisen uskonnon murros ja lopullinen käännytys kristinuskoon 1600-luvulla, noitarumpuja  
ja seitapaikkoja hävitetään
Suomalainen uudisasutus ja talonpoikainen kulttuuri leviävät lapinkyliin (Lapinmaan plakaatti 1673) – Lapin ja Lannan 
rajakiistat 1670–1680-luvuilla – lopullinen Lapin ja Lannan raja vahvistetaan 1796
Saamelaiset omaksuvat talonpoikaiskulttuurin piirteitä, mm. salvotut hirsituvat viimeistään 1700-luvulla,  
talvikylistä luovutaan 1700-luvun puolivälissä
Peurapyynnin merkitys vähenee 1600-luvulta alkaen, saamelaiset siirtyvät talonpojiksi tai poronhoitajiksi
Suurporonhoito leviää Norjan tunturialueilta ja vakiintuu Kemin Lapissa 1800-luvun alkupuolella

Kausien jaottelussa on käytetty lähteenä julkaisuja Inarin arkeologiset vaiheet (Carpelan 2003) ja Maiseman 

muisti (Museovirasto 2003). Kausien ajoitukset on ilmoitettu kalenterivuosina sadan vuoden tarkkuudella. 

Aikarajat perustuvat arkeologisen aineiston ajoituksiin ja historiallisiin lähteisiin. Tässä julkaisussa mainitut 

radiohiiliajoitukset on ilmoitettu aina kalenterivuosina.
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Lapin muinaisjäännöksiä 

Mika Sarkkinen ja Sirkka-Liisa Seppälä

Asutus ja asuminen

Vanhimmista esihistoriallisista asuinpaikoista käyte-

tään yleisnimitystä kivikautinen asuinpaikka. Niistä ei 

juuri ole maan pinnalle näkyviä merkkejä. Asuinsijat 

havaitaankin yleensä vasta, kun maan pinta syystä 

tai toisesta rikkoutuu. Tuolloin paljastuvat peitty-

neet löytökeskittymät, tulisijat ja muut muinaisen 

asumisen värjäämät kerrokset. Useimmiten näiltä 

asuinpaikoilta tavataan vain esineitä valmistettaessa 

syntynyttä jätettä, etenkin kvartsi- ja kvartsiitti-is-

koksia. Niiden perusteella asuinpaikkaa ei voi yleen-

sä ajoittaa tarkasti ja osa kohteista voi olla kivikautta 

nuorempia. Asuinpaikkojen laajuus ja luonne vaih-

telee suuresti. Joskus kyseessä voi olla satunnainen 

leiripaikka, toisinaan paikalle on toistuvasti palattu 

useamman tuhannen vuoden aikana.

   Muutamilla esihistoriallisilla asuinpaikoilla on ma-

talina painanteina erottuvia osin maahan kaivettuja 

asumusten sijoja, asumuspainanteita. Pääosin kivi-

kauden lopulle tai varhaismetallikaudelle ajoittuvat 

painanteet ovat yleisiä Perämeren pohjukan jokivar-

sissa ja maannousun kuivattamilla vanhoilla meren-

rannoilla, jotka voivat sijaita kaukanakin nykyisistä 

vesistöistä. Kauempaa sisämaasta asumuspainantei-

ta tunnetaan vähemmän. Siellä ne sijaitsevat nykyis-

ten vesistöjen rannoilla. 

   Pohjois-Lapissa ja paikoin muuallakin myöhäis-

rautakautisten ja keskiaikaisten (800–1600-luku) 

asuinpaikkojen tunnusmerkkejä ovat maanpinnalle 

erottuvat suorakaiteiset liesilatomukset. Ne sijaitsevat 

usein muutaman latomuksen muodostamassa rivissä 

hiekkaisilla ja karuilla veden lähellä olevilla kankailla. 

Myös yksittäisiä latomuksia tunnetaan. Tulisijojen 

lisäksi latomuksia ja kiveyksiä on tehty myös muihin 

tarkoituksiin. 

   Pohjois- ja Itä-Lapista tunnetaan viitisentoista 

saamelaisten talvikylää. Niillä on näkyvissä useita 

kehämäisiä kodansijoja. Ne ovat neliömäisiä tai kuu-

sikulmaisia matalia maavalleja, joiden keskellä on 

usein kivistä koottu matala liesi. Talvikylät sijaitsevat 

pienten jokien ja lampien rantamilla. Kylänpaikat voi 

tunnistaa myös ympäristöstään poikkeavan kasvil-

lisuuden perusteella, samaan tapaan myöhemmät 

asuin- tai kalakentät. Kentillä erottuu yleensä erilai-

sia rakennusten pohjia, kuoppia tai tulisijoja. Kentät 

ovat voineet olla käytössä pitkiä aikoja.

  Hirsitupien rakentaminen yleistyi keskiajalta alka-

en, pohjoisimmassa Lapissa vasta 1700-luvun puo-

limaissa. Hirsistä rakennettu tupa oli helposti siir- 

rettävä ja tupa maatui harvoin ensimmäiselle sijal-

leen. Tupasijat ovat alaltaan varsin pieniä (noin 4 x 4 

metriä). Tupien muistoina tavataan kiukaiden tai pii-

sien raunioita, joiden kivet ovat usein tulen hauras-

tamia. Tulisijan ympärillä saattaa olla säilynyt tuvan 

seinän multapenkkaa. Myöhemmillä talonpaikoilla on 

yleensä jäännöksiä myös talousrakennuksista, raiva-

usröykkiöitä ja peltokappaleita. Keskiajalta lähtien 

rannikolle ja jokivarsiin syntyi talonpoikaista kylä-

asutusta, jonka jäännöksiä on tutkittu muun muassa 

Rovaniemen Ylikylässä. Tornion (perustettu 1621) 

asemakaava-alueella on säilynyt kaupunkiasutuksen 

varhaisia kerrostumia 1600–1700-luvuilta. 

Elinkeinot

Kiinteisiin muinaisjäännöksiin kuuluvat myös erilai-

set työ- ja valmistuspaikat. Lapissa yleisimpiä ovat 

pyyntikuopat, jotka varsinkin Ylä-Lapissa saattavat 

muodostaa kymmenien, jopa satojen kuoppien 

ketjuja. Pyyntikuopat sijaitsevat usein hiekkakan-

kailla, peurojen luontaisilla kulkureiteillä. Kuopat 

ovat yleensä soikeita tai pyöreitä, halkaisijaltaan 

2–4 metriä ja syvyydeltään vähintään puoli metriä. 

Laajoja pyyntikuoppajärjestelmiä on käytetty varsin-

kin kivikauden lopulla ja varhaisella metallikaudella. 

Kuoppapyyntiä on harjoitettu kivikaudelta 1800-lu-

vulle saakka. Poronhoitoon liittyvät rakenteet kuten 

poroerotuspaikkojen käytöstä pois jääneet kaarteet 

voidaan lukea arkeologiseen kulttuuriperintöön. 

Pyyntitalouden muinaisjäännöksiä ovat myös erilais-

ten kalastusta varten tehtyjen patojen ja pyydysten 

kivi- tai puurakenteet sekä puihin tehdyt apajapaik-

kojen sijainti- ja omistusmerkit.

  Osa maastossa näkyvistä kuopista on todennäköi-

sesti erilaisia keitto- ja säilytyskuoppia. Keittokuopat 

ovat eräänlaisia kivettyjä maauuneja; kuoppia, joiden 

pohjalla on paksu palaneiden kivien kerros. Erityi-

sen runsaasti niitä tunnetaan Perämeren rannikon 

varhaismetallikaudelle ajoitetuilta rantakorkeuksil-

ta, mutta niitä on tavattu myös järvien rannoilta. 

Kivikoihin on yleisesti kaivettu säilytyskuoppia eli 

purnuja. 

  Kivikaudella on työkalujen raaka-ainetta hankittu 

lohkomalla haluttua kiveä paikoista, jotka erottuvat 

pieninä louhoksina. Esihistoriallisen ajan raudanvalmis-

tuspaikkoja tunnetaan joitakin Etelä-Lapin alueelta. 

Tornionlaaksossa on historiallisen ajan varhaisesta 

teollisuudesta kertovia kohteita, kuten Köngäsen 

rautaruukin toimintaan liittyvät rautamalmilouhos ja
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hiilimiiluja. Historiallisen ajan elinkeinoista kertovat 

myös Kaaraneksen masuuni sekä lukuisat kalkkiuu-

nit ja potaskankeittopaikat. Metsätalouden varhai-

siin jäännöksiin kuuluvat tervahaudat, hiilimiilut sekä 

savotta- ja uittokauden rakenteet. Maatalouteen liit-

tyviä jäännöksiä ovat myllynpaikat ja niittytalouden 

jäännökset. 

   Kivistä koottujen rakennelmien tarkoitusta ja 

ajoitusta on usein hankala määritellä ilman tutki-

muksia. Tavallisimpia ovat rakennusten tulisijoina 

käytettyjen kiukaiden ja uunien rauniot. Viljelyyn 

liittyviä raivausjäännöksiä tunnetaan eri puolilta Lap-

pia. Varsinkin Tornionlaaksossa vaarojen rinteistä 

voi löytää massiivisten kiviaitojen rajaamia siemen-

viljapeltoja eli vaaratarhoja. 

Tavat ja uskomukset

Kivikauden uskonnosta kertovat haudat, joita on 

Lapista toistaiseksi tavattu vain kahdelta Perämeren 

muinaisen rannikon asuinpaikalta Simosta ja Tervo-

lasta. Perämeren rannikolta tunnetaan myös run-

saasti kivikauden lopulta rautakaudelle ajoitettuja 

röykkiöitä, joista osa on kaivauksissa paljastunut 

haudoiksi. Historiallisen ajan kalmistoja ja hautaus-

maita tunnetaan eri puolilta Lappia. Vanhoja kir-

konpaikkoja tunnetaan useita, samoin niihin liittyviä 

kenttiä ja markkinapaikkoja. Monissa saarissa erot-

tuvat pitkänomaiset kuopat ovat väliaikaisia kesä-

hautapaikkoja, joista vainaja on siirretty varsinaiseen 

kirkkomaahan.

Kiinteisiin muinaisjäännöksiin kuuluvat myös erilai-

set palvos- tai uhripaikat, jotka ovat lähinnä saame-

laisten seitoja tai pyhiä paikkoja, useimmiten kiviä 

tai lähteitä. Lähteitä on käytetty muutenkin yleisesti 

parannustarkoituksiin. Pyytäjien veistämiä patsaita 

eli keropäitä on runsaasti varsinkin Kemijoen ja sii-

hen laskevien jokien varsilla, hyvien pyyntipaikkojen 

läheisyydessä. Moniin erikoisiin luonnonmuodostu-

miin on liitetty tarinoita ja uskomuksia. 

Hallinto ja liikenne

Lapissa on runsaasti sotahistoriallisia muistoja, joista 

vanhimmat ovat muinaisjäännöksiä. Toisen maail-

mansodan aikaisten kohteiden suojelu muinaisjään-

nöksinä ratkaistaan tapauskohtaisesti. Salpalinjaan 

kuuluvat rakenteet ovat pääsääntöisesti suojeltuja. 

Lapin merkityksestä maanmittauksen kehityksessä 

kertovat lukuisat maanmittauspisteet, muun muassa 

UNESCO:n maailmanperintöön sisältyvän Struven 

ketjun paikalliset pisteet.

  Lapin alueella on useita vanhoja valtakunnan rajoja, 

joista vanhimmat ovat peräisin keskiajalta. Suojeltuja 

ovat myös Kemin ja Tornion lapinmaiden sekä lapin-

kylien vanhat rajamerkit. Monet Lapin kulkureiteistä 

ovat kulkeneet samoilla urilla jo vuosituhansien ajan. 

Tunnetuimpia valtaväyliä ovat Pohjalahtea ja Jääme-

rta yhdistänyt Ruijan reitti sekä Pohjanlahden rantaa 

noudatteleva Pohjanmaan rantatie, joilla molemmilla 

on ollut myös valtakunnallista merkitystä. Merkki-

puita tunnetaan erityisesti vesi- ja maakulkureittien 

varsilta ja vaaroista.

Kuva 9. Arkeologisessa inventoinnissa löydetään 
tavallisimmin kvartsiesineiden työstössä syntyneitä 
iskoksia sekä palaneita riistaeläinten luita. Sirkka-
Liisa Seppälä 2010.
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Kemijärven arkeologiset 
kenttätutkimukset

Ensimmäinen tieteellisistä lähtökohdista tehty 

inventointi Kemijärvellä ja koko Kemijoen vesis-

töalueella oli Hjalmar Appelgrenin 1879 tekemä 

matka, jonka yhteydessä hän kiersi keräämäs-

sä tietoja myös Rovaniemellä ja Kuolajärvellä. 

Tulokset olivat hyviä, sillä Appelgren mainitsee 

kertomuksessaan Kemijärveltä viitisenkymmentä 

muinaisjäännöstä. Appelgren teki myös Kemijär-

ven ensimmäisen arkeologisen kaivauksen 1898 

Pikkukylän Rajaniemessä, aivan Rovaniemen ra-

jalla. Sen jälkeen seurasi vuosikymmenien tauko, 

sillä seuraavan kerran arkeologisia tutkimuksia 

Kemijärvellä tehtiin vasta 1930-luvulla.  

Sodanjälkeisen arkeologisen toiminnan Ke-

mijärvellä käynnistivät Kemijoen voimalaitosra-

kentamisen edellyttämät inventoinnit ja kaivauk-

set 1954–1969. Laki ei vielä tuolloin velvoittanut 

maankäyttöhankkeen toteuttajaa vastaamaan ra-

kentamisen aiheuttamista arkeologisista tutkimuk-

sista, mutta neuvotteluiden jälkeen voimayhtiöt, 

suurimpana Kemijoki Oy, sitoutuivat maksamaan 

rantojen ja saarien arkeologiset tutkimukset ennen 

vesistön säännöstelemiseksi tarkoitettujen altaiden 

ja patojen rakentamista. Kemijärvellä säännöste-

lyn vaikutuspiiriin jääviä alueita alettiin inventoi-

da kiireellisesti 1956 ja kaivaukset aloitettiin 1957. 

Kenttätutkimukset keskitettiin Seitakorvan padon 

ja voimalaitoksen yläpuolisille alueille Luusuaan ja 

Lapinselän rannoille. Kaivauksia tehtiin kahdek-

san vuoden aikana yli 20 paikalla, mutta kaikkia 

alueita ja jäännöksiä ei ehditty tutkia ennen padon 

valmistumista 1963.

Kemijokivarren kenttätutkimukset kestivät 

kaikkiaan yli kymmenen vuotta ja niitä voidaan 

pitää maamme ensimmäisenä tavoitteellisena ar-

keologisena kenttätyöohjelmana. Tutkimuksia esi-

teltiin tuoreeltaan Kemijoki 8000 -näyttelyssä 1974, 

mutta runsasta ja monipuolista kaivausaineistoa ei 

ole vieläkään kokonaisuudessaan analysoitu. Pe-

rustellusti voidaan kuitenkin sanoa, että Kemijoen 

kenttätöillä ja niiden tuloksilla on ollut huomatta-

va merkitys koko Pohjois-Suomen arkeologiselle 

tutkimukselle. 

Kemijoen rakentamisen jälkeen arkeologinen 

toiminta hiljeni vuosikymmeniksi, kunnes se jäl-

leen vilkastui 1980-luvun lopulta lähtien. Vuosina 

1988–1989 Museovirasto inventoi Kemira Oy:n 

suunnitteleman Savukosken Soklin fosfaattikai-

voksen malmirikasteen kuljetusputken linjausta 

Vuostimon seudulla.  Uusi vaihe Kemijärven ar-

keologiassa käynnistyi 1989, kun Lapin maakunta-

museoon muutamaa vuotta aikaisemmin palkattu 

maakunnallinen arkeologi Hannu Kotivuori aloitti 

inventoinnin alueella. Maastotöitä tehtiin kaupun-

gin myöntämän matka-avustuksen turvin kahte-

na kesänä. Kenttätyön tavoitteena oli tarkastaa 

päävesistön säännöstelyalueella olevia kohteita ja 

rantavyöhykkeitä sekä metsäalueita. Monien koh-

teiden havaittiin tuhoutuneen vedenpinnanvaih-

telun aiheuttaman eroosion takia. Kokonaisuutena 

inventoinnin tulokset olivat kuitenkin runsaat ja 

monipuoliset. Työrupeaman päättyessä vuonna 

1990 Kemijärveltä oli tiedossa jo 314 arkeologista 

kohdetta. 

Inventoinnin jälkeen 1990-luvulla Kemijärvellä 

tehtiin vain muutamia tarkastuksia, mutta 2000-lu-

vun alku on ollut jo vilkkaampi. Tarkastukset ovat 

liittyneet lähinnä kaavoituksen yhteydessä tehtä-

viin suppeisiin selvityksiin ja Lapin kulttuuriym-
päristöt tutuksi -hankkeeseen. Kenttätutkimusten 

painopiste on Kemijärvellä muuttumassa maan-

käyttöhankkeista yleisempiin kulttuuriperinnön 

hoitoa ja matkailua koskeviin selvityksiin. Tätä 

näkökulmaa edustaa 2002 tehty arkeologinen in-

ventointi, joka oli osa Lapin yliopiston täydennys-

koulutuskeskuksen koordinoimaa hanketta Kemi-
läisten jalanjäljillä – kalastusperinteen hyödyntäminen 
matkailussa. Kohdealueeksi oli valittu Rovaniemen 

ja Kemijärven rajan molemmin puolin avautuva 

Naarmankaira ja Pyhäjärvi Pelkosenniemellä. Kai-

vaustoiminnassa katkaistiin yli neljänkymmenen 

vuoden tauko, kun Lapin maakuntamuseo tutki 

2005 Soppelan Takalan metsäsaamelaisten asuin-

paikkaa yhteistyössä Kemijärven kansalaisopiston 

kanssa. 

Kemijärven arkeologiset kohteet keskittyvät 

Luusuan, Lapinselän ja Ämmänselän rannoille. 

Kemijoki ja siihen virtaavat vesistöt ovat aina olleet 

tärkeitä pyyntialueita ja kulkureittejä. Keskittymi-

nen kertoo myös maankäytön vaikutuksesta. Jään-

nöksiä ja löytöjä on paljastunut erityisesti alueilta, 

joita on muokattu maa- ja metsätalouskäyttöön. 

Kemijärvellä arkeologisten kenttätutkimusten 

suuntaa on ohjannut varsinkin voimalaitosraken-

taminen. Arkeologian keinoin avautuva kuva asu-

tushistoriasta on täydentynyt vasta myöhemmissä 

inventoinneissa, joissa on päävesistön lisäksi tar-

kastettu pienempiä vesistöjä ja metsäseutuja. 

Kemijärven muinaisjäännöksistä on runsas puo-

let kivikaudelle tai varhaismetallikaudelle ajoitet-

tuja asuinpaikkoja ja yli kolmasosa pyyntikuoppia. 

Esihistoriallisista elinkeinoihin liittyvistä jäännök-

sistä on mainittava erityisesti raudanvalmistus-

paikat. Loput ovat lähinnä historialliselta ajalta 

peräisin olevia asutus- ja elinkeinohistoriallisia 

jäännöksiä, kuten asuin- tai kalakenttiä, kiukaita 

ja muita kiveyksiä sekä kuoppia.
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Kartta 7. Kemijärven kiinteät muinaisjäännökset. Karttaan 
on merkitty nimellä tekstissä mainittuja kohteita.
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Asutushistorian 
arkeologiset pääpiirteet

Kemijoen rantojen varhaisin asutus

Ihminen saattoi asettua Kemijärven seudulle heti, 

kun alue oli vapautunut jääpeitteestä. Asutusta 

on voinut olla jo yli 10 000 vuotta sitten, kun ma-

keavetinen Ancylusjärvi vielä ulottui Savukosken 

Marttiin saakka. Järvivaiheen korkeimmat rannat 

sijaitsevat Kemijärven alueella nykyisin yli 200 

metriä meren pinnan yläpuolella. Kemijärven al-

las (147 m mpy) kuroutui Ancylusjärvestä 9700 

vuotta sitten. Luusuan alapuoliset Seitakorvan 

Seitakoski ja Juukoski syntyivät 9600–9500 vuotta 

sitten. Kosket houkuttelivat ihmisiä varmasti pian 

sen jälkeen. Kemijärveä vanhemmasta asutuksesta 

ei toistaiseksi ole löytynyt todisteita. Vanhimman 

asutuksen merkkejä tunnetaan Luusuan Neitilästä. 

Asuinpaikan vanhin vaihe on ajoitettu varhaiselle 

kivikaudelle, yli 8000 vuotta vanhaksi, mutta Neiti-

kosken partaalla on voitu asua jo järven syntyessä.

Keskeinen sijainti Kemijokivarressa on arva-

tenkin houkutellut alueelle paljon asukkaita jo 

tuhansia vuosia sitten. Kemijärvi on kiinnostanut 

risteyspaikkana, josta on hyvät maa- ja vesireitit 

moniin suuntiin. Ruijan valtaväylän itäinen haara, 

Sompion reitti, on kulkenut Kemijoen, Kitisen ja 

Luiron kautta. Kemijärveltä on päässyt pääuomaa 

etelään ja pohjoiseen, Jumiskoa pitkin kaakkoon 

Kainuuseen ja Karjalaan saakka. Käsmäjoelta on 

voinut Kursun kautta jatkaa matkaa Kuolajärvelle 

ja edelleen Kantalahteen Vienanmeren rannikolle. 

Metsästyksestä ja kalastuksesta elantonsa saanut 

esihistoriallisen ajan ihminen on suosinut joen kos-

kipaikkoja, järven suojaisia lahtia ja kulkuväylien 

varrella sijainneita salmia. Niinpä ei ole yllättävää, 

että kivikaudella on asutettu varsinkin Juujärven, 

Luusuan seutuja, Noidanselän niemiä ja saaria 

sekä Jumiskonselällä Kälkäjänsaarta ja Räisälän 

rantoja. 

Kemijärven esihistoriallisten asuinpaikkojen ta-

vallisin tunnusmerkki on maanpinnassa erottuvat 

kvartsi-iskokset eli esineiden valmistuksessa syn-

tynyt jäte sekä palaneet riistaeläinten luut, jotka 

poltettuina voivat säilyä tuhansia vuosia. Toisinaan 

oleskelusta kertovat myös tulenpidonjäljet, kuten 

palaneet kivet ja noen värjäämä maa. Useimpia 

asuinpaikkoja ei voi ajoittaa ilman tarkempia tutki-

muksia. Osa näistä leiripaikoista voi olla kivikautta 

myöhäisempiäkin, varhaismetallikaudelta tai jopa 

rautakaudelta. Säännöstelyn yläpuolelle jääneiltä 

rantakorkeuksilta ja pienempien vesistöjen var-

silta on Kemijärvelläkin vielä mahdollista löytää 

paremmin säilyneitä asumisen merkkejä. Esimer-

kiksi Naarmankairassa sijaitsevan Lapaliojärven 

rannoilta on kartoitettu muutamia painanteita, 

joiden on arveltu olevan kivi- tai metallikautisten 

asumusten jäännöksiä. Pyyntiyhteisön elämäs-

tä kertovat myös erilaiset kiviesinelöydöt, kuten 

tuurat, kirveet ja taltat sekä erilaiset reikäkivet ja 

keihään- ja nuolenkärjet. 

Keramiikkaa kaikissa muodoissaan

Kivikaudella opittiin myös keramiikanvalmistus ja 

saviastioiden tekotaito. Pohjois-Suomen vanhim-

masta keramiikasta käytetään Vaalassa sijaitsevan 

tunnetun löytöpaikan mukaista nimeä Säräisniemi 

1-keramiikka (Sär1). Keramiikka on ollut käytössä 

5100–4350 eKr. Löytöpaikkoja tunnetaan eniten 

Oulujärven ympäristöstä, Kemijoen keskijuoksulta 

ja Inarijärven alueelta. Kemijärveltä tätä keramiik-

kaa on löydetty varsinkin Luusuan asuinpaikoilta. 

Kukoistavan varhaisvaiheen jälkeen saviastioiden 

käyttö on ilmeisesti vähentynyt, sillä toistaiseksi 

vain muutamilta paikoilta tunnetaan nuorempaa 

kivikauden keramiikkaa. 

Varhaiselle metallikaudelle (1900 eKr. – 300 jKr.) 

ajoittuvia asutuksen merkkejä tunnetaan Kemijär-

veltä runsaasti. Monilta asuinpaikoilta on löytynyt 

ajanjaksolle tunnusomaista keramiikkaa, jonka se-

koitteena ja sidosaineena on käytetty asbestia ja 

usein myös kiillettä tai talkkia. Pohjoisen ihmiset 

ovat todennäköisesti jo tuhansia vuosia sitten tun-

teneet asbestin kestävyyden ja lämmöneristysky-

vyn. Asbestia käyttämällä astioista saatiin myös 

ohuempia ja kevyempiä. Asbestisekoitteisia savias-

tioita on käytetty koko varhaismetallikauden ajan, 

jonka päätteeksi keramiikan käytöstä luovutaan 

kokonaan. Kemijärven löydöillä ja löytöpaikoilla 

on suuri merkitys arkeologisessa keramiikkatut-

kimuksessa. Tunnetuimpia löytöpaikkoja on Juu-

järven kylän rantatörmässä sijaitseva Anttila, jonka 

mukaan on nimetty yksi pohjoissuomalaisista var-

haismetallikautisista keramiikkatyyleistäkin. Ant-

tilan keramiikan käyttöaika on noin 1000–500 eKr. 

Toinen tärkeä kokonaisuus on koko Lapin merkit-

tävimpiin muinaisjäännöksiin kuuluva Luusuan 

Neitilä. 

Neitilä – Luusuan tulvalietteiden 
monikerroksinen asuinpaikka

Seitakorvan voimalaitoksen rakentamiseen liittyvissä 
kenttätutkimuksissa 1962 löytyi Luusuan Neitilän ta-
lon eteläpuolella sijaitsevan Neitiharjun rannasta mui-
naisten asuinpaikkojen ketju. Neitikosken ja Härjänkur-
kun kosket ja niiden kalansaaliit houkuttelivat ihmisiä 
harjanteiden välisiin suojaisiin rantapoukamiin, joihin 
Kemijoen jokakeväinen tulvaliete kerrostui peittäen 
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vähitellen vanhemmat leiripaikat. Vasta säännöstelyn 
aikainen vedenpinnan vaihtelu on kuluttanut ja huuh-
tonut nämä kerrostumat takaisin Kemijokeen. 

Neitiharjulla ehdittiin tehdä varsinaisia kaivaustut-
kimuksia vain neljässä kohdassa ennen säännöstelyn 
aloittamista 1964. Kohteista tunnetuin on vuosina 
1962–1964 tutkittu Neitilä 4. Asuinpaikalta on to-
dettu Suomen oloissa harvinainen tulva-aineksen ja 
kulttuurikerrosten sarja, jonka paksuudeksi on arvioitu 
lähes 1,5 metriä. Neitilä 4 on aineistoltaan runsas ja 
monipuolinen. Asuinpaikan kerrostumat kertovat poik-
keuksellisen pitkäaikaisesta käytöstä. Vanhimmat ajoite-
tut löydöt ovat kivikaudelta 8000 vuoden takaa, mutta 
varmaankin kosken rannalla on kalasteltu jo Kemijärven 
syntyessä 9700 vuotta sitten. Kivikaudella paikalla on 
leiriydytty ainakin mesoliittisella ja kampakeraamisella 
ajalla. Paikan käyttöä on jatkettu varhaismetallikaudella 
(1900 eKr.–300 jKr.). Nuorin asutusvaihe on ajoitettu 
keskiajalle. 

Neitilä 4 on käyttöaikanaan ollut osa pitkää asuin-
paikkojen ketjua, joka on jatkunut rantakumpareiden 
suojissa kosken alajuoksua etelään. Eteläpuolella si-
jaitsevia asuinpaikkoja Neitilä 5 ja 6 on tutkittu vain 
suppeilla koekaivauksilla, mutta ne olisivat löydöiltään 
todennäköisesti yhtä runsaita kuin Neitilä 4. Asuinpai-
koilta on saatu talteen poikkeuksellisen paljon löytöjä, 
useita kiloja keramiikkaa, kymmeniä kiviesineitä, lähes 
neljäkymmentä piiesinettä, seitsemän meripihkakorua, 
pronssi- ja rautaesineiden kappaleita sekä yli 200 kg 
rautakuonaa. 

Kiinnostavimpia löytöjä ovat kuona ja sulaneet uu-
nin palat, jotka kertovat paikalla valmistetun rautaa 
joskus ajanlaskun vaihteessa. Uunin rakenne ei ole sel-
villä, mutta rauta on voitu pelkistää laakakivien reu-
nustamassa kuoppauunissa. Tällainen uuni on todettu 
Rovaniemen Sierijärvellä. Neitilässä on todennäköisesti 
ollut useita uuneja, sillä säännöstelyn huuhtomilta ran-
noilta on paljastunut muitakin merkkejä raudanvalmis-
tuksesta. 

Neitilä on merkittävä arkeologinen kohde Suomen 
arkeologisessa tutkimuksessa. Suurin osa laajasta asuin-
paikasta jäi valitettavasti tutkimatta ennen Kemijoen 
säännöstelyä. Nykyisin asuinpaikat ovat lähes kokonaan 
veden alla ja suurelta osin huuhtoutuneet Kemijokeen. 
Neitilä 4 on jo käytännössä tuhoutunut. Asuinpaikoilla 
Neitilä 5 ja 6 kulttuurikerrosta saattaa kuitenkin pai-
koittain olla vielä jäljellä, sillä rantavyöhykkeeltä pal-
jastuu jatkuvasti eriaikaisista asutusvaiheista peräisin 
olevia rakenteita ja löytöjä. Neitilässä on paikallisesti 
laadittu opastaulu, jossa esitellään alueen arkeologiaa 
ja historiaa. 

Peuranpyytäjiä ja kalastajia

Metsästys oli tärkeimpiä elinkeinoja esihistori-

alliselta ajalta 1700-luvulle saakka. Maastossa 

säilyneistä metsästysmuistoista selvimpiä ovat 

harjanteille ja kannaksille kaivetut pyyntikuopat. 

Kaikkiaan Kemijärveltä tunnetaan kuutisenkym-

mentä pyyntikuoppakohdetta. Monissa kemijär-

veläisissä järjestelmissä on yksi suurempi kuoppa 

ja sen ympärillä muutama pienempi. Kemijärveltä 

tunnetaan myös yksi Lapin laajimmista kuoppa-

ryhmistä, sillä Soppelan Kaisankankaalta on kar-

toitettu peräti 174 kuoppaa. Kuoppia on ollut to-

dennäköisesti vielä enemmän kuin nyt on tiedossa, 

sillä hiekanotto on hävittänyt osan kankaasta.

Kalastusta on pidetty muinaistenkin kemijärve-

läisten merkittävänä elannonlähteenä, mutta siitä 

todistavia esihistoriallisia jäännöksiä tai pyynti-

välineistöä tunnetaan varsin vähän. Historialli-

sen ajan kalastusperinnettä tunnetaan erityisesti 

Naarmankairasta, joka on kuulunut vuosisatojen 

ajan jokivarren asukkaiden nautinta-alueisiin. 

Kemijärven puolella tunnettuja perinteisiä pyyn-

tivesiä ovat erityisesti Lapalio ja Enijärvi. Kum-

mankin rannoilta on kartoitettu runsaasti kalas-

tukseen liittyviä muistoja. Niistä näkyvimpiä ovat 

rantapuihin veistetyt pilkat. Pilkkoihin on voitu 

veistää myös puumerkkejä, vuosilukuja, nimiä, 

nimikirjaimia tai ihmishahmoja. Suurin osa liittyy 

sijaintinsa perusteella apajapaikkoihin. Poojärven 

rannoilta on laskettu lähes neljäkymmentä pilkkaa. 

Järven länsirannalla voi vielä seurata kemiläisten 

kalatieksi kutsuttua polkua. 

Kuva 10. Luusuan Neitilän esihistoriallisia asuinpaikko-
ja. Takana erottuvan saarekkeen molemmin puolin on 
sijainnut tunnettu Neitilä 4. Asuinpaikasta ehdittiin tutkia 
osa ennen voimalaitosrakentamista ja se on jo kokonaan 
tuhoutunut myöhemmän säännöstelyn takia. Vasemmalla 
opastaulun takana kohoavassa niemekkeen reunassa on 
Neitilä 5. Sekin on ilmeisesti suureksi osaksi tuhoutunut 
säännöstelyn aikana. Sirkka-Liisa Seppälä 2010.
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Rautakaudesta keskiaikaan

Metallien käyttö ja valmistus omaksuttiin varhai-

sella metallikaudella, lähes 4000 vuotta sitten. Vai-

kutteita ja esineitä saatiin sekä lännestä että idästä. 

Raudanvalmistustaito on pohjoisessa omaksuttu 

idästä jo varhain, yli 2000 vuotta sitten. Kysees-

sä on ollut merkittävä tekninen innovaatio, koska 

valmistukseen tarvittavaa rautamalmia on ollut 

tarjolla omasta takaa. Neitilässä paljastuneen rau-

danvalmistuspaikan jäännökset todistavat, että Ke-

mijärvellä on tehty rautaa jo ajanlaskun vaihteessa. 

Rovaniemen Sierijärven ja Kajaanin Äkälänniemen 

ohella Kemijärvi saattaakin olla Suomen ja samalla 

pohjoismaiden vanhimpia raudanvalmistusseutu-

ja. 

Arkeologisten löytöjen perusteella Kemijärvel-

lä on ajanlaskun vaihteen tienoilla ollut keskeisen 

Luusuan ja Juujärven seudun lisäksi muitakin asu-

tuspesäkkeitä. Varhaisen rautakauden tärkeisiin 

muinaisjäännöksiin kuuluu Jumiskonselällä sijait-

seva pieni Jatulinsaari. 

Jatulinsaari – säännöstelyltä säästynyt 
rautakautinen asuinpaikka

Jumiskonselän Jatulinsaari on kiinnostava jo nimensä 
takia. Perimätiedon mukaan Kemijoen varren ensim-
mäiset asukkaat olisivat olleet saamelaisia ja Jatulit 
muualta tulleita pahamaineisia valloittajia. Jatuliperin-
teeseen on sekoittunut paljon aineksia jättiläisiä ja hiisiä 
kuvailevista tarinoista eikä niitä voi ajatella todenpe-
räisinä asutushistoriallisina kuvauksina. Jatulinsaaren 
kannalta kiinnostavinta tarinoissa on toistuva käsitys 
siitä, että kyseessä oli muualta tullut väestö, joka asettui 
saamelaisten asuttamalle seudulle joskus kristinuskoa 
edeltävällä ajalla. Jatulinsaareen on sijoitettu myös tari-
na saamelaisesta Laurukaisesta, joka pakenee venäläisiä 
ja jättää vangitsijansa saareen nääntymään.

Saaressa tehtiin ensimmäiset arkeologiset tutkimukset jo 
1870-luvulla. Saaressa sanottiin olevan ”venäläishau-
toja”, mutta arkeologi Hjalmar Appelgren arveli pai-
kalla käytyään jäännösten olevan tulisijoja. Kemijoen 
säännöstelyn takia saaren länsiosan laella tehtiin 1962 
arkeologisia kartoituksia ja kaivauksia. Kartoituksessa 
todettiin suorakaiteisen asumuksen (5 x 6 m) pohja ja 
kymmenkunta selvästi erottuvaa kuoppaa. Kuopista ai-
nakin osa on asuinpaikalle tehtyjä keittokuoppia. Kuo-
pista saatiin talteen kvartsi- ja liuske-esineistöä sekä 
niiden työstössä syntynyttä jätettä. Asumuksen sisältä 
löydettiin lisäksi varhaismetallikautisen asbestisekoittei-
sen saviastian paloja sekä hyvin poikkeuksellisina löy-
töinä rautainen putkikirves ja hopeinen spiraalisormus. 
Asumusta oli pengottu ennen kaivauksia, jolloin oli tiet-
tävästi löydetty rautaesine, mahdollisesti keihäänkärki. 

Jatulinsaaressa on oleskeltu useaan eri otteeseen 
esihistoriallisella ajalla. Keramiikka on asumusta van-
hempaa ja ajoitettu varhaismetallikaudelle (1500–1400 
eKr.). Radiohiiliajoitusten perusteella paikalla on oles-
keltu myös ajanlaskun vaihteessa. Tutkittu asumus ja 
metalliesineistö on ajoitettu rautakauden alkupuolelle, 
300–400-luvuille jKr. Jatulinsaaressa on Museoviraston 
laatima opastaulu. 

Rautakauden alkupuolella Kemijärven arkeolo-

gisessa aineistossa kuvastuu sama muutos, joka 

näkyy kaikkialla pohjoisessa. Keramiikan valmis-

tuksesta ja käytöstä on todennäköisesti kokonaan 

luovuttu 300-luvulla ja sitä seuraavien vuosisato-

jen mahdollisesta asutuksesta ei ole jäänyt juuri 

mitään jälkiä. Vasta aivan rautakauden lopulta, 

700–1100-luvuilta on jälleen arkeologisia todisteita 

siitä, että seudulla on oleskeltu. Sen ajan löytöpai-

kat keskittyvät Kemijärven keskiosiin, Ämmänse-

län itäisille rannoille, Kärppävaaraan, Kalkonnie-

meen ja Soppelaan. 

Kemijärven kesäisistä kulkuvälineistä ei ole 

löydetty esihistoriallisia todistuskappaleita, mutta 

talviseen taivallukseen liittyviä suksia on saatu tal-

teen monilta paikoilta. Niistä useimmat on ajoitettu 

rautakautisiksi. Tunnetuin löydöistä on jo 1930-lu-

vulla läheltä Posion rajaa, Uusi-Petäjävaaran (pe-

ruskartassa Kuusi-Petäjävaara) ja Pikkupetäjävaa-

ran välisestä jängästä ojaa kaivettaessa löydetty 

suksi. Se on radiohiiliajoituksen perusteella noin 

vuodelta 770 jKr. Tapionniemen Tervajängältä ja 

Tohmon Karvakkoaavalta löydetyt sukset on ajoi-

tettu 800–1000-luvuille. Myös Soppelan Takalan 

keskiaikaisen asuinpaikan lähettyviltä on löytynyt 

kaksi esihistoriallista suksea, mutta ne eivät ole 

enää tallessa. Karvakkoaavalta tunnetaan lisäksi 

reenjalas, joka on ajoitettu viikinkiajalle.

Kuva 11. Kaisankankaalta on kartoitettu ainakin 174 pyyn-
tikuoppaa. Hiekkakuoppien rikkoman kankaan järjestelmä 
kuuluu Lapin laajimpiin. Kuva Sirkka-Liisa Seppälä 2010. 
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Lapin ja Lannan rajalla

Kemijärvi kuului 1600-luvun lopulle saakka Ke-

min Lappiin. Kemijärveä ei kuitenkaan ole mai-

nittu omana lapinkylänään ja seutu on ilmeisesti jo 

keskiajalla kuulunut Sodankylän, Sompion, Kuo-

lajärven ja Kitkan lapinkylien yhteisiin nautinta-

alueisiin. Uudisasutus alkoi kuitenkin jo varhain 

työntyä Lapinmaiden alueille, joiden pyyntimaat 

olivat saamelaisten hallussa. Kilpailu kala-apajista, 

peuranpyyntimaista ja majavavesistä oli täydessä 

käynnissä 1600-luvun alussa. Jo keskiajalla Ke-

mijoen vesistön sisäjärvillä kalastaneet kemiläi-

set talonpojat halusivat laajentaa omaa aluettaan 

työntämällä Lapin rajaa yhä syvemmälle pohjoi-

seen. Lapin ja Lannan rajapaikoista esitettiinkin 

1670–1680-luvuilla useita erilaisia näkemyksiä. Ra-

jan kulkua koskevat näkemykset erosivat eniten 

juuri Kemijärvellä, jossa useita uudisasukkaita oli 

jo asettunut saamelaisten alueelle. Lapin rajaksi 

vahvistettiin 1796 nykyinen Sodankylän, Pelkosen-

niemen ja Savukosken eteläinen raja.

Kuva 12. Lähellä Posion rajaa sijaitsevalta Pikkupetäjä-
vaaran jängästä löydettiin 1930-luvulla ojaa kaivettaessa 
muinaissuksi. Taidokkaasti koristeltu suksi on radiohiili-
ajoituksen mukaan tehty 700-luvun lopulla. Museovirasto/
Ritva Bäckman 1997.
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Lappi ja Lanta

Lappi alkoi viimeistään 1500-luvulla jakautua suo-

malaisen talonpoikaisen väestön asuttamaan Lan-

nan (landbo) maahan ja saamelaisten asuttamaan 

Lapinmaahan. Alueet poikkesivat toisistaan kulttuu-

risesti, kielellisesti, elinkeinollisesti ja verotukselli-

sesti. Lapin ja Lannan rajasta käytiin useita kiistoja 

1700-luvulle saakka. Lopullisesti raja määriteltiin 

vasta vuonna 1795. Historiallisten lähteiden tunte-

ma Lapinmaa on ollut huomattavasti laajempi kuin 

nykyinen saamelaisten kotiseutualue (Enontekiö, 

Inari, Sodankylän pohjoisosa, Utsjoki).

   Keskiajalta tunnettu Lapinmaa muodostui viides-

tä alueellisesti rajatusta Lapista (Piitimen, Uumajan, 

Luulajan, Tornion ja Kemin Lappi). Kemin Lappi si-

joittui kokonaan Suomen puolelle ja Tornion Lappi 

suureksi osaksi. Lapinmaat ulottuivat myös nykyis-

ten Norjan ja Venäjän puolelle. Lapinmaat jakautui-

vat lapinkyliin eli siitoihin. Siidat olivat saamelaisten 

asuttamia alueita, joiden maat ja vedet olivat joko 

kylien yhteistä tai sukujen ja perheiden omaisuut-

ta. Eri Lapinmaissa asuvien saamelaisten elinkeinot, 

elämäntavat ja kieli poikkesivat toisistaan. Kruunu 

tunnusti lapinkylien oikeudet, mutta ulkoisti Lapin-

maiden verotuksen kauppaa harjoittaneille birkar-

leille eli pirkkamiehille jo varhain keskiajalla. Kruu-

nun verotuksen piiriin kylät siirrettiin 1553.

   Lapinmaan rajapaikkoina on 1584 mainittu luo-

teessa Sonkamuotka Enontekiön ja Muonion rajalla 

sekä kaakossa Sarvitaipale Kuusamon ja Suomussal-

men rajalla. Vanhin rajan kulkua kuvaava lähde on 

vuodelta 1672. Kemin Lappiin kuuluivat Maanselkä ja 

Kitka nykyisten Kuusamon ja Posion alueella, Kuola-

järvi ja Kemikylä Sallan ja Savukosken alueella, Som-

pio nykyisen Sodankylän itäosassa ja Pelkosennie-

mellä, Sodankylä, Kittilä ja Inari sekä vuoteen 1642 

Peltojärvi Enontekiöllä. Tornion Lappiin kuuluivat 

Suomen puolelta Utsjoki ja Teno sekä Enontekiön 

alueella Kilpisjärven Rounala ja eteläosissa Suontta-

vaara sekä vuodesta 1642 Peltojärvi. 

 Lapinmaassa ja lapinkylissä vain saamelaisilla 

oli oikeus asua, kalastaa ja metsästää. Kalastus oli 

merkittävä elinkeino. Tärkeimpiä riistaeläimiä olivat 

peura ja majava, mutta turkisten takia pyydettiin 

myös paljon pienempiä eläimiä, kuten näätiä ja ora-

via. 

   Kruunu turvasi saamelaisten oikeudet 1602 ja 

1673 määräyksillä, mutta oli toisaalta jo keskiajalta 

alkaen edistänyt uudisasutuksen leviämistä. Saame-

laiset puolustivat nautintaoikeuksiaan käräjillä use-

aan otteeseen 1600–1700-luvuilla. Kiistaa käytiin

erityisesti majavanpyynnistä ja Kemijärven kalastuk-

sesta. 

  Uudisasutukselle antoi sysäyksen Lapinmaan pla-

kaatti 1673. Sen nojalla suomalaiset saattoivat saa-

melaisilta luvan saatuaan asettua lapinkylän alueelle 

ja raivata siellä maata. Maatalouteen ja karjanhoi-

toon perustuva talonpoikaiskulttuuri syrjäytti no-

peasti laajoilla alueilla perinteisen saamelaisen pyyn-

tikulttuurin jo 1600-luvulta alkaen. Muutos vaikutti 

Lapinmaissa eri tavoin. Kemin Lapin saamelaisista 

osa muutti muualle, mutta monet jäivät paikoilleen 

ja omaksuivat jo 1700-luvun alkupuolella talonpoi-

kaisen elämäntavan. Tornion Lapissa siirryttiin peu-

ranpyynnistä poronpaimentolaisuuteen. Poronhoito 

levisi 1700-luvun loppupuolella myös Kemin Lappiin. 

  Vanhin tieto Kemin Lapin ja Kemin pitäjän rajasta 

on kemiläisten talonpoikien esittämä rajapaikkaluet-

telo vuodelta 1672. Raja olisi sen mukaan kulkenut 

Kittilän Särestön Vikevästä (kivi Ounasjoessa) Kuu-

samon Yli-Kitkan Lososaareen. Luettelo on laadittu 

ilmeisesti kalastuspaikkojen mukaan eikä todellisuu-

dessa noudattanut lapinmaiden rajaa. Raja kuitenkin 

vahvistettiin lähes esitetyn kaltaisena 1686. 

  Kemin Lapin saamelaiset eivät hyväksyneet vah-

vistettua rajaa ja esittivät 1687 oman rajapaikka-

luettelonsa. Saamelaisten todistuksen mukaan raja 

kulki huomattavasti etelämpänä kuin kemiläisten 

todistuksen mukainen raja. Saamelaisten mukaan 

oikea raja alkoi Ounasjoen länsipuolelta Rauvasten 

vuomasta ja jatkui Molkokönkään, Liittovaaran, Len-

tovaaran ja Seipävaaran kautta Vuojärvelle ja siitä 

edelleen Siuruanjoen suulle ja Tarsanselän kautta 

Kemijärven Joutsensalmeen (nykyinen Luuksinsal-

mi). Salmesta raja jatkui ilmeisesti kaakkoon pitkin 

Ailanganselkää Puntarikerolle, joka on paikannettu 

Palotunturiksi. Pikku Palotunturin laelta on myös 

löydetty kuvaukseen sopiva rajapyykki. Puntarike-

rolta raja jatkui Ranuan Simojärven Kultamasalmen 

(nykyinen Kultisalmi) kautta Kynsijärven ja Koston-

järven yhdistävälle Kynsikoskelle ja lopulta Kuusa-

mon Hietasalmen kautta Näränkävaaraan. 

  Rajaa on jo aikanaan pidetty todenmukaisempa-

na kuin vahvistettua linjausta. Saamelaisten tavoit-

teena on selvästi ollut säilyttää lapinkylien alueilla 

tärkeät pyyntialueet ja Kemijokivarteen johtavat 

keskeiset vesireitit. Väestö ja elinkeinot olivat kui-

tenkin 1600-luvun lopulla jo alkaneet sekoittua ja 

perinteiset kulttuuri- tai elinkeinorajat menettivät 

lopullisesti merkityksensä 1700-luvulla. 
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Kiistat nautintaoikeuksista jatkuivat koko 

1700-luvun ja niitä käytiin varsinkin Lapin rajan 

molemmin puolin levittäytyvästä Kemijärvestä, 

jossa kemiläiset olivat kalastaneet keskiajalta läh-

tien ja jonne uudisasukkaat olivat asettuneet jo 

1600-luvun alussa. Kuningas antoi 1794 määrä-

yksen vahvistaa Lapinmaan raja lopullisesti. Ra-

jan päätepisteiksi tunnustettiin vanhat rajapaikat 

Porkkavaara ja Nuorttitunturi, mutta linjauksesta 

esitettiin erilaisia vaatimuksia. Rajasta sovittiin 

kompromissi, jonka mukaisesti se kulki Tainionjo-

en Ounasjokeen laskevasta purosta Lentovaaran 

korkeimpaan kohtaan, siitä Hirvasnappiin, Sii-

kaselkään, Karkiakoskenniskaan ja Poovaaraan. 

Poovaarasta Kemijärvelle raja kulki Pyhätunturin 

korkeimpaan kohtaan niin, että Soutaja- ja Huttu-

tunturit jäivät Sodankylän puolelle. Pyhätunturilta 

raja kulki Kemijoen Talviaissaaren koilliskulman 

kautta Nuolivaaraan eli Nuolijänkään, mistä 

alkoi vanha Kemikylän ja Kuolajärven riidaton 

rajalinja Nuorttitunturiin. Kuningas hyväksyi ra-

jasopimuksen 1796. Lapin ja Lannan rajalinja ja 

lapinkylät – kaavamaisesti ja osin virheellisesti – 

on merkitty maantieteilijä Göran Wahlenbergin 

karttaan 1804. 

 Lännessä Kemin Lapin raja noudatti Tornionjo-

en ja Ounasjoen välisellä vedenjakajalla kulkevaa 

Kittilän lapinkylän rajaa. Kemin ja Tornion pitäjien 

raja vahvistettiin 1300-luvulla Upsalan ja Turun 

hiippakuntien ja samalla lännen ja idän rajaksi. 

Raja kulki nykyisin Ruotsin puolella sijaitsevasta 

Sarven Riskilöstä Iso-Huituriin ja Rajakariin ja 

siitä edelleen maarajana Kolarin Porkkavaaraan. 

Tästä pohjoiseen raja noudatti pääpiirteissään 

Kittilän lapinkylän rajaa. Rajan molemmin puolin 

muodostui 1500-luvun lopulla kaksi suurpitäjää, 

Tornio ja Kemi. Tornion pitäjä ulottui molemmin 

puoli Tornion- ja Muonionjokea Sonkamuotkaan, 

Suonttavaraan lapinkylän rajalle asti. Kemin pi-

täjään kuuluivat Kemijokivarren kylät Kemijär-

velle saakka. Tornion pitäjän ja Kemin Lapin raja 

määriteltiin 1687 perinteisen Kittilän lapinkylän 

rajan mukaisesti. Samaa linjausta noudatettiin 

pääpiirteissään myös 1786, kun raja lopullisesti 

vahvistettiin. Rajalinjalta on paikannettu useita 

eriaikaisia rajamerkkejä, joista vanhimmat ovat 

lapinkylien ajalta. 
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Kartta 8. Kemin Lappi ja Lanta. 
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Saamelaisten asuttamat Lapinmaat ja lapinkylät vakiintuivat 
todennäköisesti jo keskiajalla. Vanhimmat tiedot lapinky-
lien rajoista ovat vasta 1600-luvulta, jolloin suomalaisten 
talonpoikien asuttama Lanta oli jo levinnyt pitkin joki-
laaksoja saamelaisten perinteisille pyyntimaille. Karttaan 
on merkitty Kemin Lapin lapinkylät, Olof Treskin kartan 
(1642) mukaiset talvikylänpaikat ja vuoden 1687 asiakirjois-
sa mainittu perinteinen Lapin raja, joka kulki Tornion Lapin 
rajalta Ruototunturista Porkkavaaraan ja siitä edelleen 
Näränkävaaraan. Vuonna 1686 vahvistettu rajalinja kulki 
selvästi pohjoisempana Särestön Vikevästä Kuusamon 
Lososaareen. Raja oli määrätty maanmittari Jonas Geddan 
vuonna 1675 tekemän selvityksen perusteella, kemiläisten 
talonpoikien yksipuolisen todistuksen mukaisesti. Lapin ja 
Lannan raja käytiin lopullisesti 1795, jolloin rajaksi muo-
dostui Kittilän ja Suur-Sodankylän eteläraja. Karttaan on 
merkitty joitakin tunnettuja rajapaikkoja. Kemin ja Tornion 
pitäjien vuonna 1786 vahvistettu raja noudatti pääpiirteis-
sään 1686 määriteltyä perinteistä rajaa, joka palautuu van-
himmilta osiltaan jo keskiajalle. Lapin rajoja ja rajapaikkoja 
on selvitetty vuosia arkistoissa ja maastossa (Julku 1991 
ja 1995), mutta arkeologisesti niitä on tutkittu toistaiseksi 
vähän. Sirkka-Liisa Seppälä 2011. 

Perimätieto tuntee Kemijärveltä ainakin parisen-

kymmentä lapinkenttää tai muuta saamelaisiin 

liittyvää paikkaa. Tunnetuin viittaus saamelais-

asutukseen on 1748 kirjattu tieto, jonka mukaan 

Kemijärven itärannalla on aikaisemmin ollut suuri 

Vihtalan (Riuhtala tai Luhtala) lapinkylä ja toisel-

la puolella, länsirannalla Permuslahden lapinky-

lä. Molemmat kylät olisi hävitetty ennen kruunun 

vallan vakiintumista. Todennäköisesti kyse ei ole 

varsinaisista lapinkylistä vaan metsäsaamelaisen 

pyyntiväestön kausiasuinpaikoista. 

Permuslahtea ei ole onnistuttu varmuudella 

paikantamaan. Yhtenä mahdollisena paikkana on 

pidetty Termuslahden eteläisessä pohjukassa sijait-

sevaa Keiterinsaarta, jossa ”kerrotaan saamelaisia 

kastetun kiven ollessa ehtoollispöytänä”. Termus-

lahden Peltosaaressa eli entiseltä nimeltään Ter-

mussaaressa on perimätiedon mukaan ollut vanha 

”lapinkalmisto”. Lahden itärannalla kohoava Ter-

musniemi eli Termusvaara on liitetty saamelaisen 

pääjumaluuden Tiermeksen eli Ukon palvontaan. 

Paikan kiinnostavuutta lisää 1880-luvulla muistiin 

merkitty tieto, jonka mukaan vaarasta olisi löyty-

nyt 1830-luvulla useita hopeaesineitä. Kuvauksen 

perusteella löytöjen on päätelty olevan peräisin 

myöhäisrautakautisesta kätköstä tai aarteesta. 

Esineitä ei ole koskaan toimitettu kokoelmiin eikä 

niiden tarkkaa löytöpaikkaa ole saatu selville. 

Vihtalan arvoitus on sen sijaan saattanut ratketa 

1989, kun Soppelan Takalan tilan laitumella oleva 

vanha asuinpaikka tuli Lapin maakuntamuseon 

tietoon. Asumusjäännökset kartoitettiin 1989 ja tut-

kimuksia jatkettiin 2005 yhteistyössä Kemijärven 

kansalaisopiston kanssa. 

Soppelan saamelaiskylä

Tähänastisten tutkimusten perusteella paikalla on asut-
tu ainakin kahdessa vaiheessa, 1200–1300-luvuilla ja 
1600–1700-lukujen taitteessa. Vanhemman vaiheen 
asumukset ovat olleet kevytrakenteisia kotia. Vuonna 
2005 on tutkittu kaivauksin yhden paikalleen palaneen 
kodan suorakaiteinen liesikiveys. Kiveyksestä saatiin 
talteen runsaasti kalansuomuja ja palaneita luita. Tun-
nistetuista luista valtaosa on kalaa, lajeina hauki, ahven, 
siika ja mahdollisesti made. Isoista nisäkkäistä määri-
tettiin peura ja hirvi, pieneläimistä orava ja linnuista 
metso. Paikalta on löydetty myös vuohen tai lampaan 
luita, jotka voivat olla nuorempia. Kodan alueelta on 
saatu talteen osia naisen puvun korulaitteesta, muun 
muassa pronssinen ketjunjakaja, korvalusikka ja tiuku 
sekä pronssikattilan paloja, veitsenterä sekä tuluspiin ja 
luuhelmen kappale. Korulaite on ajoitettu 1200-luvun 
vaiheille ja sen esineistölle tunnetaan vastineita erityi-
sesti Savon ja Karjalan löydöistä. Tilalta on aikaisem-
min löydetty kolme rautakirvestä, jotka voidaan ajoittaa 
1000–1200-luvuille. Asuinpaikan itäpuoliselta pellolta 
on löydetty myös kaksi esihistoriallista tyyppiä olevaa 
suksea, jotka eivät ole tallessa. 

Vuoden 1700 tienoilla paikalle on rakennettu kolme 
hirsitupaa (4 x 4 m), joissa on ollut nurkkaliesi. Kaksi 
tupaa on tutkittu 2005 kaivauksin, joissa saatiin tal-
teen vain joitakin pronssipellin paloja, luusiruja, hiiltä 
ja veitsenterä. Arkeologisten tutkimusten perusteella 
Soppelan Takalan tilalla on todennäköisesti saamelainen 
talviasuinpaikka, ehkä juuri 1700-luvulla historiaan 
jäänyt Vihtala. 

Kuva 13. Soppelan Takalan laitumella sijaitseva saame-
laisasuinpaikka. Arkeologisten tutkimusten perusteella 
kyseessä voi olla 1700-luvun lähteissä mainittu Vihtalan 
kylä. Sirkka-Liisa Seppälä 2010.
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Pyhiä paikkoja ja pyyntionnea

Saamelaisasutuksen aikaisia pyhiä paikkoja tun-

netaan Kemijärveltä useita. Kuuluisin niistä on 

Luuksinsalmen itäpuolella kohoava Ämmänvaara. 

Kemijärven kappalainen Nils Fellman kertoi saa-

melaisten käyttäneen vaarasta nimeä ”Bessousing” 

eli ”pyhä asuntopaikka”. Vaaran laella olevista 

männyistä on löydetty kaiverruksia ja vuosilukuja, 

joista vanhimmat ovat 1700-luvulta, joukossa mah-

dollisesti Fellmanin itsensä tekemiä. Palvonta- tai 

uhripaikkoina on mainittu myös Kattilavaara ja 

Juuvaara. Juuvaaran laella mainitaan myös olleen 

useita vuosilukumäntyjä, joiden vanhin tietoon 

tullut vuosilukumerkintä on 1783. Luusuan Seita-

nimien keskittymä kertoo veden ja erityisesti kos-

kien merkityksestä saamelaisessa muinaisuskossa. 

Rovajärvellä on perimätiedon mukaan uhrilähde. 

Uskomuksiin on liitetty myös puupatsaat eli la-
pinpattahat. Patsaiden pää on veistetty, mistä syystä 

niitä sanotaan myös keri- tai klupupäiksi. Patsaat 

ovat osa ikivanhaa pyyntikulttuuria ja niillä on 

nähty olevan yhtymäkohtia myös saamelaisten 

seidanpalvontaan. Osa on selvästi ihmishahmoisia 

ja niitä on pidetty pyyntimenestykseen vaikutta-

vina kalajumalina. Patsaita on voitu myös käyt-

tää suotuisten apajien osoittajina tai pyyntipaikan 

omistusmerkkeinä. Patsaita on löydetty etenkin 

kalastukseen sopivien pienten järvien ja jokien 

rannoilla tai saarissa, mutta niitä tunnetaan myös 

peuranpyyntimailta. Monet Kemijärven ja muun 

Itä-Lapin pattahista näyttäisivät liittyvän Kemi-

jokivarren talonpoikaisasukkaiden harjoittamaan 

kalastukseen. Jo varhain on havaittu, että patsaita 

on erityisesti raakkuvesien rannoilla. Patsaita ovat 

1700-luvulla käyttäneet myös venäläiset tai vie-

nankarjalaiset helmenpyytäjät, sillä Ailankajoen ja 

Jumiskonjoen patsaiden läheisyydessä oli vuonna 

1879 valtavia simpukankuorikasoja ja Suukönkään 

patsaissa venäjänkielisiä merkintöjä ja vuosiluvut 

1763 ja 1789. 

Kemijärveltä on ollut tiedossa runsaasti kalapat-

saita, mutta suurin osa niistä on lahonnut tai muu-

ten tuhoutunut jo vuosikymmeniä sitten. Arkisto-

tietojen mukaan patsaita on ollut vielä 1880-luvulla 

lukuisasti Ailankajoen ja Jumiskonjoen könkäillä 

sekä Naarmankairan vesistöissä. Lapaliojärvellä 

ja Enijärvellä tiedetään vielä 1950-luvulla olleen 

kymmeniä patsaita. Lähes kaikki patsaat ovat jo 

hävinneet, sillä 2002 tehdyssä Naarmankairan in-

ventoinnissa löytyi enää yksi vanha patsas Eni- 

järveltä. Kemijärven itäpuolella yksi viimeisistä 

kalapatsaista on säilynyt pienen Jupuralammen 

rannalla. Rovaniemen puolella patsaita on ollut 

runsaasti Pyhäjärven ja Syvälammen rannoilla-

mutta niistäkin suurin osa on lahonnut tai tuhottu. 

Muutamia Pyhäjärven patsaita on rauhoituskyl-

teistä huolimatta hävitetty tai siirretty jopa aivan 

äskettäin. Toisaalta Naarmankairassa perinnettä on 

myös elvytetty uusia veistämällä. 

Kuva 14. Yksi Kemijärven viimeisistä kalapatsaista seisoi 
vielä 1980-luvun lopulla pystyssä Jupuralammen rannalla. 
Lapin maakuntamuseo/Hannu Kotivuori 1989. 
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Kemijärven asutuksen kehitys 

Rovaniemen pohjoisimmat kylät olivat 1500-luvun 

lopussa Rovaniemi ja Korkalo, joista Korkalo käsitti 

koko laajan takamaan aina Lapinmaan rajoille asti. 

Asutus levisi Ounasjokivartta ja tihentyi Kemihaa-

rassa kaiken aikaa. Kylä jaettiinkin vuoden 1624 

maakirjassa kolmeen osaan, Korkalon, Ounasjoen 

ja Kemihaaran kyliin, ja vuoden 1630 maakirjassa 

Kemihaara puolestaan Kemihaaran ja Kemijärven 

kyliin. Kuningas Kaarle IX antoi vuosina 1606 ja 

1610 käskyjä uudisasutuksen järjestämisestä Kuu-

samon alueelle Kitkajärven lappalaiskylään sekä 

Kemijärvelle. Koska Perämeren rannikon kylissä 

ei ollut liikaväestöä, Kemijärven asukkaat joudut-

tiin etsimään Kemiä kauempaa. Liikkuvaan elä-

mäntapaan tottuneet savolaiset kaskeajat ryhtyivät 

uskaliaaseen yritykseen, uudisasukkaiksi Lapin 

rajoille. Perimätieto kertoo useita tarinoita Paavo 

Paavonpoika Halosesta, joka ensimmäisenä havait-

si Kemijärven asumiseen sopivaksi ja myös toteutti 

haaveensa. Ensimmäisen Kemijärven Paavo Halo-

sen kuvaan on sekoittunut aineksia myöhemmistä 

Paavo Halosista, etenkin 1700-luvun alkupuolella 

vaikuttaneesta Halosen talon mahtavasta ja oma-

laatuisesta isännästä. 

Kemijärven uudisraivauksessa on kaksi huip-

pukautta. Toinen on 1750- ja 1760-luvuilla, toinen 

1800-luvun vaihde. Kemijärven talomäärä kasvoi 

kaiken aikaa sekä uudistilojen perustamisen että 

vanhojen halkomisen kautta. Sadan talon raja yli-

tettiin 1700/1800 -lukujen vaihteessa. Kemijärven 

ensimmäiset asukkaat sijoittuivat lähes kaikki Ke-

mijoen suistoon, jossa oli seudun parhaat lietesaa-

ret. Uusia taloja perustettiin niiden lähelle, mutta 

jo tuolloin syntyi asutusta myös Räisälään ja Jout-

sijärvelle sekä ylemmäs Kemijokivarteen, jokunen 

muuallekin kuin Kemijoen ja -järven tuntumaan. 

Asutus levisi alkuaikoina kahdesta painopisteestä, 

Kuumaniemeltä ja Luusuasta. Eritoten Kemijoen 

yläjuoksu Pelkosenniemestä Kuumaniemelle oli 

asuttamisen kohteena 1700-luvun alussa. Useim-

mat 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla peruste-

tuista uudistiloista oli raivattu Kemijärven tun-

tumaan, kuten kaikki aikaisemmatkin talot. Tänä 

aikana kuitenkin raivattiin muutamia taloja myös 

kauempana olevien pikkujärvien rannoille ja Ro-

vaniemelle rakennetun tien varteen Javarukseen, 

Hyypiöön ja Misiin. 1800-luvulla uusista tiloista 

suurin osa raivattiin pitäjän yläosaan.

Mäkituvat ja kruununmetsätorpat 

Kemijärvelle töihin tulleet tai muuten paikka-

kunnalle muuttaneet asettuivat usein asuinmaan 

puuttuessa asumaan kruunun omistamalle maalle 

piittaamatta siitä, oliko tähän laillista oikeutta vai 

ei. Myös paikkakunnalla olevien talollisten lap-

set käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja perustivat 

asumuksensa valtion omistamalle maalle. Näin 

Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle syntyi erikoinen 

kruununmetsätorpparilaitos, kun muualla Suo-

messa torpparilaitos syntyi pääosin yksityisomis-

tukseen kuuluvalle maalle. Tällaisen asuttamisen 

yleistyessä senaatti hyväksyi vuonna 1874 esityk-

sen, jonka mukaan kruunulle verovelvolliseksi 

tuleva torppa voitiin perustaa kruununmaalle. 

Kruununmetsätorppia oli Kemijärvellä 41 kappa-

letta vuonna 1901. Vilkkain perustamisaika Kemi-

järvellä oli 1890-luvulla. Pohjois-Suomen kehitty-

mättömät maanviljelysolot eivät tarjonneet varsi-

naisen maatorppalaitoksen syntyyn samanlaisia 

edellytyksiä kuin muualla Suomessa. Suurin osa 

pientiloista oli mäkitupia tai ainakin henkikirjoissa 

niiksi merkittyjä. 

Huomattava lisäys mäkitupien määrässä tapah-

tui vuosisadan vaihteen tienoilla, jolloin Kemijär-

vellä alkoivat suuret tukkisavotat ja väkeä muutti 

runsaasti paikkakunnalle. Myös Kirkonmäenkan-

kaan kehittyminen yhä vilkkaammaksi palvelu-

jen ja kaupan keskustaksi lisäsi tällä alueella mä-

kitupalaisasutusta. Kun tieto isojaon alkamisesta 

Kemijärvelle saapui, tälle mäkitupalaisalueelle 

alettiin kilpaa pystyttää lisää asumuksia toivossa, 

Kemijärven asuin- ja elinkeinohistoria
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että tehtävässä isojaossa päästäisiin käsiksi arvok-

kaaksi tulleeseen metsäomaisuuteen. Vuonna 1906 

isojaon yhteydessä senaatin talousosasto suoritti 

maamme ensimmäisen mäkitupalaisten itsenäistä-

misen Kemijärvellä. Päätös oli merkittävä Suomen 

maanomistusolojen kehityksessä. Jakotoimitusten 

edistyessä havaittiin, että päätöksessä mainittuja 

samanlaiset edellytykset omaavia torppia ja mä-

kitupia oli Kemijärvellä runsaammin kuin oli odo-

tettu. Niinpä senaatti ja myöhemmin valtiovarain-

ministeriö joutuivat vahvistamaan kaikkiaan 341 

uudistalon maa-alan ja verotuksen. 

Isojako

Kemijärvi kuului yhdessä Kuusamon ja Kuolajär-

ven kanssa niihin pohjoisiin ruotusopimuspitäjiin, 

jotka olivat tehneet vuonna 1790 sopimuksen kruu-

nun kanssa maakunnan puolustamisesta ja rajan 

vartioinnista mahdollisten hyökkäysten varalta. 

Vastikkeeksi tästä valtiovalta oli muun muassa lu-

vannut pitäjäläisille vapautuksen ”ikuisiksi ajoik-

si” maanmittauksesta, isojaosta ja verollepanosta. 

Kun ruotujakolaitos Porvoon valtiopäivillä vuonna 

1809 lakkautettiin, myös kemijärveläisten velvolli-

suus pitää sotaväkeä loppui. Kemijärveläiset eivät 

vapaaehtoisesti olleet valmiita luopumaan niistä 

oikeuksista, joita heillä sopimuksen mukaan oli. 

Vuoden 1872 valtiopäivillä huomautettiin suurista 

metsänhävityksistä, joita laajoilla jakamattomilla 

mailla Kemijärvellä suoritettiin. Isojaon katsottiin 

olevan eräs keino estää tällaista toimintaa. Samalla 

painotettiin jaon edullista vaikutusta maatalouden 

kehitykselle. 

Kun julistus knihtikontrahtien kumoamisesta 

julkaistiin, tuli ajankohtaiseksi myös se, mitkä asu-

mukset voitaisiin ennen väliaikaisen pyykityksen 

toimeenpanoa muodostaa itsenäisiksi tiloiksi. Var-

sinainen väliaikaisten lohkojen erottaminen aloi-

tettiin Kemijärvellä vuonna 1886 ja ensimmäisenä 

erotettiin sydänmaalla olevien yksinäistalojen loh-

kot ja sen jälkeen, vuoteen 1890 mennessä, keski- ja 

eteläosan kylälohkot. Viimeisenä valmistui Yliky-

län lohko vuonna 1891. Kaikkiaan muodostettiin 

24 lohkoa, joista 13 käsitti vain yksinäisiä taloja. 

Eniten taloja oli Isokylän lohkossa, yhteensä 34. 

Asetus isojaosta ja verollepanosta valmistui 

tammikuussa 1898 ja siinä määriteltiin kullekin 

knihtikontrahtipitäjälle manttaalia kohti tuleva 

maa-ala. Samalla määrättiin isojako aloitettavaksi 

ensiksi Kemijärvellä ja sen jälkeen Kuusamossa ja 

viimeiseksi Kuolajärvellä. Vuoden 1902 loppupuo-

lella tilusmittaukset olivat valmiina ja luokitustyöt 

saatiin suoritettua loppuun vuoteen 1906 mennes-

sä. Ensimmäinen verollepanopäätös valmistui vas-

ta vuonna 1916 ja viimeinen vuonna 1923. Jyvitys 

Kemijärvellä aloitettiin vuonna 1919. Nämä tehtä-

vät siirtyivät kuitenkin pääasiassa 1920-luvulle ja 

sitä vielä huomattavasti myöhemmäksi. 

Elinkeinojen kehitys 

Maanviljely 

Niityt olivat ensimmäinen maiseman erikoispiirre, 

johon Kemijärven rannoille asumaan havittelevat 

kiinnittivät huomionsa. Kemijärven rantamilla oli 

laajoja tulvaniittyjä, joita kevättulvat lannoittivat 

lietteellä, ja etenkin järven pohjoisosien lietesaaret 

olivat erinomaisia niittyjä. Karjanhoito oli kemijär-

veläisille yhtä tärkeä elinkeino kuin maanviljely, 

joten niityt olivat sen vuoksi peltojakin välttämät-

tömämpiä. Niityn omistus kuului sille talonisän-

nälle, joka oli sen raivannut tai jonka taloon se oli 

katsastettu. Uudistilalliset joutuivat pian totiseen 

taistoon saadakseen riittävästi niittyjä. Kun niityt 

sijaitsivat siellä täällä metsien keskellä, uudisasu-

Kuva 15. Kemijärven kirkonkylän keskustaa vuodelta 1931. 
Kuva on otettu VPK:n talolta nykyistä Vapudenkatua kohti. 
Kuvaaja K. Lindberg. Museoviraston kuva-arkisto. 

Kuva 16. Kuva web-kameran kautta samalta paikalta vuon-
na 2011. Tiina Elo.
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kas saattoi ruveta korjaamaan sellaiselta niityltä, 

joka hänen tietämättään – tai tieten – kuului jo toi-

seen taloon. 

Laajojen rantaniittyjen ja lietesaarien ansiosta 

karjanhoidosta muodostuikin pian kemijärveläis-

ten talouden tukipylväs. Kemijärven karjavaralli-

suus ylsi jo raivauskauden alkuaikoina koko maan 

keskiarvoon. Karja kasvoi 1800-luvun alkuun saak-

ka, mutta sen jälkeen sen määrä pysyi suunnilleen 

vakiona. Pohjois-Suomessa karjaa pidettiin etu-

päässä maidontuotannon vuoksi eikä niinkään lan-

nan saamiseksi. Kemijärvellä pidettiin paljon lam-

paita, niin kuin yleensäkin Pohjois-Pohjanmaalla. 

Lammas oli tärkeä eläin villansa ja lihansa takia. 

Maaseutumaiseman muutos 

1960- ja 1970-lukujen taite toi rakennemuutoksen, 

jolloin alkoi maatalouden muutos perheviljelmästä 

kohti kaupallista yritystä, jota myös lainsäädäntö 

tuki muun muassa tuomalla maanviljelijät eläke- ja 

lomajärjestelmien piiriin. 1900-luvun lopun maata-

louden kehitykseen olennaisesti kuulunut ilmiö on 

ollut myös rationalisointi ja tuotannollinen erikois-

tuminen johonkin tuotantosuuntaan. Tuotannon 

laajentamisen tarve ja tuotannon rationalisoiminen 

edelleen ja kääntöpuolena aktiivitilojen määrän 

nopea väheneminen ilmensivät myös Kemijärven 

maatalouden uutta vaihetta, jonka toivat 1990-lu-

ku ja siihen liittynyt Suomen EU-ratkaisu. Lapissa 

maatalous kehittyi ajan kuluessa erittäin vahvasti 

lypsykarjapainotteisen maatalouden suuntaan. 

Lehmien ja maitotilojen määrä kasvoi 1960-luvun 

jälkipuolelle asti. Lypsylehmien määrä väheni 

1960- ja 1970-lukujen taitteesta lähtien vain niu-

kasti ja nautaeläinten kokonaismäärä jopa hivenen 

kasvoi 1990-luvulle asti, vaikka aktiivitilojen mää-

rä samanaikaisesti tuntuvasti väheni. Lypsykarja-

talous on määrällisen muutoksen ohella kokenut 

valtavan ja monitahoisen teknisen ja tuotannollisen 

edistyksen. 

Maatalouden tekninen kehitys on muuttanut 

paitsi itse maatalouden harjoittamista myös mo-

nella näkyvällä tavalla maaseudun kulttuurimai-

semaa. Esimerkiksi hevoset ovat vähitellen kadon-

neet ja korvautuneet vetovoimana traktoreilla ja 

kulkuvälineenä autoilla. Peltojen sarkaojat katosi-

vat vähitellen, kun peltojen salaojitus alkoi 1970-lu-

vulla. Heinäseipäät ja heinäladot nekin lähes tyys-

tin korvautuivat säiliörehusiiloilla ja sittemmin 

kuivaheinä- ja rehupaaleilla. Entisajan maaseutu-

maisemalle tyypilliset maitolaiturit purettiin, kun 

maidonlähettäjätilojen määrä vähentyi ja tonkkien 

tilalle tulivat tilatankit. Uudet tuotantorakennuk-

set ovat kookkaampia kuin vanhat, koska maata-

louden kannattava harjoittaminen on lähemmäksi 

nykyaikaa tultaessa vaatinut suurimittaisempaa 

tuotantoa. Vuonna 2008 Kemijärvellä oli vielä yli 

100 toimivaa kasvitilaa ja 44 toimivaa eläintilaa.

Poronhoito 

Keminlappalaiset elivät pääasiassa kalastuksella 

ja metsästyksellä. Poroja he käyttivät 1700-luvun 

puoliväliin asti ainoastaan kuljetuksiin. Uudis-

asukkaat omaksuivat pian lappalaisilta ajoporot. 

Pohjoisen oloissa poro olikin korvaamattoman 

monipuolinen eläin. Kun peurakanta 1700-luvul-

la väheni, poroja alettiin paimentaa myös tokissa. 

Porotokat kuuluvat ns. suurporonhoitoon, joka oli 

alkanut viimeistään 1200-luvulla Pohjois-Norjas-

sa. Se levisi Kemin Lappiin vasta 1700-luvulla, ja 

korvamerkkien käyttö kertoo poronhoidon muut-

tumisesta. Kemijärvellä tämä lienee tapahtunut 

1740-luvulla. Porojen määrä kasvoi 1800-luvun jäl-

kipuoliskolla, sillä sen lihaa alettiin saada hyvästä 

hinnasta kaupaksi ulkomaille, pääasiassa Saksaan. 

Poronhoidon kannattavuus nousi jatkuvasti, mikä 

johti ajan oloon pahaan ylilaiduntamiseen ja sitä 

seuranneisiin valtiovallan tiukkoihin toimiin se-

kä loppujen lopuksi paliskuntalaitoksen syntyyn. 

Poronhoitoa harjoitetaan Kemijärvelläkin edelleen 

aktiivisesti ja vanhoja aitapaikkoja ja niiden raken-

teita on edelleen näkyvissä esimerkiksi Kankaan-

lammella, Rantavaarassa ja Poovaarassa. 

Metsästys, eränkäynti ja kalastus

Metsästys oli asutuksen alkuaikoina kalastuksen 

jälkeen tärkein elinkeino, kunnes karjatalous ja 

maanviljelys saatettiin tuottamaan. Metsällä sai 

tervetullutta tuoretta ravintoa talvella, peuraa, lin-

tuja, jäniksiä ja majavia. Turkiseläimet olivat tärkeä 

pyyntikohde, sillä turkisten hinnat olivat korkeat 

ja niistä sai käteistä rahaa. Oravan-, näädän- ja kär-

pännahat olivat tärkeä myyntiartikkeli niin uudis-

asukkaille kuin lappalaisille. Arvokkain kaikista 

oli kuitenkin majava, jonka kanta alkoi heiketä jo 

1500-luvulla Lappia lukuun ottamatta. Se katosi 

Suomen eläimistöstä kokonaan 1700-luvun aikana. 

Karjan- ja poronhoidon voimistuessa petoeläinten 

tekemät vahingot tulivat yhä suuremmaksi haitak-

si. Petoeläimistä maksettiin tuntuvaa tapporahaa, 

joka sai innokkaat metsämiehet niitä ajamaan. 

Hauistaan kuulu Kemijärven kalastus kuului 

ennen Kemijärven rantojen asuttamista kemiläi-

sille. Kemiläisten kalastusnautinta Kemijärvellä 

loppui, kun rannat asutettiin. Kemijärveläiset ka-

lastivat lähitienoiden muissa vesissä ja he etenivät 

pyyntiretkillään kauemmaksikin hyviä kalajärviä 

etsiessään. Kemijärvi oli vanhastaan ollut myös 

lappalaisten kalastusnautinta. Kemijärveläiset 
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kävivät vastavuoroisesti kalassa Sodankylän puo-

lella, mutta päinvastoin kuin lappalaisilla, heillä 

ei ollut siihen oikeutta. Vuonna 1795 Kemijärven 

pappilassa tehtiin sopimus, jossa vahvistettiin 

lopulta Sodankylän ja Kemijärven välinen raja. 

Kemijärveläiset saivat sen jälkeen pitää itse omat 

kalapaikkansa, eikä sodankyläläisillä enää ollut 

oikeutta tulla heidän pyyntivesilleen. Kuningas 

vahvisti päätöksen vuonna 1796. 

Pohjoisen joista saatiin keskiajalla jokisimpukan 

eli raakun helmiä, jotka olivat aikaisemmin kysyt-

tyjä, mutta jotka jäivät pois muodista 1700-luvun 

aikana. Helmet julistettiin kruunun yksinoike-

udeksi, ja vasta 1747 niiden myynti oli vapaata. 

Niitä myytiin enimmäkseen vienalaisille kauppi-

aille. Kruunun helmenostotilien mukaan helmiä 

saatiin Kemijoesta aina Rovaniemeä myöten. Raak-

kuja pyydettiin suuria määriä Kemijärvellä, Rova-

niemellä ja Kuolajärvellä. 

Kemijärveläisten taloudellisesti tärkein kala oli 

hauki. Muikkua pyydettiin nuotalla syyskesällä ja 

siikaa syksyllä kutuaikaan. Lohenpyynti ei kuu-

lunut kemijärveläisten oikeuksiin, sillä Kemijoen 

lohitalot oli vakiinnutettu Schedingin sopimuksel-

la vuonna 1620, juuri ennen Kemijärven lopullista 

asuttamista, eivätkä sopimuksen jälkeiset uudet 

tilat enää päässeet osakkaiksi lohipatoihin. Tulva-

kesinä lohi karkasi Kemijärveenkin, mutta koska 

lohenpyynti oli kemijärveläisille periaatteessa lu-

vatonta, siitä tuli tietenkin olla visusti hiljaa. Val-

tiovalta alkoi 1860-luvulla säädellä kalakannan tur-

vaamiseksi aikaisemmin melko vapaata kalastusta. 

Kemijärveläiseen kalastukseen 1900-luvulla on 

vaikuttanut suuresti ensin laajamittainen Kemijoen 

uitto ja 1960-luvulta lähtien Kemijärven säännöste-

ly. Kalastukseen liittyvää vanhaa rakennuskantaa 

on purettu tai se on muutoin tuhoutunut, koska 

esimerkiksi vanhoja venehuoneita ei Kemijärveltä 

löydy samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi sen 

naapurikunnasta Posiolta.

Kuva 17. Kalastus on ollut tärkeä elinkeino Kemijärvellä. 
Kuvaaja Matti Poutvaara 1950. Museoviraston kuva-
arkisto.

Uitto- ja savottakulttuuri

Metsät olivat vanhastaan asukkaiden yhteisiä. 

Kun kemijärveläiset vuonna 1789 tekivät knihti-

kontrahdin, Kemijärven metsät jäivät yhteisiksi 

ja iäksi isojaolta suojatuiksi. Näin ainakin luul-

tiin. Metsien arvo alkoi kuitenkin nousta, ja Ro-

vaniemellä 1780-luvulla perustettu Sinetän saha 

ja 1840-luvulla perustetut Hakokönkään ja Mel-

tauksen sahat ulottivat hankintojaan Kemijärven 

rannoille. Metsien valvonta siirtyi kuvernööriltä 

metsänhoitopiireille, jotka muodostettiin vuon-

na 1859 annetulla julistuksella. Metsänhoitopiiri 

palkkasi metsänvartijoita, perusti metsänhoitajan 

virkatalon ja vartijoiden torppia ja tarjosi sahoille 

tukkeja aivan kuin maa olisi kuulunut kruunulle 

eikä Kemijärven taloille. 

Vuoden 1874 päätöksellä oli kemijärveläisiltä 

kielletty metsänmyynnit miltei kokonaan. Vuon-

na 1859 valtion toimesta oli perustettu Kemijär-

velle oma hoitoalue, johon kuuluivat Kemijärven 

ja Kuolajärven kuntien alueilla sijaitsevat valtion 

metsät sekä pieni osa Kuusamoa. Valtion metsi-

en hakkuut alkoivat Kemijärvellä jo 1860-luvulla. 

Varsinaisen metsänmyyntikauden voidaan katsoa 

kuitenkin alkaneen vasta 1890-luvulla, jolloin yksi 

maamme historian suurimmista metsäkaupoista 

tehtiin Isokylän lohkosta. Metsien arvo alettiin 

vihdoin tajuta ja puuta alettiin arvostaa entistä 

enemmän. Puun hinta oli nousemassa ja puutava-

raliikkeet alkoivat tuntea Kemijärven hakkaamat-

tomia metsiä kohtaan yhä kasvavaa kiinnostusta. 

Ryntäys Kemijärven metsiin oli alkamassa, samoin 

kuin metsätöiden vilkas ja taloudellisesti ennen nä-

kemätön kausi paikkakunnan historiassa. 

Vaikka metsänmyynti lohkoista olikin vaikeaa, 

kauppoja saatiin kuitenkin erikoisluvilla silloin täl-

löin syntymään ja rahaa alkoi virrata kemijärve-

läisen talonpojan taskuun. Rahdinajosta savotoille 

muodostui monelle kemijärveläiselle hevosmie-

helle hyvä ansion lisä. Kun Kemi-yhtiö oli tehnyt 

ns. Lipakan sopimukset vuosina 1909–1910 sekä 

päättänyt huolehtia itse tukkimiesten muonituk-

sesta, tarvittiin runsaasti sekä kalustoa että miehiä 

toteuttamaan tätä suurta urakkaa. Varsinainen ajo 

suoritettiin kolmena talvena vuosina 1910–1913. 

Kemijärvellä alkoi nyt raha liikkua. Elämä vilkas-

tui kirkonkylässä huomattavasti, väkeä tuli run-

saasti muualta ja kauppa kävi. Rahasta suurin osa 

käytettiin elämiseen, elintason kohentamiseen. 

Vuosisadan vaihde olikin todellista ”hullua ai-

kaa” Kemijärven historiassa. Kuvaavasti alettiin 

Pohjois-Suomessa tuolloin tuhatmarkkasta kutsua 

”kemijärveläiseksi”. 

Valtio oli edelleen 1920- ja 1930-luvuilla huomat-

tavin metsänmyyjä Kemijärven alueella. Isojaon 
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keskeneräisyyden takia jakokuntien oli edelleen 

saatava metsänmyynnille viranomaisen lupa, mikä 

jarrutti huomattavasti jakokuntien käymää metsä-

kauppaa. Yksi Suomen suurimpia yksityisiä savot-

toja toimeenpantiin Jumiskolla talvella 1925 –1926. 

Hakkuut tapahtuivat Jumiskonjoen molemmin 

puolin. Suuri osa tukeista ajettiin Kemijärven jääl-

le, mutta myös Askajoelle. Räisälä ja ennen kaikkea 

Suomulahti tuli kuuluisiksi 1930-luvulla maam-

me ensimmäisten autosavottojen purkupaikkoina. 

Ensimmäinen autoilla kuljetettu puutavara saatiin 

talvella 1934–1935 Hautajärven ja Aholanvaaran 

lohkoista Kuolajärveltä. 

Tukkien uittotyöt tarjosivat lisätulon ansainta-

mahdollisuuden myös paikkakunnalla asuvalle 

väestölle. Työmiehiä tarvittiin sekä purouitossa 

että Kemijärven yli noin 60 kilometrin matkalla 

suoritettavassa lauttauksessa. Vuoden 1876 uit-

tosäännössä ulotettiin määräykset koskemaan jo 

Kitistä ja Kemihaaraa ja näin Kemijärvikin joutui 

virallisesti uittosäännösten piiriin. Vielä tuolloin 

kalastus oli huomattava elinkeino ja säännöstössä 

turvattiin sen asema määräämällä mm. tukit ui-

tettavaksi kuorittuina sekä säännösteltiin uittoai-

koja niin, ettei kalastajille aiheutunut siitä harmia. 

Kemijärven yliuitto nopeutui melkoisesti vuonna 

1898, jolloin Kemi-yhtiö hankki ”Alku” -nimisen 

höyrylaivan ja höyryvarppauskausi pääsi alka-

maan. Uusi menetelmä havaittiin nopeasti hyväksi 

ja kannattavaksi ja vuoteen 1902 mennessä Kemi-

yhtiöllä oli jo kolme höyrylaivaa Kemijärvellä. 

Yhteisuittojen kehittyessä ja yleistyessä käytän-

nöksi tuli, että suurin puutavaran omistaja vastasi 

uitosta pienempien suorittaessa osuutensa rahana. 

Kun Kemi-yhtiöstä tuli suurin sahatavaran käyt-

täjä, vastuu uitosta lankesi sille. Vuonna 1901 pe-

rustettiin vihdoin Kemijoen Uittoyhdistys ja sille 

nimettiin uittopäällikkö, jonka vastuualueena oli 

vesialue Kemijärven Luusuasta jokisuulle asti. Yk-

sityiset uittajat joutuivat nyt tuomaan puutavaran 

luovutuspaikalle Luusuaan, mistä uittoyhdistys 

otti tukit haltuunsa. Myös Kemijärven yläpuoliset 

alueet alkoivat vähitellen kiinnostaa uittoyhdis-

tystä. Laivaliikenteen loputtua vuonna 1937 ra-

kennettiin Autioniemen vastuu noin 40 kilometriä 

Kemijärveltä pohjoiseen ja sinne koottiin kerralla 

kaikki yläpuolisilta vesiltä tulevat puut. 

Vaikka 1950-luvulla uittomäärät kohosivat huip-

pulukuihin, Kemijoen jokilatvojen käyttö uittami-

seen alkoi supistua. Taloudellisesti kannattamaton 

purouitto lopetettiin, sillä metsäautotiet tarjosivat 

kannattavamman kulkureitin puutavaralle ja puut 

kuljetettiin autoilla pääväylän varteen tai suoraan 

tehtaalle. Uittamisen taantumiseen oli osaltaan 

syynä autokuljetusten nopeus, joustavuus ja kus-

tannuksien edullisuus. Irtouitto loppui Kemijoella 

vuonna 1992.

Vuonna 1992 perustettiin Kemijoen säilytettä-

vien uittorakenteiden inventointityöryhmä, jonka 

vetäjäksi valittiin silloinen Lapin vesi- ja ympä-

ristöpiiri. Inventointityöryhmän tehtäväksi mää-

riteltiin ehdotuksen laatiminen säilytettäviksi 

katsotuiksi uittorakenteiksi. Jokaisen Kemijoki-

varren kunnan alueella sijaitsevat uittorakenteet 

ja -rakennukset käytiin läpi kokouksissa, jotka jär-

jestettiin ao. kunnassa. Kunnilta pyydettiin myös 

ehdotuksia säilytettäväksi katsotuista rakenteista 

ja rakennuksista. Kyselyvastausten jälkeen inven-

tointityöryhmä käsitteli kuntakohtaisesti olemassa 

olevat uittoon liittyvät rakenteet ja rakennukset ja 

valitsi sekä uiton koko historian ja kehityksen että 

ajallisesti ja alueellisesti tärkeiksi katsomansa koh-

teet. Autioniemen vastuu on yksi niistä paikoista, 

jossa uiton rakenteita säilytettiin. 

Kuva 18. Osa Kemijärven maineikasta, nyttemmin jo histo-
rian lehdille telakoitunutta varppilaivastoa rantautuneena 
kotirantaansa Konttisen mutkan ankkuripaikkaan ilmeisesti 
joskus 1910-luvun tienoilla. Taustalla silloista Kiviniemeä eli 
nykyistä Taiteilijaniemeä. Paavo Ingerön kuvakokoelmat/
Kemijärven kotiseutumuseo. 

Kuva 19. Autioniemen vanhan vastuupaikan jäänteitä. 
LKYT 2005. 
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Osuuskauppatoiminta  

Kemijärvelle osuuskauppatoiminta levisi jo melko 

varhain vuonna 1900 perustetun Perä-Pohjolan 

maamiesseuran haaraosaston välityksellä. Toinen 

voimakkaasti osuuskauppaliikkeen syntyyn vaikut-

tanut tekijä oli vuonna 1905 perustettu Kemijärven 

työväenyhdistys. Kemijärven Osuuskauppa mer-

kittiin kaupparekisteriin joulukuussa 1906. Vaikka 

osuuskauppa alussa menestyi melko mukavasti, sen 

elinikä jäi lyhyeksi ja jo vuonna 1909 kauppa päätet-

tiin luovuttaa vararikkoon. Epäonnistuneen ensim-

mäisen yrityksen jälkeen uutta saatiin odottaa aina 

vuoteen 1918 saakka, jolloin perustettiin Kemijärven 

Osuuskauppa. Alkuun päästyään Kemijärven Osuus-

kaupan toiminta oli vilkasta. Vuoden 1921 aikana 

perustettiin ensimmäiset sivumyymälät Räisälään ja 

Tapionniemeen. Tämän jälkeen myymäläverkostoa 

laajennettiin jatkuvasti niin, että vuoteen 1938 men-

nessä oli perustettu jo 34 myymälää. Laajimmillaan 

Kemijärven Osuuskaupalla oli Kemijärven kunnan 

alueella 16, Sallassa 18, Pelkosenniemellä kuusi ja 

Savukoskella kolme myymälää. Kauppaa Kemijärven 

kirkonkylässä tehtiin noin 35 vuoden ajan vanhassa 

kauppayhtiön talossa. Tämä osoittautui kuitenkin 

ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi kasvavalle liiketoi-

minnalle. Tämän takia ryhdyttiin suunnittelemaan 

uutta rakennusta, mihin sijoitettiin ”pienoistavara-

talo” eri osastoineen sekä hotelli-ravintola. Talo 

valmistui vuoden 1953 aikana. Kauppatoiminnan 

laajennuttua koko Koillis-Lapin alueelle päätettiin 

samana vuonna muuttaa liikkeen nimeksi Koillis-

kuntain Osuuskauppa ja päämyymälän yhteydessä 

olevan hotelli-ravintolan nimeksi Hotelli Koilliskun-

ta. Lisäksi osuuskaupalla oli oma leipomo sekä mat-

katoimisto Koillismatkat. Uusi laajennus ja samalla 

ajanmukainen SOKOS-tavaratalo valmistui vuoden 

1970 alussa. 

Rovaniemeläinen Osuusliike Lapinmaa perusti vuon-

na 1923 sivumyymälän Kemijärvelle. Kolme vuotta 

perustamisen jälkeen Kemijärven myymälälle alkoi-

vat kuitenkin taloudellisesti vaikeat ajat, mikä joh-

tikin vuoden 1930 syyskuussa kaupan sulkemiseen. 

Jo ennen Osuusliike Lapinmaan Kemijärven myymä-

län lopettamista paikkakunnalle oli alettu puuhata 

uutta osuuskauppaa. Alussa tämänkin osuuskaupan 

myynti nousi lupaavasti. Varsinkin savotoille ruo-

kia toimittaneet ”savottajakomot” saivat suosiota 

osakseen. Kauppaosuuskunnan toiminta lopetettiin 

vuoden 1932 tammikuussa laman koetellessa paik-

kakunnan liike-elämää. Lähes puolentoista vuoden 

aikana jäseniä oli kuitenkin kertynyt toistasataa ja 

sivumyymäläkin oli perustettu Särkikankaalle. Savot-

tamyymälöitä oli muun muassa Kuolajärven Kurtin 

kylässä sekä Pelkosenniemen Saunavaarassa. 

Vuonna 1940 Osuusliike Salla joutui siirtymään 

evakkoon Kemijärvelle. Liiketoiminta elpyi nopeasti 

ja vajaassa kahdessa kuukaudessa avattiin 11 myymä-

lää. Ensimmäiset myymälät Kemijärven alueella si-

jaitsivat Vuostimossa ja Joutsijärvellä. Jatkosota kes-

keytti jälleen Osuusliike Sallan lupaavasti alkaneen 

uuden kehityskauden. Vuonna 1945 liiketoiminta oli 

jälleen aloitettava miltei alusta. Jälleenrakentami-

sen ripeyttä osoittaa se, että vuoden 1945 loppuun 

mennessä saatiin toimintaan jo 12 myymälää. Kym-

menen vuotta myöhemmin erillisten myymälöiden 

lukumäärä oli noussut 47:ään. Sodan hävittämän 

päätoimipaikan tilalle valmistui uusi rakennus vuon-

na 1950. Talon yhteyteen tuli myös hotelli. Vuoden 

1960 aikana valmistui Särkikankaalle uusi myymälä 

ja vuonna 1965 saatiin valmiiksi uusi ja ajanmukainen 

Centrum-tavaratalo.

Kuva 20. Entinen Hotelli Koilliskunnan rakennus, jossa 
nykyisin toimii Hotelli Kemijärvi. Tiina Elo 2011. 

Kuva 21. Entinen Osuusliike Sallan rakennus, joka valmistui 
vuonna 1950. Tiina Elo 2011.
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Kulkureitit ja liikenne

Vesitiet olivat tärkein kulkuväylä ennen maantei-

den rakentamista ja Kemijärvi oli tärkeiden vesi-

reittien risteyksessä.  Sieltä pääsi veneellä Kemi-

jokea alas meren rantaan sekä itään päin kauas 

Vienanmerelle ja aina Laatokalle asti. Nämä väylät 

olivat vilkkaassa käytössä esihistoriallisista ajoista 

pitkälle 1800-luvulle asti matkattaessa Kuolajärvel-

le, Kuusamoon ja Vienan Karjalaan viljan ja suolan 

ostoon. Kemijokea pääsi myös pohjoiseen Pelko-

senniemelle, josta taas Luirojokea myöten Inariin ja 

Jäämeren rannikolle kauppamatkoille ja sittemmin 

myös kausitöihin. Joen kymmenet haarat avasivat 

tien kauas koilliseen, itään ja kaakkoon. Kemijär-

veläiset liikkuivat matkoillaan tavallisesti talvisin, 

varsinkin ennen kuin Kemijoki opittiin laskemaan. 

Kemiin ja Tornioon matkattiin poroilla jokivartta, 

ja porot veivät vanhoja talvireittejä myöten kaup-

pamiehiä Kuolajärvelle, Kuusamoon ja pohjoiseen 

Inariin ja Ruijaan saakka. Matkoja taitettiin myös 

hiihtämällä. 

Rovaniemi–Kemijärvi tietä alettiin rakentaa 

vuonna 1834 yleisten töiden komitean toimesta, 

mutta monien vastoinkäymisten jälkeen se val-

mistui vasta vuonna 1853 tienrakennusvelvollisten 

suorittamien korjaustöiden jälkeen. Kemijärveltä 

eteenpäin ei tietä ollut ja näin ollen vesitiet sekä 

merkityt talvitiet muodostivat ne kulkuväylät, joita 

pitkin tuolloin pitäjästä eteenpäin päästiin. Vuoden 

1891 syyskuussa Oulun läänin kuvernööri määräsi 

maantien rakennettavaksi Kemijärveltä Kuolajär-

velle. Senaatti vahvisti päätöksen seuraavan vuo-

den toukokuussa. Tästä huolimatta rakentamiseen 

ei päästy. Ensimmäisestä kuvernöörin päätöksestä 

oli kulunut 12 vuotta, ennen kuin maantieyhteys 

Kuolajärvelle saatiin valmiiksi. Vuosisadan ensim-

mäisellä ja toisella vuosikymmenellä Rovaniemi 

–Kemijärvi ja Kemijärvi–Kuolajärvi tiet oli saatu 

jo autolla liikennöitävään kuntoon. Pohjoinen il-

mansuunta oli kuitenkin edelleen ilman maantie-

yhteyttä. Kulku- ja yleisten töiden ministeriö varasi 

vasta vuoden 1928 alussa määrärahan tietyön aloit-

tamiseksi Särkikankaalta Pelkosenniemelle. Maan-

tie voitiin ottaa käyttöön vuoden 1935 elokuussa. 

Pelkosenniemi–Kairala välisen tien rakentaminen 

aloitettiin heti edellisen työn valmistuttua. 

Vuonna 1936 ministeriö myönsi tarvittavat va-

rat kirkonkylä–Luusua välisen tien rakentamiselle. 

Tien lopullinen valmistuminen siirtyi määräraho-

jen vähyyden ja sodan vuoksi 1940- ja 1950-luku-

jen taitteeseen. Maantieyhteys Luusuasta Juujär-

velle ja sieltä edelleen Pekkalaan oli valmistunut 

jo vuonna 1937. Tie Hautajärveltä Räisälän kautta 

Joutsijärvelle valmistui vuonna 1933. Tämän tien 

valmistuminen merkitsi huomattavaa paranemista 

Kemijärven ja Kuusamon välisiin liikenneyhteyk-

siin. Samoihin aikoihin valmistui Kuusamon Ala-

kitkasta 47 kilometrin mittainen maantie Kuolajär-

ven Niskalaan. Tästä tiestä tuli pian Kuusamon ja 

Kemijärven välisen liikenteen pääväylä. 

Kestikievarilaitos 

Kun Rovaniemen ja Kemijärven välinen tie valmis-

tui, sen varrelle perustettiin myös kestikievareita, 

ja samalla tavalla myöhemmin Kuolajärven tien 

varteen. Myös Kemijokea ylös pohjoiseen vievät 

viralliset vesi- ja talvitiet saivat kestikievarinsa. 

Kievarinpito oli pitäjän velvollisuuksia, ja pitäjä 

joutui periaatteessa maksamaan sen kustannukset. 

Kievarinpito ja kyyditys annettiin huutokaupassa 

urakaksi sille, joka esitti matalimman tarjouksen, 

edellyttäen että hänen talonsa muutoin sopi tarkoi-

tukseen. Kemijärvellä oli 1800-luvun loppupuolel-

la kolme kestikievaria. Nämä sijaitsivat Kalliosal-

messa, Hyypiössä ja Särkelässä. 

1900-luvun alkuvuosina kyytilaitos oli vielä 

elintärkeä liikkumiselle koko Pohjois-Suomessa. 

Uudelle kannalle kyytilaitos järjestettiin vuoden 

1920 alusta. Kyydin järjestäminen ei enää ollut 

maanomistajien rasituksena, vaan valtio vastasi 

nyt yksinomaan sen kustannuksista. Kemijärven 

kirkonkylässä oli 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa 

ainakin Hackmanin majatalo, Ingerön kestikievari 

ja majatalo sekä Jenny Kokkosen ja Juho Rankisen 

matkustajakodit. Varsinaiset kestikievarit maantei-

den varsilla sijaitsivat vuonna 1930 Kemijärvi–Ro-

vaniemi tiellä Kalliosalmessa, Hyypiössä ja Keto-

lassa. Kemijärveltä Kuolajärvelle matkustettaessa 

majatalot olivat kirkonkylän jälkeen Jussilassa ja 

Joutsijärvellä. Pohjoisen tien varrella olivat Tapion-

niemen, Autioniemen ja Pelkosenniemen kievarit. 

Autoliikenteen kehittymisen myötä kestikievarit 

ja hollikyyti menettivät vähitellen merkitystään 

1920-luvulta ja varsinkin seuraavalta vuosikym-

meneltä lähtien. Vuonna 1945 kunnallislautakunta 

tekikin kokouksessaan päätöksen, missä se esitti 

kyytilaitoksesta kokonaan luovuttavaksi.

Liikenneolojen kehityksessä 1920-luku oli mer-

kittävä. Autot alkoivat yleistyä ja niitä hankittiin 

Lappiin yhä useampia. Postihallitus antoi piris-

tysruiskeen henkilöliikenteen kehitykselle aloit-

tamalla keväällä 1921 ensimmäiset linjat reitillä 

Rovaniemi–Ivalo ja Rovaniemi–Sodankylä. Rova-

niemi–Kemijärvi–Pelkosenniemi linjalle annettiin 

ensimmäinen liikennöimislupa Lapin Höyryvene 

Osakeyhtiölle vuonna 1927. Yksitoista vuotta myö-

hemmin päästiin linja-autolla Savukoskelle asti. 
Varsinaiset tavara-autot liikennöivät säännöllises-

ti jo 1920-luvun toisella puoliskolla. Linja-autoyh-

teys Kemijärven kirkonkylästä Luusuaan avattiin 

vuonna 1952. 
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Laivaliikenne

Laivaliikenne Kemijoella alkoi 1900-luvun alku-

vuosina, jolloin suuret metsätyömaat vilkastuttivat 

kauppaa ja liikennettä. Huoltoyhteyksiä ja matkus-

tusreittejä tarvittiin, ja kun tieverkosto oli puutteel-

linen ja maanteitä harvassa, vesitiet muodostivat 

luonnollisen kulkuväylän. Syksyllä vuonna 1906 

perustettiin Kemijärven Höyryveneosakeyhtiö, 

mikä merkittiin kaupparekisteriin kolme vuotta 

myöhemmin senaatin annettua asiasta myönteisen 

päätöksen. Ensimmäinen laiva ”Saattaja” valmistui 

keväällä 1908. Saattaja asetettiin kulkemaan Pel-

kosenniemen linjalle. Yhtiön toinen laiva ”Aalto” 

hankittiin vuonna 1910. Yläkannella sijaitsivat I 

luokan matkustajahytit, alakannen etupuolella III 

luokan sekä takana II luokan salonki. Aalto ase-

tettiin Pelkosenniemen reitille, jota se kulki lähes 

neljännesvuosisadan. Kolmas laiva ”Helmi” ostet-

tiin vuonna 1916 pelkosenniemeläiseltä kauppias 

Kustaa Tervolta. Uusi omistaja risti laivan ”Hir-

vaaksi” ja siihen voitiin ottaa 19 matkustajaa, jotka 

sijoitettiin konehuoneeseen. 

Laivaliikenteen tärkein ja taloudellisesti tuot-

tavin reitti oli Kemijärvi–Pelkosenniemi. Laiva 

lähti Taiteilijaniemestä ja ennen pääteasemaa oli 

kahdeksan välilaituria: Tohmo, Kostamo, Leväran-

ta, Oinas, Tapionniemi, Vuostimo, Autioniemi ja 

Saunavaara. Pelkosenniemeltä voitiin vielä jatkaa 

matkaa vesiteitse Kairalaan ja Luirolle Kitistä pit-

kin, Savukosken suuntaan Kemijokea ylös. Toinen 

huomattava laivareitti kulki Räisälään Isokylän, 

Imposen rannan ja Lehtosalmen välilaitureiden 

kautta. Räisälän ja Luusuan reitti oli sama Leh-

tosalmeen asti, josta Saattaja vuoropäivin kääntyi 

Luusuaan ja Räisälään. Sen jälkeen kun Luusuan 

reitille oli saatu toinen laiva, Saattaja kulki reittiä 

Kiviniemi–Kelloniemi–Luusua. 

Rautatie 

Kiinnostus rautatien saamiseksi Kemijärvelle oli 

herännyt jo vuonna 1907, jolloin Rovaniemen ra-

dan rakennustyöt olivat alkaneet. Kemijärveläiset 

olisivat halunneet, että rataa olisi yhteen menoon 

jatkettu Kemijärvelle saakka. Helmikuussa 1921 

valtioneuvosto määräsi tehtäväksi suunnitelman 

Petsamon radasta siten, että Lapin edut ja radan 

kannattavuus otettaisiin huomioon. Tutkimukses-

sa todettiin sopivaksi lähinnä kaksi vaihtoehtoista 

kulkusuuntaa. Näistä toinen olisi kulkenut Rova-

niemeltä Ounasjoen länsipuolitse pohjoiseen ja toi-

nen Kemijärven, Pelkosenniemen ja Sodankylän 

kautta. Koneellinen tutkimus Rovaniemi–Kemijär-

vi radalla toimitettiin vuonna 1924. Eduskunta hy-

väksyi radan rakennettavaksi vuosina 1926–1930 

Rovaniemeltä Kemijärven kirkonkylään. Ratatyöt 

aloitettiin tammikuussa 1928 ja kiskotus aloitettiin 

vuonna 1929. Väliaikaiselle liikenteelle rata avat-

tiin Misiin saakka joulukuussa 1932. Kemijärvelle 

päästiin työjunilla tammikuussa 1934. Tarkastuk-

sen jälkeen rata avattiin kokonaisuudessaan lii-

kenteelle ensimmäisenä päivänä syyskuuta 1934. 

Kemijärven asemalle rakennettiin puinen asema-

rakennus Thure Hellströmin piirustusten mukaan 

sekä tiilinen kolmepaikkainen veturitalli ja siihen 

yhdistetty vesitorni. Asemalta johdettiin satamara-

ta Riitaputaaseen. Ennen sotia liikenne Kemijärven 

asemalla kasvoi tasaisesti.

Vuonna 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä 

tehdyn rauhansopimuksen mukaan molempien 

osapuolten piti rakentaa omalle puolelleen rau-

tatie, joka yhdistäisi Kemijärven ja Kantalahden. 

Rautatien rakentamisen piti ensimmäisten suunni-

telmien mukaan tapahtua jo vuoden 1940 aikana. 

Valmistuttuaan rata yhdistäisi Kemijärven–Sallan 

radan Muurmannin rataan ja muodostuisi soti-

laallisesti tärkeäksi muun muassa sen takia, että 

mahdollisten sotatoimien aikana huoltoyhteydet 

voitaisiin hoitaa huomattavasti paremmin kuin 

talvisodan aikana. Ratasuunnitelma oli valmiina 

kesäkuussa 1940 ja kesällä työssä oli 1 200 miestä 

ja saman vuoden lopulla 2 500. Lapin sodan aika-

na saksalaiset tuhosivat perääntyessään valmiin 

radan miltei kokonaan. Myös Kemijoen ylittävä 

rautatiesilta räjäytettiin. Rata saatiin väliaikaisesti 

korjattua ja liikenne voitiin jälleen aloittaa jäärataa 

pitkin talvella 1946. Tällainen jäärata jouduttiin te-

kemään myös vuosina 1947–1951. Silta Kemijoen 

yli valmistui 28.8.1951. Sodan jälkeen Sallan radalla 

kuljetettiin pääasiassa puutavaraa sekä jälleenra-

kennus- ja elintarvikkeita. Henkilöliikenne radalla 

loppui vuonna 1967. 

Kuva 22. Saksalaisten hävittämät sillan jäänteet vuonna 
1946. Taustalla näkyy nykyinen pappilan pirtti ja kellotapuli. 
Aulis Heinosen kuvakokoelma/Kemijärven kotiseutu-
museo. 
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Sodan jälkeen Kemijärven aseman käyttö oli verra-

ten vähäistä, samoin 1950-luvun alussa. Tavaralii-

kenteen määrä sen sijaan alkoi nousta heti 1950-lu-

vun alussa. Huomattavaa nousua sekä matkustaja- 

että tavaraliikenteessä oli havaittavissa 1950-luvun 

puolivälistä lähtien. Vuonna 2006 VR suunnitteli 

lopettavansa Kemijärven radan yöjunaliikenteen. 

Yöjunaliikenne aloitettiin uudelleen kiivaan kes-

kustelun ja kovan kampanjoinnin jälkeen keväällä 

2008. Sitä ennen makuuvaunut jäivät Rovaniemelle 

puolentoista vuoden ajan, koska rataa ei ole säh-

köistetty Kemijärvelle asti. Rovaniemi–Kemijärvi 

radan sähköistäminen on kirjattu nykyiseen halli-

tusohjelmaan, mutta sen toteuttamisaikataulusta 

ei ole vielä tietoa. 

Sotahistoria

Ensimmäinen maailmansota 

Ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjä me-

netti tärkeät huoltoyhteytensä Itämeren ja Mustan-

meren kautta liittolaisiinsa vastustajien suljettua 

reitit laivastoillaan. Ainoaksi käyttökelpoiseksi 

yhteydeksi jäi kulku Jäämeren kautta. Aseet, jotka 

olivat välttämättömiä sotaa käyvälle Venäjälle, tuo-

tiin laivoilla Kantalahteen ja lastattiin satamassa 

vietäväksi edelleen hevosilla ja poroilla Kuolajär-

ven ja Kemijärven kautta Rovaniemelle, jossa ne 

siirrettiin junaan kuljetettavaksi etelän kautta so-

tarintamalle. Pitäjästä muodostui vilkas liikenne-

paikka, missä vaihdettiin hevosia, yövyttiin ja las-

tattiin tavaroita. Suurimmillaan tämä ”kassinajo” 

oli talvella 1915–1916, jolloin kuljetuksia hoidettiin 

yli tuhannella hevosella. Kemijärven työväenta-

loon, palokuntataloon ja jopa yksityisten koteihin 

jouduttiin tavarankuljetukseen osallistuvien lisäksi 

majoittamaan venäläisiä sotilaita, jotka olivat me-

nossa suojelemaan Muurmannin radan rakennus-

töitä. 

Talvisota

Talvisodan aikana vihollisen pommitukset sytyt-

tivät Kemijärvellä kymmenen tulipaloa. Kemijär-

ven muodostuessa taistelualueeksi asukkaat jou-

duttiin lähettämään lyhyeksi aikaa ensimmäiselle 

evakkomatkalle Rovaniemen maalaiskuntaan sekä 

Kemijokivarren kyliin. Talvisodan lopettanut rau-

hansopimus allekirjoitettiin Moskovassa 12.3.1940. 

Ehdot olivat kovat. Neuvostoliitolle luovutettiin 

koko Karjalan Kannas, Käkisalmi ja Sortavala, Suo-

menlahden saaria sekä Märkäjärvestä itään oleva 

alue, mihin kuului mm. Kuolajärvi. Lisäksi rau-

hanehdoissa määrättiin rakennettavaksi rautatie 

Kemijärveltä Sallaan Neuvostoliiton rajalle.

Jatkosota

Kesällä 1940 Saksan kukistettua Ranskan, suh-

teen Suomen ja Saksan välillä alkoivat muuttua 

läheisimmiksi. Kemijärvellä liikkui saksalaisia so-

tilaita keväästä 1941 lähtien tarkastamassa muun 

muassa Kemijoen siltatyömaata. Myöhemmin täl-

lä työmaalla oli runsaasti saksalaisia pioneereja 

avustamassa ja nopeuttamassa töitä. Varsinaisen 

keskitysmarssin aikana kesäkuun loppupuolella 

oli Kemijärvellä melkoista vilskettä. VPK:n talo 

otettiin saksalaisten joukkojen haltuun ja sairaiden 

vastaanottopaikka sijoitettiin kirkonkylän kansa-

kouluun, joka tuhoutui tulipalossa tammikuussa 

1942. 

Lapin sota

Syyskuussa 1944 solmitun välirauhansopimuksen 

mukaan Suomi oli velvollinen tarpeen vaatiessa 

asevoiminkin riisumaan aseista ja karkottamaan 

Pohjois-Suomessa olevat saksalaiset joukot. Täs-

tä syystä annettiin syyskuun alkupäivinä määrä-

ys Pohjois-Suomen siviiliväestön ja sen irtaimen 

omaisuuden evakuoimisesta turvallisimmille alu-

eille. Virallisiksi kemijärveläisten sijoituskunnik-

si määrättiin seuraavat kunnat: Jepua, Munsala, 

Purmo, Teerijärvi, Kortesjärvi, Evijärvi ja Ähtävä. 

Ruotsiin sijoitettiin 150 kemijärveläistä. 

Kemijärven polttivat Sallasta päin vetäytyvät 

SS-joukot. Paikkakunnalla olleet sotilaat olivat si-

joittaneet määrättyjen talojen oviin lappuja, joissa 

kehotettiin jättämään merkityt rakennukset polt-

tamatta. Kirkko oli yksi tällaisista. Sallasta tulleet 

joukot olivat keränneet keskelle kirkkoa risukasan, 

joka paikkakunnalla oleskelleiden toimesta oli kan-

nettu pois. Myöhemmin kuitenkin SS-joukot toivat 

sytykkeitä uudestaan ja polttivat kirkon. 

Saksalaisten suorittama hävitys kohdistui suu-

reksi osaksi kirkonkylään. Viiden keskeisen kortte-

Kuva 23. Valmis silta vuonna 1951, taustalla pappilan pirtti, 
kellotapuli ja uusi kirkko. Aulis Heinosen kuvakokoelma/
Kemijärven kotiseutumuseo.  
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lin alueella hävitykset olivat lähes 94 % rakennus-

ten yleisarvosta. Näiden kortteleiden ulkopuolella 

varsinaisen keskustan laitaosissa, hävityssuhteeksi 

arvioitiin noin 44 % ja Särkikankaan kortteleissa 

noin 28 % rakennusten arvosta. Tulevaa jälleenra-

kennustyötä vaikeutti lisäksi sahan hävitys. Siitä, 

kuinka paljon rakennuksia Kemijärvellä hävitet-

tiin, on esitetty erilaisia arvioita, jotka liikkuvat 

427 ja 522 välissä. Vaikka menetykset tuntuvat 

suurilta, koko kuntaa kohdannut hävitys ei ollut 

läheskään samaa luokkaa kuin monessa muussa 

Pohjois-Suomen kunnassa. Kemijärvellä olleista ra-

kennuksista tuhoutui noin 20 %. Joissain kunnissa 

tuhoprosentti nousi jopa 90 %:iin.  Nämä kunnat 

hävitettiin käytännöllisesti katsoen maan tasalle. 

Kemijärven jälleenrakennusta on käsitelty Kult-

tuuriympäristö kappaleessa artikkelissa Jälleenra-

kennusajan rakennusperintö sivulla 56.

Kauppalan kautta kaupungiksi

Vuosisadan alusta lähtien Kemijärven kirkonkylän 

kehittyminen oli ollut nopeaa. Metsätöiden alka-

minen oli tuonut paikkakunnalle runsaasti uutta 

väestöä, kauppoja oli perustettu juuri kirkonky-

lään, minne myös suuri osa käsityöläisistä oli aset-

tunut asumaan. Kunnan keskustasta oli näin ollen 

muodostunut tiheään asuttu ja vilkas taajama, jon-

ka järjestys oli kuitenkin huono. Ajatus Kemijärven 

kirkonkylän muuttamisesta kauppalaksi syntyi jo 

1900-luvun alkupuolella. Ajatuksen kauppalan 

muodostamisesta esitti kuvernöörille kirjallisessa 

muodossa jo vuonna 1904 maanmittaushallituksen 

ylijohtaja. 

Vuonna 1912 päätettiin järjestää kirkonkylän 

asutusolot taajaväkisen yhdyskunnan tavoin ja 

määrättiin laadittavaksi järjestyssääntö ja raken-

nusjärjestys, jotka hyväksyttiin vuosina 1914 ja 

1917. Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa 

osoittautui taajaväkistä yhdyskuntaa varten varat-

tu alue liian pieneksi ja ahtaaksi. Kemijärven kir-

konkylä oli asemansakin takia muodostunut laajan 

seudun; Kuolajärven, Pelkosenniemen, Savukos-

ken ja Posion liikekeskukseksi ja Rovaniemi–Kemi-

järvi radan valmistumisen arveltiin yhä korostavan 

paikkakunnan keskeistä asemaa. Kun yhdyskun-

nan alue oli liian ahdas ja jo täyteen rakennettu, 

uusia mökkejä ja torppia pystytettiin eräänlaisiin 

”esikaupunkialueisiin”. Särkikankaalle oli päässyt 

muodostumaan asutusta paikoin melko tiheään. 

Ajatus Kemijärven kirkonkylän muodostami-

sesta kauppalaksi sai uutta pontta 1920-luvun 

puoliväliin tultaessa. Marraskuussa 1926 pidettiin 

kokous, jossa pohdittiin yhdyskunnan muodosta-

mista erilliseksi kauppalaksi, mutta myönteiseen 

ratkaisuun ei päästy. Kaksi vuotta myöhemmin 

neuvoteltiin jo Oulun läänin maaherra Pehkosen 

kanssa asiasta Kemijärvellä. Maaherra esitti jo tuol-

loin kantanaan, että kauppalan perustaminen olisi 

välttämätöntä. Samalla hän toi ilmi yhdyskunnan 

alueen laajentamisen tarpeellisuuden. Kolme viik-

koa Kemijärvellä käyntinsä jälkeen Maaherra Peh-

konen teki valtioneuvostolle kirjallisen esityksen 

Kemijärven kauppalan muodostamisesta. 

Lokakuussa 1930 Oulun läänin maaherra ja 

Kemijärven nimismies ehdottivat, että kauppalan 

nimeksi tulisi Kemijärvi ja maalaiskunnan nimeksi 

Kemijoki. Valtuusto päätti kuitenkin maalaiskun-

nan kohdalta yksimielisesti hylätä ehdotuksen ja 

hyväksyi supistetulle kunnalle nimen Kemijärven 

maalaiskunta. Vielä marraskuussa 1930 oltiin var-

moja siitä, että kuntien erottaminen todella tapah-

tuisi seuraavan vuoden alussa. Valmistelut eivät 

kuitenkaan valtion hallinnon taholta edenneet tar-

peeksi nopeasti ja niin ratkaisu siirtyi. Yllätyksenä 

kemijärveläiset ottivat vastaan kesäkuussa 1931 

tiedon, että valtioneuvosto oli hylännyt jakoesityk-

sen. Pääsyyksi mainitaan isojaon keskeneräisyys 

sekä se, ettei alueella olevien maiden rajoja oltu 

vielä lopullisesti määrätty. Kemijärven kauppalan 

perustamispäätös annettiinkin vasta kesäkuussa 

1956. Suunniteltu kauppalan alue supistui Isokylän 

verran ja kauppala aloitti maalaiskunnasta erotet-

tuna toimintansa tammikuun 1. päivänä 1957. Ke-

mijärven kunta, josta käytettiin nimeä Kemijärven 

maalaiskunta, koostui maantieteellisesti vanhasta 

yhteisestä kunnasta lukuun ottamatta kirkonkylää 

lähiympäristöineen sekä Tohmoa, jotka oli irrotettu 

kauppalaksi. Kemijärven maalaiskunta ja kauppala 

yhdistettiin vuonna 1973 Kemijärven kaupungiksi. 

Kaupunki juhli perustamistaan uudenvuodenyönä 

1.1.1973. 

Kuva 24. Ilmakuva Kemijärven kirkonkylältä vuonna 1952. 
Matti Poutvaara, Museoviraston kuva-arkisto. 
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Asutustoiminta

Eri asutuslakien mukaista asutustoimintaa har-

joitettiin Kemijärvelläkin, vaikka isojako oli kes-

ken ja häiritsi normaalia asutuksen leviämistä ja 

maatalouden kehitystä (isojako saatiin lopullisesti 

kartalle lasketuksi 1930- ja 1940-lukujen vaihtee-

seen mennessä). Vuonna 1922 annetun lain ja sitä 

seuranneen asetuksen mukaan voitiin valtion met-

sämaille muodostaa sekä viljelys- että asuntotiloja. 

Viljelystilat oli tarkoitus muodostaa niin suuriksi, 

että ne tarjosivat mahdollisuuden raivata riittävän 

suuren peltoalan ainakin keskikokoisen perheen 

pääasiallista toimeentuloa varten. Valtionmaiden 

asuttamisesta annetun lain mukaista asutustoimin-

taa varten asutushallituksen tuli asettaa erityinen 

asutustoimikunta, silloin kun kysymyksessä olivat 

laajan alueet. Vuonna 1931 tällainen toimikunta 

määrättiin Käsmänperän, Mäntyvaaran, Javarus-

vastuun ja Tohmon asutusalueita varten. Loka-

kuussa 1936 maatalousministeriö vahvisti näiden 

alueiden asutussuunnitelmat. Uusi asutuslaki 

annettiin marraskuussa 1936 ja se tuli voimaan 

vuoden 1938 alusta. Sen mukaan valtion maasta 

voitiin antaa alueita viljelystiloiksi, asuntotiloiksi 

ja lisämaiksi sitä mukaa kun hakijoita ilmaantui. 

Tämän lain mukaisia asutusalueita perustettiin 

Kemijärvellä Kuusivaaraan, Hanhikoskelle ja Ton-

kopurolle. Kaiken kaikkiaan tiloja muodostettiin 

48. Kruunun uudistilojen asukasoikeuspäätöksiä 

tehtiin myös 1930-luvulla. Kaikkiaan Kemijärvellä 

asukasoikeuspäätöksiä 1930-luvulla annettiin yh-

teensä 180 tilalle. 

Sotien päätyttyä siirtoväen asuttamisesta muo-

dostui kiireellinen ja tärkeä tehtävä. Siirtoväen 

sijoittamisen lisäksi asutuskelpoista maata luovu-

tettiin myös sotainvalideille ja perheellisille rin-

tamamiehille. Vuonna 1944 säädettiin lisämaala-

ki ”Lex Lahtela”, joka koski lisämaan antamista 

muun muassa Kemijärven kunnassa oleville liian 

pienille tiloille. Toukokuussa 1945 annettiin maan-

hankintalaki, jonka mukaan Kemijärven kunnan 

alueella asutettavia olivat pääasiassa perheelliset 

rintamamiehet. Lain mukaan maata oli otettava 

ensisijaisesti valtion maasta sekä pakkolunastetta-

va rappiotiloista, tilakeinottelijoiden, yhtiöiden ja 

yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja harrastevilje-

lijäin maista. 

Morkkaperän asutusalue perustettiin Javaruk-

sen kylään. Alueella oli 13 viljelystilaa sekä kansa-

koulutontti. Tämä alue valmistui vuonna 1946. Kal-

kiaisjärven asutusalueelle sijoitettiin 23 viljelystilaa 

sekä kansakoulutontti. Useat tiloista perustettiin 

Kalkiaisjärven rantaan. Vuostimojärven asutusalue 

käsitti 21 viljelystilaa sekä kansakoulutontin.  Vuo-

stimossa raivattiin laajat alueet suoviljelykselle. 

Luokka-aavan asutusalueelle sijoitettiin yhdeksän 

viljelystilaa. Luusuan ja Juujärven kyliin perustet-

tiin Autiosaaren, Päiväjoen, Juukosken ja Koppe-

lolammen asutusalueet. Räisälän kylässä saatiin 

päätökseen Tonkopuron asutusalueen muodosta-

minen. Alue oli perustettu jo vuoden 1936 asutus-

lain nojalla ja se käsitti yhteensä 16 viljelystilaa. 

Kauppalan asemakaavasta tehtiin vuoden 1959 

aikana sopimus arkkitehti Lauri Silvennoisen 

(1921–1967) kanssa. Työstä kehkeytyi melko pit-

käaikainen, sillä asemakaava hyväksyttiin nouda-

tettavaksi vasta lokakuun viimeisenä päivänä 1966. 

Kemijärvi Oy:n tehtaan sijoittuessa Patovaaran 

teollisuusalueella Kallaanvaarasta alkoi nopeasti 

kehittyä koko kunnan vilkkain keskuspaikka. Teh-

das rakensi alueelle asuntoja, samoin rakennettiin 

ostoskeskus sekä lääkärikeskus. Asutuksen kas-

vaessa nopeasti 1960-luvun alussa katsottiin tar-

peelliseksi laatia Kallaanvaaraa varten rakennus-

kaava, mikä vahvistettiin joulukuussa 1966. Kaava 

käsitti myös Sipovaaran alueen. Loma-asutuksen 

ja Suommun matkailukeskuksen kasvaessa aloitet-

tiin maankäyttösuunnitelman laatiminen Räisälän 

alueelle. Viime vuosina uusi asutus ja rakentami-

nen on keskittynyt Kemijärven rannoille keskustan 

läheisyyteen, lähinnä Isokylään ja Halosenrantaan. 

Uusia omakotitaloja rakennetaan noin viisi kap-

paletta vuodessa. Lomarakennuksia nousee 25–30 

kappaleen vuositahtia. Keskustasta kauimmaisissa 

kylissä tapahtuu eniten tyhjenemistä. Tällaisia ky-

liä ovat mm. Juujärvi, Oinas ja Räisälä. 

Yhdyskuntarakenteen muutos

Sotavuodet katkaisivat pulavuosista jo elpymään 

alkaneen kehityksen. Sodan vaurioiden korjaami-

nen kysyi runsaasti työvoimaa ja jälleenrakennus-

työt suoritettiin yllättävän nopeasti. 1940-luvun 

lopussa koettiin kuitenkin työttömyysjakso ja ta-

loudellisen elpymisen jälkeen työttömyys alkoi 

jälleen vuosina 1952–1953. Muutto ulkomaille, 

lähinnä Pohjoismaihin alkoi Kemijärvellä juuri tä-

Kuva 25. Ilmakuva Kemijärven kaupungista vuodelta 2010. 
Lentokuva Vallas Oy. 
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män työttömyyskauden aikana. Muuten 1950-luku 

ja 1960-luvun alku olivat Kemijärven kehityksessä 

hyviä aikoja. Tosin näistäkin ajoista suurimman 

hyödyn sai Kemijärven kauppala, joka kehittyi voi-

makkaasti koko Koillis-Lapin alueen keskustaksi. 

Vuonna 1963 työtä ei paikkakunnalta jälleen löy-

tynyt ja Ruotsiin muutto alkoi uudelleen. Kemijär-

ven kauppalan väkiluku kasvoi vielä vuoteen 1967 

saakka, mutta maalaiskunnan väestö oli alkanut 

supistua jo vuotta aikaisemmin. Vuonna 1966 ylit-

tyi 16 000 asukkaan raja. Vuonna 1970 asukaslu-

ku oli 13 429 ja vuonna 1980 12 621. Vuonna 1990 

asukkaita oli 12 331 ja vuonna 2000 Kemijärvellä oli 

asukkaita enää 10 484 ja suunta on edelleen ollut 

alaspäin, sillä vuoden 2008 lopussa asukkaita oli 

noin 8 658.

Kuva 26. Kemijärven sellutehdas. Lentokuva Vallas Oy. 

Kemijärven sellutehdas 

Jo 1920-luvun alusta lähtien oli tehty suunnitelmia 

teollisuuden mahdollisuuksista Kemijärvellä. Vuon-

na 1923 esitettiin kunnan alueella olevien Kemijoen 

koskien soveltuvan hyvin puuhiomoa tai voimalai-

tosta varten. Samoin sahateollisuuden aloittamis-

ta hyvinkin laajamittaisena pidettiin kannattavana, 

varsinkin kun rautatie ulottuisi Kemijärvelle saak-

ka. Suunnitelmien perustana olivat alueen suuret 

metsä- ja puumäärät. Vuosina 1955–1956 kauppa- ja 

teollisuusministeriössä tehtiin tutkimuksia Pohjois-

Suomen puunjalostustehdasta varten. Suunnitellun 

tehtaan sijaintipaikaksi esitettiin Kemijärveä ja Röyt-

tää. Vuonna 1959 kauppa- ja teollisuusministeriö 

asetti Lapin teollisuustoimikunnan tutkimaan ja 

selvittämään mahdollisuuksia Lapin läänin ja lähin-

nä Koillis-Lapin teollisuustoiminnan monipuolista-

miseksi. Toimikunta ryhtyikin ensimmäiseksi tut-

kimaan Kemijärvelle perustettavaksi suunnitellun 

puunjalostustehtaan taloudellisia edellytyksiä. 

  Toimikunta totesi mietinnössään Kemijärvelle 

rakennettavan tehtaan edistävän työllisyyttä sekä 

metsien hoitoa, vaurastuttavan maakuntaa yleen-

sä ja ripeyttävän muiden elinkeinojen kehittymistä. 

Sopivana Kemijärvelle pidettiin joko voimapaperi-

tehdasta, joka olisi ollut suositeltavin, tai sulfaatti-

selluloosatehdasta. Puunjalostustehtaan saamiseksi

 

Kemijärvelle nousi 1950-luvulla todellinen kansan-

liike pohjoisessa. Valtio varasi vihdoin vuoden 1959 

aikana talousarvioon perustettavaa yhtiötä varten 

300 miljoonaa markkaa. Päätös yhtiön perustami-

sesta tehtiin vuonna 1961 ja Kemijärvi Oy saattoi 

aloittaa toimintansa. Tehtaan rakennustyöt aloitet-

tiin vuonna 1962 ja tehdas valmistui vuoden 1965 

aikana. 

Stora Enson omistama Kemijärven sellutehdas 

toimi Kemijärvellä vuosina 1965–2008. Henkilös-

töä oli lokakuussa 2007 noin 220. Lokakuussa 2007 

Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa sulkevansa 

tehtaan kesäkuun 2008 loppuun mennessä. Päätös 

tehtaan sulkemisesta tehtiin tammikuussa 2008. 

Tehtaan sulkemisen syyksi Stora Enso ilmoitti vä-

hentääkseen riippuvuuttaan Venäjän puun tuonnista 

ja turvatakseen puun riittävyyden konsernin suurille 

integraateille Kemissä ja Oulussa. Tehdas tuotti vii-

meiset sellupaalit 27. huhtikuuta 2008. Viimeisenä 

tuotantopäivänä töissä oli 185 henkilöä. Tehtaan 

työntekijät ja paikallinen väestö vastustivat tehtaan 

lakkauttamista. Asian ympärille syntyi ns. Kemijär-

ven massaliike. Sellutuotannon päätyttyä tehtaan 

tiloissa on jatkanut Stora Enson ja valtion tukemana 

noin 100 henkeä työllistävä Arktos Group Oy:n ko-

nepaja ja liimapalkkitehdas. 
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Tämä hetki ja tulevaisuus

Suomen pohjoisimman kaupungin viimeiset vuosi-

kymmenet ovat olleet myrskyisiä, kun kaupungis-

ta on lopetettu työllistävä tuotantolaitos toisensa 

perään. Vuosituhannen vaihteen jälkeen muutto-

tappio on vain kasvanut ja pahimpana iskuna kau-

pungille voinee pitää Salcomp Oy:n ja sellutehtaan 

lopettamista. Aivan viime vuosina kaupunki on 

kuitenkin noussut esiin poikkeuksellisen kapina-

hengen ja kotiseutuaktiivisuuden myötä ensin ns. 

yöjunakapinan ja sen jälkeen sellutehtaan massa-

liikkeen kautta. Viimeistään vuonna 2007 alkaneen 

Kemijärvelle sijoittuvan ”Taivaan tulet” TV-sarjan 

myötä Kemijärvi on noussut koko valtakunnan tie-

toisuuteen. Positiivista huomiota mediassa kau-

punki on saanut myös remontoimalla tyhjentynei-

tä kerrostaloasuntoja ja myymällä niitä edullisesti 

kakkos- ja kolmosasunnoiksi mm. Kemijärveltä 

etelään muuttaneille. Asunnot ovat menneet niin 

hyvin kaupaksi, että ostajia on jonossa odottamas-

sa. Kemijärvelle on muodostunut joukko tapahtu-

mia, jotka nostavat sen mediassa esiin säännölli-

sesti vuodesta toiseen. Tällaisia tapahtumia ovat 

mm. Kemijärven kuvanveistoviikot, Papatuspäivät 

ja Yukigassen.  Yukigassen lumisotakilpailu on Ja-

panin Sobetsussa kehitetty talviurheilulaji, joka on 

levinnyt ystävyyskuntatoiminnan kautta Suomeen 

Kemijärvelle vuonna 1995. Keväällä 2011 Kemijär-

vellä taistellaan jo 16. kerran Euroopan mestaruu-

desta lumisodassa Pöyliövaaran urheilukentällä. 

   Monet suunnitteilla olevat hankkeet – kuten 

Suomun lentomäkihanke – pitävät tulevaisuu-

denuskoa yllä myös Kemijärveläisten mielissä. 

Kaupunkia kohdanneista kriiseistä huolimatta 

Kemijärven kylillä eletään pääosin niin kuin aina 

on tehty. Vaikka väen väheneminen on kohdannut 

useimpia kyliä, on joissain kylissä havaittavissa 

myös jonkinasteista paluumuuttoa.

Kuvanveistoviikot  

Kemijärven Kuvanveistoviikot ry on toimi-

nut vuodesta 1985 tarkoituksena kuvanveis-

ton, kansainvälisen näyttelytoiminnan, kou-

lutuksen ja kulttuurimatkailun edistäminen. 

Päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää 

joka toinen vuosi kansainvälisen kuvanveistota-

pahtuman. Seitsemääntoista kuvanveistotapahtu-

maan on osallistunut yhteensä 246 kuvanveistäjää 

52:sta eri maasta. Osanottajat tapahtumaan va-

litaan hakemusten perusteella ja pyritään mah-

dollisimman monipuoliseen kansainvälisyyteen. 

Taiteilijat ovat peräisin hyvin erilaisista kulttuu-

reista, joten eri kulttuurien vuorovaikutus ja 

taiteellinen monimuotoisuus on toteutunut ku-

vanveistoviikoilla. Kemijärven Kuvanveistoviikkoa 

pidetään erittäin korkealuokkaisena taiteellisena 

tapahtumana maailmalla; hakijoita ilmoittautuu 

aina enemmän, kuin pystytään vastaanottamaan. 

  Veistomateriaaleina ovat kelohonka, aihkipuu, 

sahatavara ja sekä muut materiaalit, kuten metalli, 

lasi, kangas, kivi, nesteet ja näiden eri yhdistelmät. 

Tapahtumapaikkana toimii Kemijärven kaupungin 

keskustassa sijaitseva nykyinen Taivaan tulien au-

kio. Kuvanveistoviikon aikana teokset veistetään 

julkisesti, jolloin yleisöllä on mahdollisuus seurata 

taitelijoiden työskentelyä ja tutustua heihin hen-

kilökohtaisesti. Kemijärven Kulttuurikeskuksessa 

kuvanveistäjät pitävät symposiumin yhteydessä 

yleisöluentoja, jossa he esittelevät taidettaan ja 

oman maansa kulttuuria. Kemijärven kaupunki, 

Opetusministeriö, Alfred Kordelin säätiö sekä 

valtakunnalliset ja paikalliset yhteisöt ja yritykset 

tukevat joka toinen vuosi järjestettävää tapahtu-

maa.18. Kemijärven Kansainvälinen Kuvanveisto-

viikko  järjestetään 27.6.–3.7. 2011.

  Kemijärven Kuvanveisto- ja Kulttuurisäätiö on 

kunnostanut vanhan, käytöstä poistetun meije-

rirakennuksen taiteilijaresidenssiksi. Kemijärven 

taiteilijaresidenssi on Suomen suurimpia taiteili-

javierastaloja. Residenssiä hallinnoi Kemijärven 

kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö, jonka ovat pe-

rustaneet Kemijärven kaupunki ja Kemijärven 

Kuvanveistoviikot ry kesällä 2003.

.
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Kemijärven julkisia taideteoksia

Kuva 27. Aallotar. Pekka Kontio 1973. 
Tiina Elo 2010.

Kuva 28. Leena-sarvikuono. 
Roger Gaudreau 2010, Kanada.
Tiina Elo 2010.

Kuva 29. Varppausankkuri. Urpo Kärri 
1986. Tiina Elo 2010.
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Kuva 30. Salaisuuksien soppi. Francoise Jaquet-Girbal 1993, Ranska. Tiina Elo 2010.

Kuva 31. Citius, altius, fortius. Urpo Kärri 2010. Tiina Elo 2011.
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Arkeologinen kulttuuriperintö

• Sirkka-Liisa Seppälä

Kemijärven keskeinen sijainti hyvien yhteyksien 

varrella kuvastuu myös arkeologisessa kulttuuri-

perinnössä. Perämereltä on jo varhain tultu Kemi-

järvelle ja Kemijärveltä on vesistöjä pitkin päässyt 

joko Kuolan ja Jäämeren suuntaan tai Vienanme-

relle ja Karjalaan. Tunnetuimpia muinaisten kemi-

järveläisten omaksumia teknisiä innovaatioita ovat 

keramiikka ja raudanvalmistus. 

Kemijärvellä ovat kohdanneet myös rannikon 

Lanta ja sisämaan Lappi. Soppelan asuinpaikka 

kertoo saamelaisesta asumisesta ja elämänmuo-

dosta ennen varsinaisten talvikylien aikaa. Vah-

va saamelainen kulttuuriperintö kuvastuu myös 

paikannimissä ja keskiaikaisessa arkeologisessa 

aineistossa. Kemijärven komeat vaarat ovat olleet 

saamelaisille pyhiä, erityisesti voimakaspiirteinen 

Ämmänvaara ja Juujärven kylämaisemaa hallitse-

vaa Juuvaara. Talonpoikainen kulttuuriympäristö 

on monissa tapauksissa raivattu pyyntiyhteisön 

vanhoille asuinpaikoille. Varsinkin Juujärven, 

Luusuan, Lapinselän ja Ämmänselän rantamaiden 

talojen tiluksia raivattaessa on löydetty lukuisia 

vanhemman asutuksen jälkiä.

Kemijärven metsistä voi löytää runsaasti niiden 

käytöstä kertovia muistoja. Vanhimmat näistä jään-

nöksistä voivat olla jo 1700-luvulta, mutta suurin 

osa on todennäköisimmin 1800-luvulta tai vasta 

1900-luvun alusta. Perinteisestä metsäkulttuuris-

ta muistuttavat kotitarvekäyttöä varten tehdyt 

tervahaudat ja hiilimiilut. Myöhemmän ajan tär-

keimpiin muistomerkkeihin kuuluvat savotta- ja 

uittokaudesta kertovat jäännökset kuten metsä-

kämppien perustat ja uittorakenteet. Vesistöjen ja 

rantaniittyjen käytöstä kertovat myös myllynpai-

kat, patorakenteet ja niittypirttien rauniot.  

Vanhoista peuranpyyntimaista on tullut viime 

vuosisatojen aikana porotalouden paikkoja. Esi-

merkiksi Hirvasniemen paliskunnan vanhimpiin 

kuuluvan Kankaanlammen poroerotuspaikan 

pohjoispuolelta, Outovaaran, Kummunjärven ja 

Kangaslammin välisestä solasta on jo 1879 kartoi-

tettu parikymmentä pyyntikuoppaa. Outovaaran 

kuoppien ikää ei tiedetä, mutta ne ovat mahdolli-

sesti jo esihistoriallisia ja varmasti 1750 mainittua 

erotuspaikkaa vanhempia. Myös Soppelan Kai-

sankankaan pyyntikuoppaketjujen tuntumassa 

on myöhäisempi poroerotuspaikka. Kemijärvelle 

ehkä ominaisinta elinkeinohistoriaa on ikivanha, 

jo tuhansien vuosien takaa periytyvä järvi- ja joki-

kalastusperinne. Naarmankaira on ainutlaatuinen 

esimerkki vuosisatoja kestäneestä erämaiden käy-

töstä. Tätä perinnettä jatketaan edelleen. 

Kemijärvellä on ollut pitkät matkat kirkolle ja 

vainajien väliaikaiseen hautaukseen on käytetty 

hautasaaria. Tunnetuimpiin kuuluu Javarusjärven 

Morkkasaari, joka on ollut käytössä vielä 1800-lu-

vun lopulla. Kemijärveltä löytyy runsaasti myös 

sotahistoriallisia muistoja. Maastossa havaittavat 

kiinteät rakenteet ovat 1900-luvun arkeologista 

kulttuuriperintöä, joista tärkeimmät ja kokonai-

suuksina parhaiten säilyneet on perusteltua tule-

vaisuudessa suojella Lapin sodista kertovina mui-

naisjäännöksinä. 

Kemijärven kulttuuriympäristöohjelmassa esi-

teltävään rakennusperintöön ja rakennettuihin 

ympäristöihin liittyy myös arkeologista kulttuuri-

perintöä. Sitä on esitelty lyhyesti kohdekuvausten 

yhteydessä. 

Kuva 32. Saamelaisten pyhä paikka Ämmänvaara eli 
Bessousing (”pyhä asunto”) kohoaa Luuksinsalmen suulla. 
Tiina Elo 2010. 

Kemijärven kulttuuriympäristön ominaispiirteitä
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Talonpoikainen rakentaminen 
ja kirkonkylän vanha asutus 

• Päivi Rahikainen

Tietoja 1700- ja 1800-lukujen kemijärveläisestä 

rakennuskulttuurista kannattaa etsiä vanhoista 

asiakirjoista, varsinkin (uudis)tilojen katselmus-

pöytäkirjoista. Ne eivät kerro rakennusten sijain-

tipaikoista, vaan ilmoittavat luettelomaisesti mitä 

rakennuksia taloon kuului. Esimerkiksi kappa-

laisen – myöhemmin kirkkoherran – virkatalossa 

Karppisessa oli vuonna 1729 tehdyn inventaarion 

mukaan kolme tupaa, pirtti, eteinen, heinälato, 

kaksi navettaa, talli, riihi, sauna eteisineen, paka-

ritupa ja kaksi patsasaittaa. Tuvista ainakin yksi oli 

savujohdollinen eli uloslämpiävä. Melkein kaikissa 

rakennuksissa oli tuohikatto. 

Tarkemman kuvauksen Kemijärven rakennuk-

sista antaa sata vuotta myöhemmin Utsjoen pappi 

Jacob Fellman, joka matkusti pitäjän läpi 1821.”Ke-
mijärvellä asutaan siisteissä ja puhtaissa ulkohuoneissa 
kesiä ja asuintupa sekä viereiset valoisat kamarit ovat 
puhtaiksi pestyt. Siellä on asuinhuoneiden muureissa 
savujohdot, heillä on ns. valkeat pirtit, joissa ei savu 
vaivaa ihmisiä heidän tehdessään työtä lämmityksen 
aikana.” Fellman teki myös tarkempaa selkoa pi-

hapiiristä: ”Talon rakennukset on tavallisesti sijoitettu 
neliön muotoisen pihamaan ympärille, jossa kuitenkin 
on avoin kuja kussakin nurkassa. Joka talossa on suuri 
pirtti, mikä on varsinaisena asunto- ja työhuoneena tal-
vella. Vastapäätä tätä pirttiä, toisella puolella porstuaa, 
on tavallisesti neljä kamaria eli [tai] sali (”tupa”) ja 
kaksi kamaria. Pihamaan vastaisella puolella on navet-
tarakennus olki- ja heinälatoinensa. Kolmannella sivulla 
on luhti ja tallirakennus ja neljännellä sivulla joko pie-
nempi tahi suurempi asuinrakennus, missä on vieras- ja 
vaatehuone ym.”

Kansallismuseon amanuenssi Eino Nikkilä 

liikkui kesällä 1938 ja 1939 muun muassa Vuosti-

mossa, Tapionniemessä, Tohmossa ja Isokylällä ja 

tallensi yksityiskohtaista tietoa vanhoista raken-

nuksista. Ilahduttavan paljon rakennuksista on 

kerätty muisteluksia ja vanhoja valokuvia myös 

Kemijärven kyläkirjoihin. Näiden kuvausten pe-

rusteella voi hahmottaa kokonaiskuvaa kemijär-

veläisestä rakennuskulttuurista 1800-luvulta Lapin 

sotaan asti.

Savupirteistä vauraisiin pihapiireihin 

Kemijärveläisten vanhimpia asumuksia olivat sa-

vupirtit, joiden yhteydessä saattoi olla eteinen. Oli 

tavallista että rakennuksia käytettiin myöhemmin 

eri tarkoitukseen ja siirrettiin eri paikkoihin, joten 

joku entinen savupirtti voi vielä löytyä esimerkiksi 

latona. Savupirtit lienevät olleet käytössä 1800-lu-

vun puolivälin tienoille asti kuten myös Fellmanin 

mainitsemat luhdit, jotka olivat kaksikerroksisia 

varastorakennuksia. Usein luhtien keskiosassa oli 

aukko, porttihuone, jonka kautta tultiin pihaan. 

Kemijärven asuttajat valitsivat 1800-luvulla kar-
tanonsa paikaksi kuivahkon kumpareen, jonka lä-

hellä oli hyvä kalaranta, ja josta karja pääsi hyvin 

kulkemaan kesäisin metsälaitumille. Tärkeää oli 

myös, että polttopuun saanti oli turvattu. Puutto-

man pihapiirin tuntumaan raivattiin pellot, jotka 

ympäröitiin kiviaidalla tai pystyaidalla. Rakennus-

puut kaadettiin syys- tai kevättalvella ja ajettiin 

rakennuspaikalle. Tuoreista petäjistä veistetyt hir-

ret saivat kuivaa kesän ajan. Seuraavana talvena 

rupesivat seinät nousemaan, ja salvomisen tekivät 

kokeneet ammattimiehet. Kesällä oli vuorossa nik-

karin valmistamien ikkunoiden ja ovien paikoil-

leen laittaminen ja uunien muuraus. 

Asuinrakennuksen perustus saatiin lämpimän 

pitäväksi hirsisalvoksen sisäpuolelle kasatulla 

multipenkillä. Tästä tavasta siirryttiin Kemijärvellä 

viimeistään 1800-luvun jälkipuolella rossilattiohin. 

Roskalaattia tehtiin halotuista puista, kelleksistä. Nis-

kat pantiin kivien varaan, kellekset niskattiin (lo-

vettiin) niiden päälle ja täytteeksi tuotiin sammal-

ta. Varsinaisten laattian niskojen varaan lasketut 

laudat tehtiin halkomalla kirveellä, myöhemmin 

käsisahalla. Ne vestettiin yhteensopiviksi, ja nalkit 
lyötiin kahden metrin päähän toisistaan. 

Pirtin muuria, kiuvvasta, varten salvottiin maa-

han puukehä, jonka sisälle ajettiin kiviä. Tämän pe-

rustuksen päälle koottiin muuri laakakivistä. Val-

mis kiuas rapattiin ja maalattiin valkeaksi. Muurin 

osia ovat piisi (usein myös valepiisi), uuni, halssi eli 

rupu, ranssi ja halkouuni puiden säilytystä varten. 

Uuninsuun edessä on liesi. Usein kiukaan yhtey-

teen muurattiin hella. Keittiö alettiin tehdä omaksi 

huoneekseen 1800-luvun jälkipuolen asuinraken-

nuksissa. Kemijärvellä on ollut taitavia muurareita, 

mistä ovat osoituksena kamarien kivestä muuratut 

kakluunit, joista useissa on kaakeliuunien muotoa 

jäljitellen kulmikas alaosa ja pyöreä yläosa. 
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Rakennusten katteena käytettiin pääsääntöisesti 

lautakattoa tai tuohikattoa, jossa oli päällä paino-

malat. 1800-luvun lopulla pärekatot yleistyivät no-

peasti, ja vuodelta 1895 on Kemijärveltä ensimmäi-

nen tieto kattohuovan käytöstä. Pitäjässä on ollut 

1920-luvulle asti yleinen tapa, että asuinrakennuk-

sen harjavuolen ja päädyn salvokseen, kurkihirren 

alle, laitettiin raha, tavallisesti hopearaha. Monet 

vanhimmista rakennuksista levenevät hieman ylä-

osastaan, ja tätä on selitetty sillä, että rakennus on 

siten hauskemman näköinen.

Kemijärvellä tuntuu olleen tyypillistä, että sa-

maan pihapiiriin kuului kahden (sukulais)talon 

rakennuksia. Joitakin niistä on nimetty Alimmai-
seksi (ainakin Luusuassa, Juujärvellä, Soppelassa ja 

Oinaalla). Asuinrakennuksista yleensä pirttiraken-
nuksessa asuttiin ja tuparakennus oli pikemmin vie-

raita varten tai säilytystilaksi tarkoitettu. Varsinkin 

1800-luvun puolivälin tienoon rakennuksista tulee 

komeutta tavoitteleva mielikuva, sillä jotkut hirsi-

rakennukset olivat kahden kerroksen korkuisia, 

tosin yläkerta jätettiin usein sisustamatta. Aikakau-

den tyyliin kuuluivat komeat hirsiräystäät. Myös 

savupiippujen määrä kertoi talon vauraudesta. 

Ikkunalliset kuistit puolestaan olivat 1800-luvun 

lopun uutuus, samoin ”pitsiräystäät”. 1900-luvun 

alun asuinrakennuksissa ikkunat eivät enää vält-

tämättä olleet kuusiruutuiset ja vuorilautojen ko-

ristelu vaihteli enemmän kuin ennen. 

Talonpidon moninaiset rakennukset

Talojen varallisuus perustui osittain voihin, joka 

oli 1800-luvulla Kemijärven tärkein vientituote. 

Isoissa taloissa piti olla ainakin kymmenen lehmää, 

vaikka ne niukalla ruokinnalla eivät tuottaneet ko-

vin paljon. Navettojakin saattoi kartanon yhdellä 

sivulla olla kaksi eri-ikäistä. Navettaan kuului omi-

na osinaan heinälato ja porstua; karjakeittiö eli kota 

oli joko navetan yhteydessä tai erillisenä raken-

nuksena. Erikoisuutena voi mainita, että joihinkin 

kemijärveläisnavetoihin on jo 1900-luvun alussa 

tehty uloslämpiävä sauna. Tällöin saunaan saatiin 

kätevästi vesi, koska navetan vieressä on aina ol-

lut vinttikaivo, josta ränniä myöten johdettiin vesi 

karjan käyttöön. 

Kellari oli tarpeen myyntiin tarkoitetun voin 

sekä perunoiden ja ruokatarpeiden säilyttämistä 

varten. Usein se tehtiin asuinrakennuksen päätyyn 

siten, että varsinaisen kellarin seinät oli salvottu 

hirsistä. Kellarin eteinen, halssi, on joissakin talois-

sa toiminut kesäisin maitohuoneena ja ruokailuti-

lana. Kellari saattoi sijaita myös puotirakennuk-

sessa. Puoji tai puohi on useammasta huoneesta 

koostuva varastorakennus, jonka toisessa päässä 

oli usein talli. Kemijärvi oli ennen kuuluisa hyvistä 

hevosistaan ja niitä pidettiin taloissa ainakin kaksi, 

jotka olivat tarpeen rahdin, polttopuiden ja heinien 

ajoon sekä savotoissa.  

Kuva 33. Kamarin kakluuni. LKYT 2004.

Kuva 34. Kuisti Harjulan 1909 rakennetussa talossa.  
LKYT 2005. 

Kuva 35. Keskisoppelan komea kaksikerroksinen puoji-
rakennus. LKYT 2005. 
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Maitokamari oli asuinrakennuksessa tai erillisenä 

ikkunattomana rakennuksena, jolloin siihen oli 

tehty lämmitettävä muuri. Hiukan ulommaksi pi-

hapiiristä sijoitettuja kesänavettoja on Kemijärvellä 

luultavasti alettu rakentaa jo 1800-luvulla. Pohjal-

taan neliömäiset pyramidikattoiset kesänavetat 

ovat olleet yleisempiä kuin (todennäköisesti van-

hempi) harjakattoinen malli. Aivan kaikissa talois-

sa ei kesänavettaa ole ollut. – Kemijärveläiset ovat 

tehneet juhannukseksi suurisiivouksen kaikissa 

rakennuksissa. Sen jälkeen muutettiin nukkumaan 

puojiin, talliin tai navettaan, jonka kodassa usein 

valmistettiin kesällä ruoka. 

Kemijärvellä oli vielä ennen sotia jäljellä run-

saasti vanhoja aittoja. Eino Nikkilän mukaan niis-

tä vanhimpia olivat neljän pienen mutta tanakan 

jalan varassa seisovat otsalliset aitat, joissa oli lo-

vetut posket. Seuraavassa vaiheessa aitat saivat li-

sää korkeutta ja muutakin kokoa, eikä sivuseinien 

jatkeena olevissa poskissa ole enää lovia. Jalkara-

kenteena näissä aitoissa on salvoskehikko. Kolmas 

vaihe, joka ajoittunee 1800-luvun puoliväliin, ovat 

hirsiräystäin varustetut lyhytnurkkaiset vilja-aitat, 

joiden ovi ja yläkerran luukku ovat yleensä maa-

latut. Varsinkin vilja-aitat sijaitsivat paloturvalli-

suussyistä pihapiirin ulkopuolella. Kemijärvellä 

saatiin usein hyvä viljasato, joten aitatkin ovat 

komeita. Aitan ylisillä oli tilaa vaatteiden säilyt-

tämiseen.

Kemijärveläiseen savusaunaan on kuulunut 

sauna ja porstua. Kiuas on koottu isohkoista poh-

jakivistä ilman savilaastia. Puulattian alla on ollut 

hauta, johon vesi on valunut. Lauat eli lauteet on 

kiinnitetty peräseinälle. Saunan välikatto tehtiin 

halotuista laupeuksista.

Peltojen lähettyville sijoitettuja melko kookkaita 

riihiä oli taloissa ainakin kaksi. Riihet pystytettiin 

siten, että ensimmäiseksi salvotun hirsikerran ja 

kolmen niskan päälle pantiin tiivis lattia ja sitten 

jatkettiin seinien salvomista. Seinissä oli kolme 

aukkoa, jotka suljettiin lämmittämisen ajaksi. Um-

pinainen kiuas tehtiin laakakivistä; uunin takaosas-

ta lähtevät röörit tulivat uuninsuun kummallekin 

puolelle. Puimisen jälkeen oljet säilytettiin tollassa. 

Kun viljan puhdistamiseen kehitetyt rusamasiinit 
tulivat helpottamaan työtä, tehtiin niille oma ra-

kennus, rusahuone tai masiinahuone. Sen alakertaan 

sopi säilytykseen muun muassa kulkuvälineitä.

Veneiden talvisäilytystä varten on Kemijärvellä 

rakennettu isohkoihin taloihin erityisiä venehuo-

neita, jotka yleensä olivat yksikerroksisia. Veneitä 

tarvittiin useampia eri tarkoituksiin. Kaksikerrok-

sisen rantahuoneen yläkerrassa säilytettiin yleensä 

kalastustarpeita.  

Kemijärveläiset kävivät kauppa- ja käräjämat-

koilla Kemissä ja Torniossa ja rakennuskulttuurin 

vaikutteista suuri osa on varmaan saatu tätä kaut-

ta. Suuria eroja esimerkiksi rovaniemeläiseen ra-

kentamiseen ei ole, mutta Kemijärven rakennukset 

ovat ehkä piirun verran pelkistetympiä – niitä voisi 

luonnehtia hillityn raamikkaiksi. Hyvin säilyneinä 

esimerkkeinä voidaan mainita Juujärven, Tapion-

niemen ja Oinaan vanha jokivarsiasutus sekä Puik-

kolan talot. Erityistä Kemijärvelle ovat olleet kah-

den tai useamman asujan pihapiirit, joihin saattoi 

kuulua toistakymmentä rakennusta. Tämä johtui 

varmaan osittain siitä, että isonjaon toteuttaminen 

kesti kauan. 

Kuva 36. Säynäjäkankaan poskellinen kaksikerroksinen 
aitta. LKYT 2005.

Kuva 37. Mutterikuistin malli on mahdollisesti tullut  
Kemijärvelle Kemi–Tornion seudulta. Kuvan kuisti on 
Juujärveltä Ylijuujärven talosta. LKYT 2004. 
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Mökkejä ja kirkonkylän asutusta

Kemijärveltä on vuonna 1880 tilastoitu 262 asuin-

rakennusta. Vuosisadan vaihteessa niiden luku-

määrä oli 365 ja vuonna 1915 peräti 790. Huimasti 

nousseiden lukujen taustalla on kirkonkylän ke-

hittyminen taajaväkiseksi yhdyskunnaksi. Tiiviisti 

asutettiin myös Särkikangasta, laajaa Isokylää sekä 

Vuostimoa ja Levärantaa. 

Runsaat sata vuotta sitten pystytetyistä mäkitu-

palaisten tai ”pieneläjien” mökeistä ei ole säästynyt 

paljoakaan tietoja. Eino Nikkilän mukaan vuosti-

molaisessa multipenkille tehdyssä asuinrakennuk-

sessa oli porstua ja sen perällä kahveri sekä pirtti, 

jonka pinta-alasta lohkaisi suuren osan muuri. 

Mökin pihapiirin muut rakennukset olivat peru-

nakuoppa, lato, talli ja hyysikkä.

Kemijärven kirkonkylässä oli 1900-luvun alus-

sa tarjolla sekatavarakauppojen ja kopperoiden 

(myyntikojujen) monipuolinen valikoima, mutta 

1920-luvulta lähtien erikoisliikkeiden palveluilla-

kin oli jo kysyntää. Pankkejakin tarvittiin ja sähköä 

alettiin saada vuonna 1921. Pitäjän keskuspaikka 

houkutteli myös suutareita ja muita käsityöläisiä 

perustamaan verstaansa ja kotinsa sinne.

Taajamasta säilyi sodan tuhoilta vain muutama 

rakennus. Jäljellä olevan kaunislinjaisen kellota-

pulin, jugendtyyliä henkivän palokunnantalon 

ja rapatun paksuseinäisen meijerin perusteella ei 

pysty enää luonnehtimaan kirkonkylän vajaan 

sadan takaisia ominaispiirteitä. Vuoden 1930 tie-

noilla Kuumaniemeä on kuitenkin kuvailtu seu-

raavasti: ”Tähän kumpuun on noussut vilkkaasti hyö-
rivä liikeyhteiskunta, jonka ulkoasussa kuvastuu äkkiä 
tapahtunut kehitys ja ahdas tila. Siinä seisoo maantien 
ja siitä haaraantuvien kapeiden ja mutkaisten kujien 
varrella tiheässä jokseenkin sekalaisessa järjestyksessä 
kaikenkokoisia, -ikäisiä ja -tyylisiä puurakennuksia, 
paikoin kauppa- ja kahvikopperoita ja jossakin jokin 
viljelysmaan tilkkukin. Melkoinen osa kummusta on 
myös mäntyä kasvavan hautausmaan hallussa. Raken-
nuksista on koko joukko ruijalaiseen tyyliin kaksiker-
roksisia ja korkealla kuistiosalla varustettuja; useissa 
on taitekatot, ja maalaus on hyvin kirjavaa. Kummun 
pohjoisnokalla sijaitsee sahalaitos ja sen likellä laivalai-
turi; itäisellä, Pappilanniemellä kirkon luona lossipaik-
ka, mistä maantie menee vähän toista kilometriä leveän 
joen poikki Isonkylän Sipovaaraan. Yhdyskunnan huo-
mattavimpina rakennuksina mainittavia ovat varsinkin 
komeat uudet kansakoulurakennukset ja meijeri kum-
mun etelälaidassa, kunnantoimisto, palokunnantalo, 
eteläpuolella sivummalla yhteiskoulu, liiketaloista esim. 
F. Kellokummun ja osuuskaupan rakennukset sekä pari 
matkustajakotia.”

Jälleenrakennusajan rakennusperintö 

• Tiina Elo

Sodan jälkeiset rakentamisolot olivat Suomessa 

vaativat: oli rakennettava paljon enemmän, pie-

nemmillä resursseilla ja nopeammin kuin aikai-

semmin. Rakentamiselle luotiin kiireellisyysjärjes-

tys, jonka tarkoituksena oli nostaa Suomi mahdol-

lisimman pian jaloilleen. Ensin rakennettiin tuo-

tanto- ja energialaitokset sekä asutettiin erityisesti 

evakkoväestö. Evakkoväestön asuttaminen liittyi 

elintarviketuotannon varmistamiseen eli maaseu-

dun asuttamiseen. Maaseudun pikainen elvyttämi-

nen oli maatalousvaltaisen Suomen elintarviketuo-

tannon kannalta välttämätöntä. 

Tyyppipiirustusten mukaisella rakentamisella 

oli suuri merkitys jälleenrakentamisen jokaisessa 

vaiheessa. Se oli ainoa tapa selviytyä pientalojen 

suunnittelusta ja rakentamisesta. 1940-luvun mo-

nien tyyppitalosarjojen myötä vakiintui silloinen 

omakotitalotyyppi, ns. jälleenrakennustyyppi eli 

rintamamiestalo. Yleisten tyyppipiirustusten täy-

dennykseksi esimerkiksi Lapin rakennuspiirissä 

suunniteltiin nimenomaan Lapin oloihin tarkoi-

tettuja omakotitalotyyppejä. Samoin suunniteltiin 

erityinen talviasuttava asuntosauna, joka nopeutti 

asutustilojen perustamista. Se oli tarkoitettu siir-

tolaisen ensimmäiseksi asunnoksi asuinkorsun 

tai kellarikuopan jälkeen. Myöhemmin rakennus 

sisustettiin varsinaiseen käyttöönsä saunaksi. En-

simmäisessä rakennusvaiheessa asuntosaunaan 

tehtiin asuintilat, keittiö ja huone toiseen päähän 

sekä halkovaja ja käymälä toiseen. Kun varsinai-

nen päärakennus oli valmistunut, asuintilat voitiin 

muuttaa sauna- ja pukuhuonetiloiksi. Asuntosau-

nat saattoivat toimia asuinkäytössä hyvin pitkään-

kin, kunnes varsinainen asuinrakennus saatiin ra-

kennettua. 

Uudet omakotitalot poikkesivat ilmeeltään 

perinteisestä suomalaisesta rakentamisesta. Ne 

olivat kaikesta ylimääräisestä riisuttuja hirsi- tai 

lautarakenteisia, kuutiomaisia rakennuksia, joissa 

on korkea kivijalka, yksi varsinainen asuinkerros 

ja jyrkähkön harjakaton alla korkea vintti, jonne 

oli mahdollista myöhemmin rakentaa kamareita. 

Neliötä lähenevä pohja kiertää keskelle sijoitettua 

tulisijaa, mikä on lämpötaloudellisesti edullisin 

ratkaisu. Pienimmissä tyypeissä asuinkerroksessa 

on vain tupakeittiö ja kamari, suuremmissa keittiö, 

kamari ja olohuone muodostavat yhdessä eteisen 

kanssa läpikuljettavan huonesarjan. Eteisen edessä 

on umpinainen, mutta kylmä kuisti. Rakennusten 

julkisivut oli verhottu yhtenäisin silein vaaka- tai 

pystyverhouksin ja ikkunat olivat melko pieniä. 
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Vaikka osa aikakauden rakennuksista tehtiin ja 

olisi haluttu tehdä yhä hirsirunkoisina, oli ranko-

rakenne nyt yleisin runko. Lämmöneristeenä käy-

tettiin tavallisesti sahanpurua tai kutterilastua, 

joita oli helposti saatavilla. Perustuksissa joudut-

tiin usein käyttämään ”säästöbetonia” eli betonin 

sekaan lisättiin suuria luonnonkiviä. Kierrätys oli 

arvossaan ja purkuosien naulat, tiilet ja puutava-

ra otettiin tarkoin talteen. Osittain rakentamisessa 

palattiin vanhoihin perinteisiin rakennusmateriaa-

leihin, kuten pärekattoihin ja savitiiliin, joita pys-

tyttiin valmistamaan myös kotioloissa. Erilaisten 

korvikeaineiden käytössä oltiin rakentamisalalla 

kekseliäitä. Säännöstelyn piiriin kuuluivat aluksi 

sementti ja betoniteräs, myöhemmin bitumijalos-

teet, kattohuopa, maaliaineet ja tiilet. Laajimmil-

laan säännöstely ulottui lähes kaikkiin tarvike-

ryhmiin. Jälleenrakentamista hidasti aluksi myös 

sirkkelisahojen puute. Tästä syystä ja naulapulan 

vuoksi saatettiin päätyä rakentamaan perinteisesti 

hirsistä, erityisesti maaseudulla ja itäisessä Lapissa. 

Jälleenrakentamisen käytännön suunnittelusta, 

ohjauksesta ja valvonnasta vastasi paikkakun-

nittain paikallisen maanviljelysseuran asutus-

toimikunta. Vasta vuonna 1945 hyväksyttiin laki 

maaseudulla rakentamisesta. Siinä annettiin en-

simmäisen kerran tarkkoja, lainvoimaisia raken-

tamismääräyksiä ja sen myötä rakennuslupavaa-

timus tuli voimaan myös maaseudulla. Kemijär-

ven rakennuksista tuhoutui Lapin sodassa 20 %. 

Vilkkain jälleenrakentaminen tapahtui vuosien 

1946 ja 1947 aikana. Maanhankintalain mukaisia 

rintamamiestaloja perustettiin Kemijärvelle kaik-

kiaan noin 180, näistä seitsemälle asutusalueelle 

runsaat 90. Niiden rakennukset pystytettiin tyyp-

pipiirustusten mukaisesti. Taajamissa pystytettiin 

tonteille puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja 

talousrakennus, maaseudulla rakennettiin piha-

piiriin myös navetta. Lainoitus suosi aluksi 35–80 

neliön suuruisia asuntoja, 1950-luvun talotyypit 

olivat jo sataneliöisiä. Kerrostalorakentaminen vil-

kastui vasta 1950-luvun taitteessa materiaalipulan 

hellittäessä, mutta kaupunkien ja kauppaloiden 

rakennusmäärä ylitti maaseudun rakennusten 

määrän vasta vuonna 1956. 

Sama asuinrakennuksen perustyyppi levisi eri-

laisina sovelluksina kaikkialle Suomeen. Sitä käy-

tettiin sekä maaseudun asutustiloilla että taajamien 

uudisrakennusalueilla, joissa yhtenäisten talojen 

kadunvarsiin sijoittuvat tiiviit rivit loivat eheitä 

kaupunkimaisia katunäkymiä. Uusi rakentamisen 

tapa johti perinteisen kulttuurimaiseman muuttu-

miseen maaseudulla. Vanhojen peräpohjalaisten 

maatalojen ilmeeseen tottuneille uusi tyyli näyttäy-

tyi osin outona. Lisäksi talon asumismuoto poik-

kesi perinteisestä, sillä suunnittelu lähti liikkeelle 

isän, äidin ja lasten muodostamasta ydinperhees-

tä. Perinteisesti maaseudulla oli asuttu laajempina 

perhekuntina, mukana isovanhemmat ja palkolli-

setkin. Rintamiestalot eivät aina – varsinkaan maa-

seudulla – sisältäneet varsinaisia peseytymistiloja, 

vaan ne rakennettiin erilliseen piharakennukseen. 

Tyyppitalojen rakentamista pidettiin maamme 

asunto-ongelman ratkaisemiseksi välttämättömä-

nä, mutta rakennusten ulkoasu ja niiden sijoitta-

minen ei saanut jälleenrakennuskauden aikana 

yleistä kiitosta edes arkkitehtikunnan sisällä. Nuo-

ri arkkitehtipolvi tuomitsi rintamamiestalojen ark-

kitehtuurin jo 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin tavoit-

teeksi muodostui monimuotoisten, tasakattoisten 

ja matalien pientalojen rakentaminen. 1980-luvun 

lopussa ja 1990-luvulla jälleenrakennuskauden 

tyyppitalot alettiin yhä selkeämmin mieltää osak-

si suomalaista rakentamisperinnettä. Alkujaan ka-

ruista ja jopa monotonisistakin rintamamiesaluista 

on jo vuosikymmenten aikana tullut vehmaita ja 

vaihtelevia, suosittuja asuinalueita. Noppamai-

set puutalot ovat vakiinnuttaneet asemansa, ja ne 

mielletään jopa suomalaisen asumisen idylliksi. 

Valitettavasti jälleenrakennuskauden yksinker-

taisia rakennuksia ei kovin yleisesti pidetä van-

hoina, vaalittaviin rakennuksiin kuuluvina, ja toi-

saalta niitä pidetään yhä arkipäiväisen tavallisina. 

Korjausinnossa rakennusten pohjaratkaisua ja ul-

koasua muutetaan usein hyvinkin voimakkaasti, ja 

käyttökelpoisia rakennusosia uudistetaan muodin-

mukaisiksi. Rintamamiestaloja korjattaessa edes 

niiden ulkoasua ei ole yleensä pyritty säilyttämään, 

vaan sitä muutetaan esim. erilaisilla lisäosilla. 

Aikanaan eheäksi rakennetut rintamamiesta-

loalueet ovat nykyään rakennusten muutosten ja 

uudisrakentamisen myötä menettäneet eheytensä 

ja käyneet harvinaiseksi. Kemijärveltä melko eheitä 

jälleenrakennuskauden pientaloalueita voi löytää 

Särkikankaalta ja Luusuantien varresta. 

Kuva 38. Jälleenrakennustalojen aluetta Luusuantiellä. 
Tiina Elo 2010. 
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Tunturikylä

Tunturikylä on hyvä esimerkki jälleenrakennus-

kauden asutusalueesta ja se edustaa koko Lapin-

kin mittakaavassa poikkeuksellisen hyvin säilynyttä 

jälleenrakennusajan asutusaluetta ja kuvastaa hyvin 

asutustoiminnan periaatteita näyttämällä millaisia 

kyläkokonaisuuksia asutustoiminta tuotti. Tunturi-

kylän asutus on suhteellisen nuorta, vuosina 1950–

1955 rakentunutta. Tiloihin kuului asunnon lisäksi 

savitiiliset navettarakennukset, pieni saunarakennus 

ja pellonraivausvelvoite. Viljelyn historia on kuiten-

kin lyhyt, sillä jo 1960-luvulla karjataloutta ja viljelyä 

ruvettiin rajoittamaan ja peltoja laitettiin pakettiin. 

Tämän jälkeen Pyhätunturin kehittyvä matkailuelin-

keino työllisti alueen asukkaita. 

   Tunturikylä rakentuu Pyhätunturintien varteen. 

Tieltä avautuu komeita näkymiä kohti Pyhätunturia. 

Pääosa kylän rakennuskannasta sijoittuu tien itäpuo-

lelle. Kylä ei hahmotu yhtenäisenä kylämiljöönä nau-

hamaisen rakenteen ja metsäisyyden vuoksi. Useat 

pihapiirit sijaitsevat pienillä kumpareilla ja niihin liit-

tyneet laaksojen peltoalueet ovat metsittyneet. 

Rakennukset sijoittuvat tien varteen jälleenraken-

nuskaudelle tyypilliseen tapaan. Rakennusten väliin 

ei ole sijoitettu yhtenäisyyttä rikkovaa uudisraken-

tamista. 

Tunturikylän rakennuskanta on yhtenäistä ja 

säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisen jäl-

leenrakennuskauden muodon ja tyylin. Lähes kai-

kista pihapiireistä löytyy kolme erillistä rakennusta: 

asuinrakennus, navetta sekä sauna/aitta/varasto. 

Asuinrakennus sijoittuu pääty tielle päin ja navetta 

pitkäsivu tielle päin tai vastapäätä asuinrakennusta. 

Useimmissa asuinrakennuksissa on rimalaudoitet-

tu ulkoverhous ja pienet kuistit. Asuinrakennusten 

huoneet kiertyvät talon keskellä sijaitsevan piipun 

ympärille. Huonejako näkyy myös julkisivuissa ik-

kunoiden sijainneissa. Alkuperäisenä säilynyt huone-

jako lisää rakennusten rakennushistoriallista arvoa. 

Navettojen ulkoasu on säilynyt jopa asuinrakennuk-

sia paremmin, koska joissain tapauksissa asuinra-

kennusten ikkunoita ja julkisivuväritystä on uusittu. 

Kuva 39. Esimerkki Tunturikylän jälleenrakennusajan pihapiiristä, 
jossa asuinrakennuksen lisäksi on pieni saunarakennus ja navetta. 
Tiina Elo 2009.
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Julkinen rakentaminen

Kemijärvellä jälleenrakentamisen käynnistyminen 

oli alussa hidasta. Kuljetuksissa oli vaikeuksia, 

sillä rautatie paikkakunnalle oli poikki aina maa-

liskuuhun 1946 saakka. Vuodesta 1946 jälleenra-

kentaminen sujui nopeammin. Myös ulkomainen 

apu jälleenrakennustyössä oli tuntuva. Ruotsista 

lähetettiin rakennustyössä tarvittavaa materiaalia. 

UNRRA-järjestö avusti Suomen Punaisen Ristin 

kautta lähettämällä pohjoiseen lääkkeitä ja sairaa-

latarvikkeita. Punaisen Ristin varoin rakennettiin 

muun muassa Luusuan terveystalo. Kaiken kaik-

kiaan Kemijärven jälleenrakentaminen oli vaativa 

ja raskas tehtävä. Siitä kuitenkin selvittiin, Kemi-

järven kirkonkylä sai uudenaikaisemman muodon 

ja lisää ihmisiä muutti jälleenrakentamisen myötä 

paikkakunnalle.

Julkisista rakennuksista alettiin kiireesti pys-

tyttää kansakouluja, jotka useissa kylissä toimivat 

ensin tilapäistiloissa ja parakeissa. Kouluraken-

nuksista piti ensin rakentaa suunnitelman mukaan 

Vuostimon, Halosenrannan ja Joutsijärven koulut. 

Myös Isokylän ja kirkonkylän koulujen tilalle oli  

pian saatava uudet rakennukset. Jälleenrakennus-

ajalla Kemijärvellä rakennettiin lisäksi koulut Le-

värannalle, Tohmoon, Pyhätunturille, Hyypiöön, 

Kuusivaaraan, Ukuniemelle, Kalkiaiseen ja Tonko-

purolle. (Kts. Kemijärven koulurakennuksista lisää 

enemmän niistä kertovassa kappaleessa s.  129.)

Kunnantalon yhteydessä oli tuhoutunut kun-

nanlääkärin asunto, joka oli rakennettava uudel-

leen, sairaala oli korjattava, kunnalliskodin pahoin 

vaurioitunut päärakennus oli rakennettava miltei 

uudelleen sekä tehtävä uusia asuin- ja huoltora-

kennuksia. Lisäksi jälleenrakennettaviin kohteisiin 

kuuluivat mm. eläinlääkärin ja nimismiehen virka-

asunnot, jotka valmistuivat vuonna 1946. Poliisita-

lon laajennus toteutettiin vuonna 1953 ja postitalon 

laajennus ja muutos vuonna 1956. Mittava raken-

nusurakka oli seminaarin rakennuskokonaisuuden 

käynnistyminen 1950-luvun alussa. Tämä urakka 

kesti pitkälle 1960-luvulle saakka. Yksi merkittä-

vimmistä jälleenrakennetuista kohteista oli kirkko 

(jonka rakentamisesta enemmän sivulla 140; Kir-

kollinen rakentaminen). 

Kuva 40. Kuumaniemen koulu 1950-luvulla. Kemijärven 
kotiseutumuseo. 
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Kohteita kylittäin

Tässä kappaleessa esitellään Kemijärven arvok-

kaimmiksi määriteltyjä kohteita ensin kylittäin ja 

sen jälkeen teemoittain. Kohteiden valinta perus-

tui Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkees-

sa tehtyyn kulttuurihistoriallisen merkittävyyden 

arviointiin. Hankkeessa kerättiin tietoa lähes 5000 

kohteesta. Olennaisena osana inventointiin liittyi 

myös kohteiden kulttuurihistoriallisen merkittä-

vyyden arvioiminen. Tätä arviointityötä teki tätä 

tarkoitusta varten perustettu arvottamistyöryhmä, 

jossa toimi Museoviraston, Lapin liiton, ympäristö-

keskuksen ja maakuntamuseoiden edustajia. Arvi-

ointia on tehty kunta kerrallaan ja jokaisen kunnan 

kohteiden arvottamiseen pyrittiin saamaan mu-

kaan myös paikallisnäkemystä edustava henkilö. 

Koska inventointihankkeessa tuotettu aineis-

to oli kohdekohtaista, oli kulttuurihistoriallisen 

merkittävyyden arvioinnin yhtenä tehtävänä si-

toa kohteita niihin laajempiin asutus- ja kulttuuri-

historiallisiin yhteyksiin, joita ne edustavat (esim. 

saamelaiskulttuurikohde, jälleenrakennusajan 

kohde). Arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin myös 

kohteiden ajallista ja historiallista tunnistettavuut-

ta. Kaikki inventoidut kohteet käytiin merkittävyy-

den arvioinnin yhteydessä läpi ja jokaiselle koh-

teelle annettiin parin lauseen sanallinen kuvaus, 

jossa pyrittiin kiteyttämään kohteen merkitys. Sa-

nallisen arvioinnin lisäksi tai sen sijaan on joiden-

kin kohteiden rakennushistoriallisia, historiallisia 

ja maisemallisia arvoja painotettu. 

Kohteissa, jotka on inventoitu Lapin kulttuu-

riympäristöt tutuksi -hankkeessa, on kohteen 

esittelyn lopussa  kulttuurihistoriallisen merkittä-

vyyden arvioinnin yhteenveto (tekstissä maininta 

LKYT-arvio). 

                                

                              Kartta 10. Kemijärven indeksikartta B.

Kartta 9. Kemijärven indeksikartta A.
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Kaupungin keskusta

Kaupunkikuva 

Kemijärven kaupungin keskustassa on säilynyt 

muutamia kaupunkikuvallisesti eheitä kokonai-

suuksia kuten Vapaudenkadun akseli päätekoh-

tinaan kirkkoympäristö vanhoine tapuleineen ja 

toisessa päässä entinen VPK:n rakennus. Vaikka 

VPK:n talon eteen onkin rakennettu massiivinen 

kiertoliittymä, on rakennuksen asema yhtenä Ke-

mijärven merkittävimmistä rakennuksista edelleen 

säilynyt. Toisen ehjän kokonaisuuden muodostaa 

vanha meijerirakennus yhdessä Kuumaniemen 

koulun ja torin kanssa. Näiden kokonaisuuksien 

lisäksi keskustassa on säilynyt yksittäisiä kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia kuten 

Hämäläisen talo Vapaudenkadulla ja Kaarlonkes-

kus Annaliisankadulla.  Lisäksi esimerkiksi hotelli 

Mestarin Kievarin rakennus sulautuu hyvin Kirk-

kokadun puoleiselta julkisivultaan ympäristöön-

sä hautausmaan vieressä. Jälleenrakennuskauden 

arkkitehtuurista on kaupunkikuvassa näkyvissä 

vielä muitakin hyvin säilyneitä esimerkkejä, kuten 

esimerkiksi entinen Hotelli Koilliskunnan raken-

nuksen vanhempi osa (nykyinen Hotelli Kemi-

järvi). Myöhempää arkkitehtuuria edustavat uusi 

kaupungintalo ja Osuuspankin pyöreä talo, joka on 

muotoutunut osaksi Vapaudenkadun ympäristöä. 

Kaupungin identiteetin kannalta merkittäväksi on 

viime vuosien aikana muodostunut Taivaan tulien 

aukio.

Keskustan kaupunkikuvaa heikentävinä piirtei-

nä voidaan pitää Lidl:n ja ABC-aseman sijoittumis-

ta niin keskeisille paikoille kaupungin keskustassa. 

Lisäksi K-kauppapaikan parkkipaikka ja itse ra-

kennus muodostavat sekavan näköisen kokonai-

suuden, mutta rakennukseen ollaan lähivuosina 

tekemässä laajennus, joka toivottavasti ratkaisee 

osaltaan tämän ongelmakohdan. Yksi keskustan 

arvokkaimmista rakennuksista, sodalta säästynyt 

ns. Hämäläisen talo, on ollut tyhjillään viime vuo-

det ja se on ränsistymässä. Rakennus sijaitsee kau-

punkikuvallisesti niin huomattavalla paikalla, että 

siihen tulisi tehdä jonkinlainen julkisivuremontti. 

Kuva 41. Ote Kemijärven kirkonkylän isojakokartasta 
vuodelta 1900. Karttaa on täydennetty 1930–1940-luvuilla. 
Kansallisarkisto.

Kuva 43. Osuuspankin talo edustaa Kemijärven keskustan 
uudempaa arkkitehtuuria. Tiina Elo 2010.

Kuva 42. VPK:n talolla on hallitseva asema Vapaudenkadun 
päätteenä. Tiina Elo 2009. 
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Kohteet

Kartta 11. Keskustan kohteet.

4.1 VPK:n talo
4.2 Vanha meijeri 
4.3 Kuumaniemen koulu
4.4 Vanha apteekki 
4.5 Kaarlonkeskus  
4.6 Uusi kaupungintalo  
4.7 Orvokki (saha) 

4.1 VPK:n talo

Kemijärven VPK:n talo sijaitsee Vapaudenkadun 

päätteessä, nykyisen liikenneympyrän vieressä 

vastapäätä Osuuspankin ”pyöreää taloa”. VPK:n 

talo on vuonna 1913 valmistunut klassistisia piir-

teitä omaava rakennus. Sokkeli on kivestä ja runko 

hirrestä tehty. Kattomuotona on auma, jossa kattee-

na on ruskea konesaumattu pelti. Julkisivumate-

riaalina on käytetty vaakapaneelia ja ulkoseinät on 

maalattu keltaisella öljyvärillä. Kuistia rakennuk-

sessa ei ole. Ovet ja ikkunat ovat peruskorjauksissa 

uusitut. Tulisijoja rakennuksessa ei myöskään ole. 

Etulappeen puolella keskellä on torni, jonka mo-

lemmin puolin on frontoonit. Rakennuksen taka-

julkisivulla on avokatos ja etupuolella autotalliin 

menevä luiska. 

Lapin vanhin vapaapalokunta, Tornion Wapaa-

ehtoinen palosammutuskunta, perustettiin vuonna 

1891. Vapaapalokunta-aate oli alkanut menestyä 

pohjoisessa ja sitä myötä kiinnostaa myös Kemijär-

vellä. Kemijärven vapaaehtoinen palokunta perus-

tettiin Meriläisen talossa marraskuussa 1908. Suun-

nitelmat oman toimitalon rakentamisesta virisivät 

jo ensimmäisenä virallisena toimintavuonna 1912. 

Kemi Oy lahjoitti VPK:lle tontin toimitaloa varten. 

Metsähallitus oli myös mukana vapaapalokunta-

hengessä lahjoittaen 1000 tukkia rakennuspuiksi. 

Raha-, tontti- ja rakennuspuuasioiden järjestyttyä 

päätti johtokunta tilata toimitalolle piirustuk-

set rovaniemeläiseltä rakennusmestari Viljami 

Kylmenin’iltä (muutti myöhemmin nimensä Vilja-

mi Kaltioksi). Rakennuksen alkuperäisiä piirustuk-

sia ei ole säilynyt. VPK:n talo valmistui joulukuun 

puolivälissä vuonna 1913 eli hiukan ennen ensim-

mäisen maailmansodan syttymistä. Ensimmäisen 

maailmansodan aikana Venäjän Keisarikunnan so-

tilasviranomaiset ottivat tuliterän talon haltuunsa. 

Taloa käytettiin sotajoukkojen, linnoitustyöläisten, 

rahdinajajien ja sotapakolaisten majoituspaikkana. 

Vuoden 1918 tapahtumien, talvi- ja jatkosotien jäl-

jiltä VPK:n talossa jouduttiin tekemään suurehkoja 

korjauksia.

Marraskuun alussa vuonna 1939 rakennus jou-

tui puolustusvoimien käyttöön. Palokuntatyö vai-

keutui jonkin verran, mutta yhteistyössä sotilasvi-

ranomaisten kanssa palontorjuntatehtävät saatiin 

hoidettua erinomaisesti. 18. helmikuuta 1940 palo-

kuntaa kohtasi talvisodan ankarin isku. Vihollisen 

pommittaessa kirkonkylää yksi pommeista osui 

VPK:n taloon. Täysosumassa pommi tuhosi puolet 

juhlasalin katosta ja lattian, jonka alle syntyi suuri 

monttu. Pomminosumasta pahasti vaurioituneessa 

talossa tehtiin kiireellisemmät korjaukset jo sodan 

aikana. Korjaustöitä jatkettiin vielä välirauhan ai-

kana. 

VPK suunnitteli 1940-luvun lopulta lähtien 

oman paloaseman rakentamista, mutta lopulta 

luopui hankkeesta. Kunnan rakennuttama uusi 

paloasema vihittiin käyttöön heinäkuussa 1953. 

Sotien jälkeenkin VPK.n talossa riitti tekemistä, 

esimerkiksi vuonna 1948 uusittiin ravintolan si-

sustus ja vahtimestarin asunto. Vuonna 1950 oli 

vuorossa ulkoseinien maalaus ja vuotta myöhem-

min päällystettiin parketilla juhlasalin lattia. Vesi- 

Kuva 44. Kuumaniemen koulu ja vanha meijeri muodos-
tavat yhden kaupungin eheimmistä kaupunkikuvallisista 
kokonaisuuksista. Tiina Elo 2011.
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ja viemärijohdot sekä keskuslämmitys asennettiin 

vuonna 1957, jolloin rakennettiin myös näyttämön 

pukuhuone ja WC sekä maalattiin juhlasali. Iso 

urakka tehtiin vuonna 1972, jolloin talo sai uuden 

peltikaton. Vielä isompi urakka oli vuorossa kun 

Koillis-Lappi irtisanoi 15 vuotta jatkuneen vuok-

rasopimuksensa alkuvuodesta 1976. Tyhjilleen jää-

neisiin kellaritiloihin ryhdyttiin suunnittelemaan 

korjauksia ja uusia tiloja. Urakkaa valmisteltiin 

huolellisesti, sillä tavoitteena oli autotallin korjaa-

misen lisäksi myös sauna-, pesu- ja pukuhuoneen 

rakentaminen ja kerhohuone. 

1990-luvun lopulla VPK:n taloon päätettiin teh-

dä perusteellinen ulkoremontti, johon Museovi-

rasto myönsi 15 000 markan avustuksen. Vuonna 

2009 taloon rakennettiin varauloskäynti, jolloin 

myös rakennuksen julkisivu muuttui. Talon eteen 

rakennettiin liikenneympyrä vuonna 2009, jolloin 

rakennuksen keskeinen asema Kemijärven kau-

punkirakenteessa Vapaudenkadun katupäätteenä 

muuttui jonkin verran. Vapaudenkadun toisessa 

päässä sijaitsevan kirkon ja tapulin kanssa VPK:n 

talo kuitenkin edelleen ylläpitää Vapaudenkadun 

roolia kaupunkikuvallisena akselina ja keskus-

katuna. Tällä hetkellä VPK:n talon salissa toimii 

bingo. 

LKYT-arvio: 

Sodalta säästynyt.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista arvoa. 

4.2 Entinen meijeri 

Vanha meijerirakennus sijaitsee Kuumaniemenka-

dun ja Vapaudenkadun väliin jäävällä tontilla ho-

tellin vieressä. Rakennus sijaitsee kulmittain vasta-

päätä Kuumaniemen koulua ja muodostaa tämän 

kanssa yhden kaupungin arvokkaimmista raken-

nuskokonaisuuksista. Rakennuksen takapihalla on 

rauhallinen Patakatu ja kerrostaloja, etupuolella 

on laaja parkkipaikka ja tori Kuumaniemenkadun 

puolella. 

Meijerirakennus on L-muotoinen, kaksikerrok-

sinen ja aumakattoinen rakennus, johon liittyy ma-

tala, yksikerroksinen, pulpettikattoinen siipi. Tyy-

lillisesti rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. 

Rakennus on betoniharkkorunkoinen ja pinnaltaan 

ulkoseinät ovat vaaleaksi rapatut. Katemateriaa-

lina jyrkkälappeisessa aumakatossa on käytetty 

peltiä. Rakennuksen kadunpuoleisten julkisivujen 

kattolappeissa on puolikaari-ikkunaparit. Raken-

nuksen seinustalla kasvaa omenapuita. 

Isonkylän maamiesseura teki marraskuussa 

1926 aloitteen osuusmeijerin perustamisesta. Ke-

mijärven Osuusmeijeri perustettiin virallisesti 

maaliskuussa 1927 maa- ja karjatalouden kannat-

tavuuden turvaamiseksi. Kemijärven runsaat luon-

nonniityt tarjosivat suotuisat olosuhteet karjatalou-

delle. Myös peltoviljely oli pääsemässä vauhtiin ja 

peltoja alettiin raivata voimaperäisesti varsinkin 

meijerin perustamisen jälkeen. 

Rakennuspiirustuksia ei Kemijärven meijeristä 

ole säilynyt eikä suunnittelijasta ole tietoja. Luul-

tavasti isännät käyttivät Hankkijan suunnittelu-

osaston maatalousrakennusten tyyppipiirustuksia, 

sillä meijeri edustaa 1920-luvun klassista arkkiteh-

tuuria ankarine ikkuna-aukotuksineen ja voimak-

kaine horisontaalisine räystäslinjoineen. Hankkija 

koneisti suurimman osan tuon ajan suomalaisista 

meijereistä. Tieto rakennustavoista ja laitteista kul-

ki maatalousneuvojien kautta. Kemijärven meije-

rissä oli 109 perustajajäsentä ja se oli olosuhteisiin 

nähden varsin suuri rakennushanke. Moottoroitu 

betonimylly alkoi pyöriä elokuussa 1928, kun mei-

jerin perustuksia valettiin. Mestarina toimi kunnan 

rakennusmestari Eemil Lehmusvaara (1890–1974). 

Muuten isännät pystyttivät rakennuksen talkoo-

voimin. Pääasiallisena rakennusaineena käytettiin 

sementtitiiliä, joihin tarvittava hiekka rahdattiin 

Pöyliöjärven jään yli Honkakankaalta. Meijerin 

avajaisia vietettiin tammikuussa 1929. 

Meijeri on ainoita Lapin sodasta säästyneitä 

rakennuksia Kemijärvellä ja kaupungin vanhin 

kivirakennus. Kun kemijärveläiset palasivat eva-

kosta Pohjanmaalta, ajettiin kunnantoimiston 

muuttokuorma meijerin pihalle. Meijerin toinen 

kerros vuokrattiin kunnalle ja siellä toimi kunnan-

Kuva 45. Vuonna 1913 valmistunut Kemijärven VPK:n talo. 
Kuvaaja Bruno Nummikoski. Kemijärven kotiseutumuseo. 

Kuva 46. VPK:n talo vuonna 2004. LKYT 2004. 
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toimisto vuosina 1945–1949. Voinvienti-Osuusliike 

Valio osti meijerin 1952 ja panosti voimakkaasti sen 

modernisoimiseen ja kehittämiseen. Uudelleenko-

neistaminen oli tarpeen, sillä maitomäärät kasvoi-

vat 1950-luvulla valtavasti. Taloon tuli 1950-luvulla 

ammoniakkijäähdytteinen maidonjäähdytysjärjes-

telmä. Meijerin yläkertaan remontoitiin asuntoja ja 

ulos rakennettiin uusi lastauslaituri, johon maito-

tonkkia oli helpompi lastata.

Valio lopetti meijeritoiminnan Kemijärvellä 

vuonna 1968. Viimeisen vuosikymmenen raken-

nuksen tiloissa toimi kauppamaitomeijeri. Mai-

dontuotannon painopiste oli siirtynyt lopullisesti 

Sallan suuntaan, jonne perustettiin Kursun mei-

jeri jo vuonna 1959. Koilliskuntain Osuusmeijeri 

osti meijerin tontteineen vuonna 1973 ja käytti si-

tä liiketilana ja työsuhdeasuntoina. Vuonna 1996 

Koillismaan Osuuskaupan S-Marketin laajennus 

oli jättää meijerin tontteineen parkkipaikan alle. 

Meijerirakennus suojeltiin kaavasuojelulla 1998. 

Rakennukselle ei kuitenkaan tahtonut löytyä so-

pivaa käyttötarkoitusta. Kemijärven Kuvanveis-

to- ja kulttuurisäätiö osti meijerin Koillismaan 

Osuuskaupalta vuonna 2003 ja suoritti meijerissä 

perusteellisen peruskorjauksen ja restauroinnin. 

Vanhoja rakenteita ja yksityiskohtia jätettiin nä-

kyviin mahdollisimman paljon, ja uudet materi-

aalit valittiin talon henkeen sopiviksi. Kemijärven 

taiteilijatalo otettiin koekäyttöön 15. kuvanveisto-

viikoilla kesällä 2005. Residenssi keskittyy ennen 

kaikkea kansainväliseen taiteilijavaihtoon, ja se on 

yksi Suomen suurimmista taiteilijavierastaloista. 

Yläkerrassa on neljä asuinhuoneistoa ja alakerrassa 

neljä ateljeetilaa taiteilijoita varten. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt meijerirakennus.

Kunnostettu taiteilijaresidenssiksi 2000-luvulla.

Kaavasuojeltu.

Osa Kemijärven keskustan kokonaisuutta. 

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

4.3 Kuumaniemen koulu 

Kuumaniemen koulurakennuskokonaisuus sijait-

see hienolla paikalla Kuumalammen rannalla kul-

mittain entistä meijerirakennusta vastapäätä Kuu-

maniemenkadun ja Patakadun risteyksen toisella 

puolen. Koulun länsipuolella Kuumaniemenka-

dun eteläpuolella sijaitsee arkkitehti Kimmo Kuis-

masen suunnittelema toriaukio sitä reunustavine 

rakennuksineen. Aukion rakennusten suunnitte-

lussa: muodossa ja materiaali- ja värivalinnoissa on 

ansiokkaasti huomioitu vieressä sijaitsevia meije-

ri- ja koulurakennuksia. Tuloksena on onnistunut 

yhdistelmä vanhaa ja uutta kaupunkirakennetta. 

Kuumaniemen koulu on varsin kookas, kolmi-

kerroksinen, harjakattoinen ja vaalean kellertäväk-

si rapattu jälleenrakennuskauden rakennuskoko-

naisuus. Koulun eteläpuolella sijaitsee kulmittain 

kaksikerroksinen entinen asuntolarakennus, joka 

on rakennettu samaan aikaan koulurakennuksen 

kanssa. Koulurakennuksen sokkeli on tehty rapa-

tusta betonista ja runko on tiiltä. Rakennuksessa on 

harmaa, konesaumattu peltinen harjakatto. Raken-

nuksessa on jälkeenpäin rakennettuja avokatoksia. 

Yksi sisäänkäynneistä on rakennuksen hienoimpia 

yksityiskohtia: kolmella holvikaarella varustettu 

ja se sijaitsee rakennuksen koulu- ja asuntolaosan 

välisessä kulmassa.

Kuumaniemen koulu on rakennettu vuonna 

1949. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti 

Toivo Salervo. Rakennus toimi ensin seminaari-

na vuosina 1950–1952, samaan aikaan rakennus 

toimi myös keskuskansakouluna ja kansalaiskou-

luna. Koulu muuttui peruskouluksi vuonna 1972. 

Koulutoiminta rakennuksessa loppui 2000-luvulla 

sisäilmaongelmien takia ja rakennuksen koulu-

puoli on ollut siitä asti tyhjillään. Rakennuksessa 

oli vesivahinko alkuvuodesta 2010. Kuumaniemen 

koulun mahdollisesta purkamisesta on kaupungis-

sa ollut puhetta jo useampien vuosien ajan. 

Itäsiipi on toiminut opettajien asuntolana ja ny-

kyisin se toimii kunnan vuokra-asuntoina. Piha-

piirissä on myös entinen asuntolarakennus, joka 

nykyisin toimii päiväkotina. Myös koulun piha on 

osittain päiväkodin käytössä. Pihapiirissä on myös 

urheilukenttä, jossa on talvisin jääkiekkokaukalo.

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Koulu, joka nykyään käyttämättömänä.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä.

Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös raken-

nushistoriallista arvoa. 

Kuva 47. Entinen meijerirakennus toimii nykyään taiteilija-
residenssinä. Tiina Elo 2010. 
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4.4 Vanha apteekki el i  ns. Uiton talo

Entinen apteekkirakennus sijaitsee kirkon etelä-

puolella, rakennuksen pohjoispuolella on parkki-

paikka. Länsipuolella sijaitsee Hämäläisen tontti 

rakennuksineen. Kirkkoherranvirasto sijaitsee 

kohteen taka-alalla. Rakennus on kerman väriseksi 

rapattu, tiilirunkoinen kaksikerroksinen ja siinä on 

punertava tiilikatteinen harjakatto. Rakennuksessa 

on umpikuisti ja kaksi parveketta. Sokkeli on rus-

keaksi maalattua betonia. 

Apteekki muutti vuoden 1944 alussa tähän ns. 

Uiton taloon, jonka apteekkari Serlachius oli ra-

kennuttanut. Apteekki muutti tähän rakennukseen 

naapuritontilla sijainneesta Hämäläisen talosta. 

Tässä rakennuksessa apteekki toimi vuoteen 1951 

saakka, jolloin se muutti apteekkari Isojärven ra-

kennuttamaan rakennukseen Luusuantien varteen. 

1960-luvun alussa uittoyhdistys tuli rakennukseen 

vuokralle. Kalliin vuokran takia uittoyhdistyksen 

toimisto siirtyi Pöyliösalmen rannalle 1970/80 -lu-

kujen vaihteessa ja seurakunta remontoi rakennuk-

sen omaan käyttöönsä.

Nykyään rakennus toimii seurakunnan nuori-

sotiloina. 

Kohde kuuluu RKY 2009 kirkonseudun koko-

naisuuteen ja on näin ollen valtakunnallisesti ar-

vokas rakennettu kulttuuriympäristö.

LKYT-arvio: 

Sodalta säästynyt rakennus.

Osa kaupungin (kylän) elinkeino- ja hallintotoimintaa (apteek-

ki, uittoyhdistys, seurakunta)

Osa kirkonseudun kokonaisuutta.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista arvoa. 

Kuva 48. Kuumaniemen koulu on yksi jälleenrakennusajan 
hienoimmista koulurakennuksista Lapissa. LKYT 2004. 

Kuva 49. Kuumaniemen koulun detaljeja. LKYT 2004. 

Kuva 50. Koulun itäinen siipi on toiminut opettajien asuin-
tiloina. Nykyään siinä on kunnan vuokratiloja. LKYT 2004.

Kuva 51. Entinen apteekki toimii nykyään seurakunnan 
nuorisotiloina. LKYT 2004. 
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Hämäläisen talo (entinen apteekki)

Hämäläisen talo on valmistunut vuonna 1924. 

Rakennus on ollut käyttämättömänä jo pitkään 

(ainakin 1990-luvulta lähtien).  Rakennus sijaitsee 

kirkon välittömässä läheisyydessä. Talo on kak-

sikerroksinen keltainen pystyvuorattu rakennus, 

jossa on peltinen aumakatto. Katolla on julkisivulla 

kaksi fronttonia ja päätysivuilla yksi kullakin. Ik-

kunat ovat yhdeksänruutuiset.  

Kuva 54. Apteekki toimi Hämäläisen talossa vuodesta 
1926 vuoteen 1944. Tiina Elo 2009. 

Kuva 52. Entisessä apteekkirakennuksessa on funktionalis-
min piirteitä. LKYT 2004. 

Kuva 53. Vanha apteekki kirkonseudun ympäristössä. 
Tiina Elo 2009. 
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Kemijärven apteekkihistoriaa 

1800-luvun loppupuolella pappila oli ainoa paikka, 

mistä oikeita, apteekissa valmistettuja kotilääkkeitä 

oli sairastapauksissa saatavana. Vuonna 1891 perusti 

Rovaniemen apteekkari Björnström Kemijärven kir-

konkylään apteekkilaatikon. Vuonna 1908 apteek-

kari Agur Castren osti talon, jossa apteekkilaatik-

ko sijaitsi ja perusti taloon Kemijärven apteekin. 

Apteekkari Castren laajensi apteekkia välittömästi 

ostamalla kauppias Heliniltä koko talon, johon pe-

rustettiin myös ajanmukainen vesitehdas (virvoitus-

juoma- eli limonaditehdas) piharakennukseen. Ap-

teekkitalo oli nykyisen Annaliisankadun varressa, 

osapuin vastapäätä säästöpankin vanhempaa osaa. 

Vuonna 1919 sai apteekkari Castren Perniön aptee-

kin apteekkioikeuden, jonne Castrenin perhe siirtyi 

syksyllä 1919. 

 Castrenin jälkeen Kemijärven apteekin oikeudet 

sai apteekkari C.S. Andersson. Hän ehti hoitamaan 

apteekkia vain hieman yli kaksi vuotta ennen kuo-

lemaansa, jonka jälkeen apteekin omisti hänen vai-

monsa Ester Andersson. Hänen jälkeensä apteek-

kioikeudet sai apteekkari Oskar Magnus Kraemer 

vuonna 1924. Vuoden 1926 tarkastuspöytäkirjan 

mukaan apteekki oli muutettu kirkkoa vastapäätä 

ns. Hämäläisen taloon. Muutto oli tapahtunut kesäl-

lä 1926. Syksyllä 1932 apteekkari Kraemer muutti 

Kemijärveltä apteekkariksi Karjaalle. 

 Vuoden 1932 lopulla siirtyi apteekkari Karl R. 

Grönholm Sulkavalta Kemijärven apteekkariksi. Ke-

mijärvellä ollessaan hän suomensi nimensä Kaarlo 

Riku Sarriolaksi. Talvisodan sytyttyä joulukuussa 

evakuoitiin apteekki Rovaniemen maalaiskuntaan 

Hirvaan metsäkoululle. Ensimmäinen evakkomatka 

kesti vain neljä päivää. Apteekkari Sarriola muutti 

Oulaisiin ja hänen jälkeensä Kemijärven apteekka-

riksi tuli Serlachius, joka oli toiminut ennen sotaa 

Sallan apteekkarina. Talvisodan jälkeen, kun Mosko-

van rauhassa suurin osa Sallaa jouduttiin luovutta-

maan Neuvostoliitolle, lopetettiin apteekkitoiminta 

Sallassa. Loppuvuodesta 1944 venäläisten suurhyök-

käyksen seurauksena evakuoitiin Kemijärven ap-

teekki Pohjanmaalle Jepualle, vaikka vuoden alussa 

oli muutettu uuteen ns. Uiton taloon, jonka apteek-

kari Serlachius oli rakennuttanut. Vuoden 1944 

tarkastuspöytäkirja kertoo, että apteekki oli juuri 

ennen tarkastusta muutettu uuteen ”kivestä raken-

nettuun, keskuslämmitteiseen, kaksikerroksiseen 

apteekkitaloon”. 

Vaikka sodassa Kemijärvelläkin paloi suurin osa 

kylää, säilyi uusi kivirakenteinen ”Uiton talo”, jossa 

apteekki tuolloin sijaitsi. Sekä Kemijärven apteekka-

ri Serlachius että Ivalon tuolloinen apteekkari Johan-

nes Eskelinen hakivat Kauhavan apteekkioikeutta 

Pohjanmaalla. Yhteisessä neuvottelussa viranomais-

ten kanssa sovittiin, että Serlachius saa Kauhavan 

apteekkioikeuden ja Eskelisestä tulee Kemijärven 

uusi apteekkari. Eskelinen siirtyi Ivalosta Kemijärvel-

le vuonna 1945. Keskustan hävityksen vuoksi asun-

topula oli Kemijärvellä huutava, joten Uiton talon 

apteekkarin asuntoonkin majoittui koko apteekin 

henkilökunta, sekä lisäksi kunnanlääkäri perheineen. 

Kaiken kaikkiaan apteekkarin asunnossa asusti 15 

henkilön ruokakunta. Vuonna 1947 apteekkari Es-

kelinen rakennutti kuusilapsiselle perheelleen oman 

talon. Näin jäivät Uiton talon asuntotilat kokonaan 

henkilökunnan käyttöön. 

Eskelisen kuoltua hoiti farmaseutti Alli Sariola ap-

teekkia rouva Eskelisen pyynnöstä syksyyn 1951 asti, 

jolloin apteekkari Aili Isojärvi vastaanotti apteekin. 

Isojärvi toteutti ensitöikseen Kemijärven apteekin 

muuton ns. Bäckmanin maille rakennuttamaansa ap-

teekkitaloon Luusuantien varteen (tämä rakennus 

purettiin vuonna 2009). Apteekkari Isojärvi teki pit-

kän 26 vuoden uran Kemijärven apteekissa vuodesta 

1951 aina vuoteen 1977 asti. Kallaanvaaran apteek-

ki perustettiin vuonna 1965, mutta se ei tahtonut 

lähteä liikkeelle toivotulla tavalla. Vuosikymmenen 

vaihteessa apteekki yritettiin siirtää Särkikankaalle, 

mutta yritys ei onnistunut. Vuonna 1977 Kallaan 

apteekki liitettiin Kemijärven apteekin alaiseksi 

lääkevarastoksi. Vuonna 1977 muutti Kemijärven 

apteekki Luusuantieltä ns. KOP:in uuteen taloon, 

jonka tiloissa se toimii edelleenkin. Merkittäväksi 

taajamaksi kasvanut Särkikangas sai oman sivuap-

teekkinsa vuonna 1986.
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4.5 Kaarlonkeskus

Rakennus on julkisivuiltaan valkoiseksi rapattu, 

tiilikattoinen, kaksi kerrosta ja kellarikerroksen 

käsittävä toimisto- ja asuinrakennus, joka sijaitsee 

Annaliisankadulla. Valkoisessa rakennuksessa on 

tiililaatoitettu harjakatto ja vuorauksena on rapattu 

ulkopinta. 

 Rakennus on valmistunut vuonna 1950 silloisen 

Kemijärven maalaiskunnan kunnantaloksi, jona se 

toimi vuosina 1957–1973. Rakennuksen suunnitteli 

arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä & Martas. Arkki-

tehtuuriltaan talo on selkeäpiirteinen ja julkisivuil-

taan tasapainoinen aikansa suunnitelma ja edus-

taja. Rakenteeltaan talo on betoni/tiilirunkoinen. 

Rakennuksen I. kerros eli toimistotilat ja alaker-

ran tilat poistettiin käytöstä vuoden 1998 lopulla 

talotekniikan huonosta kunnosta aiheutuneiden 

ongelmien vuoksi. Toisen kerroksen asunnot olivat 

vielä vuonna 2002 osittain asuttavien huoneistojen 

osalta käytössä. 

Kaupungin virastojen muutettua toimistotilois-

ta pois vuonna 1998, rakennusta säilytettiin kaikil-

ta osin lämmitettynä tyhjillään noin neljä vuotta. 

Tänä aikana käynnistettiin keskustelu joko raken-

nuksen remontoinnista tai vaihtoehtoisesti purka-

misesta. Mahdollisuus avustusrahojen käyttöön re-

montoinnissa kallisti vaa’an remontoinnin puolelle 

ja rakennus kävi läpi mittavan peruskorjauksen 

vuosina 2003–2004. Remontissa rakennuksen ul-

konäkö pyrittiin säilyttämään tarkalleen alkupe-

räisenä. Ikkunat vaihdettiin, mutta niiden muoto 

säilytettiin entisellään. 

Remontin jälkeen rakennus on toiminut Koillis-

Lapin Sähkön, Kemijärven Vuokratalojen, Kemi-

järven Kehityksen sekä Asuntovälitys Kemijärven 

Tövelin toimistot. Lisäksi talon toisessa kerrokses-

sa on yhdeksän asuntoa. 

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Liittyy kunnan, kauppalan ja kaupungin hallinto- ja elinkeino-

historiaan.

Osa kaupungin keskustan kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa. 

4.6 Uusi kaupungintalo

Kemijärven kaupungintalo sijaitsee keskustaajaman 

korkeimmalla ja parhaalla paikalla. Rakennus on 

vanha kauppalantalo, johon tehtiin peruskorjaus 

ja laajennus. Laajennettu ja peruskorjattu rakennus 

otettiin käyttöön vuoden 2006 alussa. Suunnittelus-

ta vastasi kuusamolainen arkkitehti Seppo Kouta-
niemi. Saneerattavan osan ulkoseinistä poistettiin 

vanha tiiliverhous ja parannettiin lämmöneristystä. 

Näin uusi julkisivuverhous saatiin talon joka puo-

lelle. Kaupungintalon ulkopinnassa käytettiin Yli-

vieskan punaista Ruukintiiltä. Tiiliverhoilun lisäksi 

ulkoseinissä on kasettipellitys, jonka tarkkuutta 

vaativaa asennusta helpotti rakennuksen tarkka 

aukotus.

Kemijärven keskustaajamasta tehtiin kauppala 

vuonna 1957. Sittemmin maalaiskunta ja kauppa-

la yhdistettiin kaupungiksi, mutta sen tarpeisiin 

vanhat virastotalot olivat auttamattoman pieniä ja 

epäkäytännöllisiä. Virastoja jouduttiin sijoittamaan 

moneen eri paikkaan ja esimerkiksi keskushallinto 

toimi vuosia Kuumaniemen koulun piharakennuk-

sessa. Uusi kaupungintalo oli suunnitelmissa kau-

an, mutta loppujen lopuksi päädyttiin vanhan kaup-

palantalon peruskorjaamiseen ja laajentamiseen. 

Uuteen rakennukseen sijoittuivat keskushallinto, 

kaupunginjohtaja esikuntineen sekä kaupunginval-

tuuston ja -hallituksen kokoustilat ja aulakahvio. 

Varsinaiset virastot jäivät edelleen entisiin tiloihin. 

Kaupungin talouden kannalta ratkaisu oli viisas, 

sillä korkeatasoisesti ja kalliisti rakennettua tilaa 

tarvittiin suhteellisen vähän. Valtuustosalia varten 

rakennettiin laajennusosa. 

Kuva 55. Nykyinen Kaarlonkeskus on entinen kunnantalo. 
Tiina Elo 2009.

Kuva 56. Kemijärven vanha kauppalantalo remontoitiin ja 
laajennettiin kaupungintaloksi. Uusi rakennus otettiin 
käyttöön vuoden 2006 alussa. Tiina Elo 2009. 
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KYT-arvio:
Liittyy kauppalan ja kaupungin hallintohistoriaan.
Rakennus uudistettu.
Osa kaupungin keskustan kokonaisuutta.

Kohde, jolla kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa.

4.7 Orvokki (entinen saha) 

Entinen saharakennus on sotien jälkeen funkkis-

tyyliseksi asuinrakennukseksi peruskorjattu 2-ker-

roksinen rakennus. Se sijaitsee Taiteilijanniemessä 

Kemijärven (joen) ympäröimänä. Idässä näkyy 

StoraEnson tehtaan piippu, etelässä rautatie, jonka 

takana on kaupungin keskusta. Pohjoisessa on Ke-

mijoen yläjuoksu, jonka takaa näkyy Pyhätunturi. 

Kohde on hieno ja vehmas pihapiiri Kemijärven 

rannassa. Tontilla on marjapensaita, lehtikuusia, 

jalava, koivuja ja mäntyjä. ”Kiramo” (tukinvetolait-

teen moottoripeti) rannanpuoleisella sivulla.

Rakennus on funkkistyylinen ”ateljeetalo” joka 

on rakennettu ennen sotia ensin sahalaitokseksi, 

sittemmin sähkölaitokseksi ja vuonna 1961 muu-

tettu asuinkäyttöön. Seminaarin lehtori Orava on 

teettänyt muutostyöt. Nykyisillä omistajilla raken-

nus on ollut vuodesta 1972 alkaen. 

LKYT-arvotus:
Sodalta säästynyt rakennus.
Liittyy kaupungin teollisuushistoriaan (saha ja sähkölaitos).
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista arvoa. 

Taiteilijaniemi ja taiteilija 
Juho Kustaa Kyyhkynen

Kiviniemi muutettiin Taitelijaniemeksi 1960-lu-

vulla asemakaavamuutoksen yhteydessä. Nimi-

muutos johtuu siitä, että taiteilija Juho Kustaa 

Kyyhkysellä oli vuosisadan alussa ateljeeraken-

nus, Sampola, kyseisen niemen kärjessä.

 Taiteilija J.K. Kyyhkysen molempien vanhem-

pien suvut olivat jo kauan asuneet Kuolajärven 

pitäjässä. Tulevan taiteilijan äiti Anna Greta avi-

oitui vuonna 1863 Matti Isolan kanssa. Nuoripari 

muutti Kemijärvelle ja otti sukunimekseen Kyyh-

kysen. He ostivat keskeneräisen rakennuksen, 

joka oli Granrothin sotilastorpan nimen mukaan 

ristityllä Ransukan tilalla. Ransukka sijaitsi Kemi-

järven Levärannalla. Anna ja Matti Kyyhkyselle 

syntyi kaikkiaan seitsemän lasta. Juho Kustaa 

syntyi 21.10.1875. 

 Kemijärvellä ei vielä ollut koulua, joten poika 

lähetettiin Rovaniemelle Rantavitikan kouluun. 

Siellä opettaja Nordlund huomasi oppilaansa 

poikkeuksellisen piirustustaidon. Kyyhkynen ei 

ensi yrittämällä päässyt Suomen taideyhdistyksen 

piirustuskouluun, joten hän aloitti syksyllä 1893 

opintonsa Taideteollisuus Keskuskoulussa. Seu-

raavana syksynä Juho Kustaa Kyyhkynen hyväk-

syttiin Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun 

oppilaaksi. Hän opiskeli koulussa kahteen ottee-

seen, ensin vuosina 1894–1897 ja vielä vuonna 

1902. Opiskeluaikanaan Kyyhkynen vietti aikaan-

sa myös kotiseudullaan Lapissa kuvaten sen ym-

päristöä. Hovingin matka-avustuksen ja valtiolta 

saamansa matkastipendin turvin Juho Kyyhkynen 

kykeni matkustamaan Pariisiin vuosien 1899 ja 

1900 vaihteessa yhteensä kahdeksan kuukauden 

ajaksi. Kyyhkynen palasi Suomeen toukokuun lo-

pulla 1900. 

Kuvat 57 ja 58. Entinen saharakennus Taiteilijaniemessä. 
LKYT 2005. 

Kuva 59. Taiteilijaniemi, silloinen Kiviniemi, jonka päässä 
näkyy Kyyhkysen ateljeerakennus Sampola. Kemijärven 
kotiseutumuseon kokoelmat. 
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Pohjoisen selkoset vetivät puoleensa erämiestä 

ja luonnon ystävää ja vuonna 1905 Kyyhkynen 

muutti Kemijärvelle. Vuosisadan vaihteessa erä-

maa- ja maaseutuateljeet tulivat muotiin: Gallén-

Kallela rakensi oman ateljeensa Kalelan Ruove-

delle 1895 ja Eero Järnefelt Suvirannan vuonna 

1902 Tuusulaan. Taiteilijakollegoiden esimerkki 

on varmasti osaltaan vaikuttanut myös Kyyh-

kysen valintaan. Hän valitsi ateljeensa paikaksi 

Kiviniemen, jota myöhemmin on alettu kutsua 

Taiteilijaniemeksi. Ateljee oli aivan niemen kärjes-

sä. Se paloi osittain jo 1920-luvulla ja Lapin sodan 

aikana 1945 se tuhoutui lopullisesti. Rakennus oli 

kaksikerroksinen, yläkerrassa oli ateljeehuone, 

jonka sisustus oli sangen yksinkertainen: pöytä, 

penkki ja pari jakkaraa. Ateljeessa oli suuret ikku-

nat ja jykevä takka. Alakerrassa oli sali ja keittiö, 

josta kierreportaita pääsi toiseen kerrokseen, 

ateljeehuoneeseen. Juho Kyyhkynen oli nimennyt 

omituisen näköisen rakennuksen Sampolaksi. 

 Kyyhkynen aikoi pitää marraskuun alussa 1909 

lapinaiheisia maalauksia esittelevän yksityisnäyt-

telyn Turun taidemuseossa. Kaikki valmistelut 

olivat aivan loppusuoralla ja avajaisten piti olla 

1. marraskuuta. Nämä suunnitelmat raukesi-

vat, sillä kuolemaan johtanut tapaturma katkaisi 

34-vuotiaan taiteilijan elämän. Sunnuntaiaamuna 

17. lokakuuta Juho Kyyhkynen lähti kanootillaan 

metsästysretkelle ateljeetaloaan vastapäisille 

saarille, Riekkoputaalle. Päästyään erään saaren 

rantaan hän otti haulikon veneestä, jolloin ase 

laukesi ja osui oikeaan olkapäähän. Haavoittu-

nut joutui odottelemaan apua siihen asti kunnes 

hänen avunhuutonsa kuultiin tapahtumapaikan 

kohdalla olleessa Riekkolan talossa. Kyyhkynen 

kuljetettiin ensin Kemijärven kirkolle, ja sieltä 

ensin höyrylaivalla Luusuaan saman päivän iltana 

ja seuraavana päivänä veneellä pitkin Kemijokea 

Rovaniemelle. Vaikka Kyyhkysen tila näytti para-

nevan, menehtyi hän lokakuun 27. päivän aamuna 

haavakuumeeseen. 

Särkikangas

Kohteet

Kuva 60. Kyyhkysen ateljeerakennus Sampola.  
P. Kyyhkysen albumi. 

Kuva 61. Ote Särkikankaan isojakokartasta vuodelta 1900. 
Karttaa on täydennetty 1930–1940-luvuilla. 
Kansallisarkisto.

Kartta 12. Särkikankaan kohteet.

5.1 Puustelli 
5.2 Kotiseutumuseo 
5.3 Kemijärven yhteiskoulu eli Lepistön koulu
5.4 Seminaari
5.5 VR:n rakennuskokonaisuus

5.1 Puustel l i 

Puustellin päärakennus sijaitsee Pöyliöjärven 

pohjoispuolella. Päärakennuksen itäpuolella on 

entisestä uiton venevajasta saneerattu taidehalli,  

joka toimii Kuvanveistoviikot ry:n näyttelytilana. 
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Pihalla olevat lehtikuuset on istuttanut metsän-

hoitaja Randelin vuonna 1890. Puustellirakennus 

on keltainen suurehko rakennus, jonka sokkelina 

ovat isot kivet. Rakennuksen runko on hirrestä. 

Rakennuksessa on punainen, profiilipellillä katet-

tu harjakatto. Seinät ovat pystyrimalaudoitetut ja 

keltaisella maalatut. Päädyissä on haukkaikkunat. 

Rakennuksessa on kaksi kuistia: avo- ja umpikuis-

ti, sekä valkeapuitteiset T-ikkunat ja 1-lasiset pei-

liovet. Rakennuksessa on yksi piippu.

Rakennus rakennettiin aluemetsänhoitaja Jo-

han Gebhardtin virkataloksi Pöyliöjärven rantaan 

vuosina 1863–1865. Rakentaminen oli hidasta, sil-

lä tukit jouduttiin uittamaan peninkulmien takaa 

Pöyliöjärven rantaan. Kivijalantekijät, kirvesmie-

het ja muurari palkattiin Oulusta, tiilentekijä Ro-

vaniemeltä ja sisustuspuuseppä Torniosta. Lukot 

ja taontatyöt tilattiin Tukholmasta.

Rakennus maalattiin alun perin punamullalla ja 

nurkkalaudat ja ikkunapuitteet valkeiksi. Päära-

kennuksen huoneet olivat tapetoitu ja lattia maa-

lattu keltaisella tai harmaalla öljymaalilla. 

Jatkosodan aikana rakennus toimi saksalaisten 

komentokeskuksena. Vuodesta 1964 lähtien raken-

nus on ollut vuokrakäytössä. Rakennus remon-

toitiin vuosina 1988–1989. Kemijärven kaupunki 

otti rakennuksen juhlahuoneistokäyttöön vuonna 

1999. Pihalla on talonpoikaistyylinen vuonna 1866 

rakennettu pirttirakennus, joka on ennen toiminut 

metsätyömiesten ja kokkien asuntona.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt metsänhoitajan virkatalo.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

5.2 Kotiseutumuseo 

Kemijärven kotiseutumuseo on avonainen nur-

mikkoinen pihapiiri, noin 1 hehtaarin kokoisella 

aidalla ympäröidyllä tontilla. Tontilla on raken-

nuksia 12 kappaletta ja niihin kuuluu navetta, talli, 

paja, kolme aittaa, savusauna, kaksi varastokotaa, 

hyysikkä, maitolaituri, vinttikaivo ja päärakennus. 

Päärakennuksessa on pirtti, sali, ämmin kamari, 

miniän kamari, porstua, porstuan peräkamari, 

kuisti, kellari ja vintti. 

Aivan Kemijärven keskustan tuntumassa si-

jaitseva kotiseutumuseo kertoo kemijärveläisestä 

talonpoikaiselämästä 1900-luvun alussa. Päära-

kennus on alkuperäisellä paikallaan oleva perä-

pohjalainen talonpoikaistalo 1800-luvulta. Taloa 

kutsutaan Sepäntaloksi, koska talon omistaneessa 

Särkelän suvussa sepän ammatti siirtyi isältä po-

jalle seitsemässä sukupolvessa. Vuonna 1762 Pekka 

Särkikangas rakensi nykyisen museotalon paikalle 

savupirtin. 1790-luvun alkupuolella savupirtin ti-

lalle kohosi nykyisen museotalon ensivaihe, pirtti, 

tupa ja kaksi kamaria. Vuonna 1850 suoritettiin pe-

rinnönjako, jossa talo pantiin kahtia. Tupa ja kaksi 

Kuva 62. Kemijärven puustelli on rakennettu vuosina 
1863–1865. LKYT 2004. 

Kuva 63. Puustellin pihassa on entinen työmiesten asunto-
rakennus vuodelta 1866. LKYT 2004.

Kuva 64. Puustelli toimii nykyään kaupungin juhlahuoneis-
tona. LKYT 2004. 

Kuva 65. Kuvanveistoviikkojen näyttelytila. LKYT 2004. 
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kamaria siirrettiin naapuritontille. Kaarle Juhonpo-

jan ollessa isäntänä rakennettiin tupa eli nykyinen 

sali, kaksi kamaria, porstua ja porstuan peräkamari 

ja maitohuone. Kuisti tehtiin 1900-luvun alussa, 

samoin kuin rakennuksen vuoraus. Pihapiirin ai-

toista pienin vaateaitta on siirretty Kuuselannie-

meltä. Ns. vilja-aitta on siirretty Halosenrannalta. 

Vilja-aitan katon harjassa on vuosiluku 1879. He-

vostalli on talon alkuperäisiä rakennuksia, talli on 

rakennettu vuonna 1951 ja ollut käytössä vuoteen 

1963 asti. Navetta on rakennettu vuonna 1972 Ke-

mijärven vanhan viljamakasiinin hirsistä. Paja on 

tehty vuonna 1987 Pekka Narkilahden lahjoitta-

masta riihestä ja savusauna on tehty Kemiyhtiön 

varastosta. 

Museon näyttelyt kuvaavat Kemijärven pe-

rinteisiä elinkeinoja sadan vuoden takaa: karja-

valtaista maataloutta, metsätaloutta, kalastusta, 

metsästystä ja poronhoitoa. Päärakennus on sisus-

tettu 1900-luvun alun talonpoikaistyyliin ja myös 

muissa rakennuksissa on näytteillä museoesineitä. 

Päärakennuksen yläkerrassa olevassa näyttelyssä 

voi tutustua mm. paikallisen muotiliikkeen vaate-

mallistoon sekä vanhoihin lasten leluihin. Museota 

ylläpitää Kotiseutuyhdistys Kemijärven Kotikieke-

rö ry. Yhdistys osti museotontin vuonna 1972 ja sai 

samalla lahjoituksena Janne Särkelän perikunnalta 

tontilla olleen asuinrakennuksen, tallin ja navetan. 

Museoesineistöä alettiin kerätä jo 1960-luvulla. Esi-

neet saatiin näytteille uusiin tiloihin ja museo avat-

tiin yleisölle vuonna 1974. Päärakennus entisöitiin 

Museoviraston ohjeiden mukaan.

LKYT-arvio:

Kotiseutumuseokokonaisuus, jossa kolme paikalle rakennettua 

rakennusta ja muut siirtorakennuksia. 

Rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin 

arvokas kohde. 

5.3 Lepistön koulu 

Entinen Kemijärven Yhteiskoulu, jonka vanhim-

man osan on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi. 

Rakennus valmistui vuonna 1963. Koulun laajen-

nus valmistui vuonna 1977. Laajennuksen on suun-

nitellut arkkitehti Erkki Heloma.

Rakennus on valkoinen ja 2–3 kerroksinen. Kou-

lu on moniulotteinen rakennus, jossa rakennuksen 

osat ovat eri tasoissa ja ovat yleisilmeeltään kul-

mikkaita. Kattomuoto on vaihteleva ja se on pää-

osin tasakattoinen, liikuntasalin osa on harjakat-

toinen. Vuorauksena on valkoinen tiili ja osittain 

ulkopinta on rapattu. Rakennus kuvastaa hyvin 

oman aikansa rakennustyyliä. Rakennus on ollut 

käyttämättömänä sisäilmaongelmien takia viime 

vuodet. Tulevaisuudessa kaupungilla on suunni-

telmissa purkaa koulusta nimenomaan sen vanha, 

arkkitehti Järven suunnittelema osa. 

Kuva 66. Kemijärven kotiseutumuseon pihapiiriä.  
LKYT 2005.

Kuva 67. Kotiseutumuseon päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 68. Lepistön koulun vanha puoli on valmistunut 
vuonna 1963 ja sen on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi. 
Tiina Elo 2009.
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LKYT-arvio:

Koulurakennus, joka käyttämättömänä (tilanne 2010).

Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema 1960-luvun koulura-

kennus, jossa 1970-luvulla tehty laajennusosa.

Kohde, jolla rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

5.4 Kemijärven entisen seminaarin  

rakennuskokonaisuus

Keskustelua seminaarin aikaansaamiseksi Perä-

Pohjolaan käytiin 1920-luvun alkuvuosista lähtien. 

Ensimmäinen eduskunta-aloite Kemijärven 

seminaarista tehtiin vuonna 1923. Sotien jälkeen 

ilmennyt opettajapula koetteli kaikista eniten syr-

jäisen Lapin alueen kouluja. Riita seminaarin aloi-

tuspaikasta oli ennen kaikkea Rovaniemen kaup-

palan ja Kemijärven välillä. Hyväksyessään lain 

kansakoulunopettajien valmistuksen lisäämisestä 

joulukuussa 1949 eduskunta samalla periaatteessa 

hyväksyi seminaarin sijoituspaikaksi Kemijärven 

kirkonkylän. Heinäkuussa seuraavana vuonna 

valtioneuvosto määräsi, että Kemijärven seminaa-

ri alkaa väliaikaisena 1.8.1950. Toimintansa Kemi-

järven seminaari joutui aloittamaan kirkonkylän 

kansakoulussa. (Kuosmanen 1978, 226.)

Kemijärven kunta hankki ja lahjoitti valtiolle 

Särkikankaalta 4,3 ha:n suuruisen maa-alueen. Ke-

mijärven kunta oli seminaarihankkeen yhteydessä 

sitoutunut vastaamaan siitä, että alkava oppilaitos 

saa riittävän suuren tontin rakennuksiaan varten 

ja tilapäiset toimitilat siihen saakka kunnes raken-

nusohjelma on toteutunut. Kunta ryhtyi myös no-

peasti toimenpiteisiin rakennusten saamiseksi tälle 

tontille. Se rakennutti sille Särkelän kansakoulun jo 

alun perin siinä tarkoituksessa, että koulu palvelisi 

seminaaria. Seminaarin rakennusohjelman toteut-

taminen kesti vuoteen 1960 saakka ja sisälsi kolme 

vaihetta: Vuosina 1951–1952 valmistuivat kansa-

koulurakennus ja opettajien asuintalo Kemijärven 

kunnan rakentamina. Valtion rahoitusosuus oli 

kuitenkin huomattava ja vuonna 1955 kunta luo-

vuttikin kummankin rakennuksen valtion omis-

tukseen. Harjoituskoulurakennuksen piirustukset 

laati arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä-Martas ja 

pääurakoitsijana toimi Lapin Rakennus Oy.

Rakennusohjelman merkittävin vaihe oli pää-

rakennuksen rakentaminen. Suunnittelijana oli 

edelleen arkkitehti Martas ja pääurakoitsijana 

Lapin Rakennus Oy. Päärakennus sisälsi juhla-

salin, voimistelusalin, kuusi tavallista luokkaa, 

musiikkiluokan ja 13 harjoitushuonetta, naisten 

käsityöluokan, piirustusluokan, luonnonopin ja 

luonnonhistorian luokat laboratorioineen, puu- ja 

metallityön opetustilat, kirjaston, oppilaskunnan 

huoneen, opettajain huoneen ja kanslian sekä run-

saasti aputiloja. Samanaikaisesti päärakennuksen 

kanssa rakennettiin siis kasvihuoneet ja puutar-

hurin asunto. Oppilasasuntola-ruokala eli sisäop-

pilaitosrakennuksen perustuksen kaivu aloitettiin 

26.2.1959. Suunnittelija oli edelleen sama. 

Sisäoppilaitosrakennus valmistui syksyllä 1960. 

Keväällä 1960 seminaari saattoi luovuttaa kauppa-

lalle keskuskansakoulun oppilasasuntolan ”Humi-

nan” ja maanlunastuslautakunnan talon yläkerran. 

Rehtorin erillinen virkatalo valmistui samoin 1960. 

Samana syksynä 1960 oli myös päärakennuksen 

juhlasalin seinäfreskon paljastusjuhla. Suomen 

Kulttuurirahasto oli julistanut seinämaalauskil-

pailun, joka päättyi vuonna 1955. Palkittujen töi-

den joukossa oli professori Unto Pusan maalaus 

”Suma”. Maalauksen aihe liittyi läheisesti Kemi-

järven maisemaan ja elinkeinoelämään, ja niin se-

minaarin taholta esitettiin, että Kulttuurirahasto 

toteuttaisi työn lopullisen maalauttamisen vasta 

valmistuneen päärakennuksen juhlasalin seinälle. 

Maalausta lienee alkuun suunniteltu Helsingin yli-

opiston tiloihin. Rahasto myönsi taiteilija Pusalle 

kaksi 600 000 vanhan markan suuruista stipendiä, 

ja maalaustyössä toimi avustajana kemijärveläi-

nen taidemaalari Uuno Särkelä. Marraskuun 25 

päivänä pidetyssä juhlassa Kulttuurirahasto luo-

vutti taideteoksen seminaarin haltuun. ”Suma” on 

kooltaan 340 x 1015 cm ja sen keskussommitelma-

na ovat kaatuneen puun juurakko ja uittomiehet. 

Maalauksesta tuli eräs Kemijärven huomattavim-

pia nähtävyyksiä, jota lukuisat retkikunnat kävivät 

katsomassa.

Vielä 1960-luvulla oli tarkoitus laajentaa semi-

naarin tonttia harjoitusasuntolan rakentamista 

varten. Asemakaavajärjestelyjen yhteydessä Ke-

mijärven seminaari joutui taistelemaan tonttialu-

eensa koskemattomuudesta. Kun Kemijärvestä 

tuli kauppala vuonna 1957, alkoi Särkikankaan 

Kuva 69. Laajennusosa on valmistunut vuonna 1977. Tiina 
Elo 2009. 
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kauppalanosan perusteellinen kartoitustyö. Jo 

suunnitteluvaiheessa uhkasi Särkeläntie siirtyä 

seminaariin päin Lapin tuberkuloosipiirin raken-

nuksen vuoksi. 

Opettajien valmistuksen todettiin 1960-luvulla 

olevan liian runsasta. Ehdotukset Kemijärven se-

minaarin lakkauttamisesta aiheuttivat runsaasti 

vastarintaa koko laajan talousalueen taholta. Kai-

kesta tästä huolimatta julkaistiin 30.12.1969 laki, 

missä määrättiin Kemijärven seminaari lakkautet-

tavaksi ja seminaarin kansakoulu luovutettavaksi 

tontteineen ilman korvausta Kemijärven kauppa-

lalle. Viimeisenä toimintavuonna seminaarin ti-

loissa työskenteli kahden seminaariluokan ohella 

myös tuleva käyttäjä, Lapin Keskusammattikou-

lu. Harjoituskoulu ja opettajainasuntola siirtyivät 

vuonna 1970 jälleen kauppalan omistukseen ja 

koulu jäi toimimaan kansakouluna. Myös tontti-

alue jaettiin. Laitoksesta valmistui kaiken kaikki-

aan 578 kansakouluopettajaa ja 192 asuntolanhoi-

tajaa. 

Seminaarin rakennuskokonaisuus

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Kahden koulurakennuksen, asuntolarakennuksen, rehtorin 

asuinrakennuksen ja opettajien asuintalon sekä seminaariin 

liittyvän puiston muodostama kokonaisuus. 

Liittyy Lapin koulutushistoriaan.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde.

Rakennukset

Seminaarin harjoituskoulu
Rakennus valmistui vuosien 1951–1952 aikana ja 

sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lappi-Seppä-

lä-Martas. Seminaari toimi tässä rakennuksessa 

maaliskuusta 1952 kesäkuuhun 1955. Ensimmäi-

sen kerran koulu oli harjoituskouluna lukuvuon-

na 1953–1954 ja päärakennuksen valmistuttua 

siitä tuli yksinomaan harjoituskoulu, jonka nimi 

muuttui kolme vuotta myöhemmin seminaarin 

kansakouluksi. Laitoksen ympäristössä asui lap-

sia niin runsaasti, että varsinainen Särkelän kan-

sakoulu piti perustaa uudelleen harjoituskoulun 

lisäksi. Vuosina 1970–1998 rakennus oli Koillis-

Lapin ammattiopiston käytössä. Päärakennuk-

sessa toimi Särkelän koulun ala-aste vuodesta 

1999 lähtien. Tämä suuri kolmikerroksinen koulu 

on harjakattoinen ja väriltään kellertävä. Harja-

katto on osittain pellistä, mutta suurimmilta osin 

tiililaatoitettu. Päärakennus sijaitsee Seminaarin-

mäen korkeimmalla paikalla ja on vaikuttava ja 

hallitseva näky ympäristössään. Rakennus on ollut 

sisäilmaongelmien takia tyhjillään viimeiset kym-

menisen vuotta, mutta sen käyttöönotto muuhun 

kuin koulutarkoitukseen on suunnitelmissa, mikäli 

rakennus saadaan korjattua terveeksi.

Seminaarin päärakennus, Särkelän koulu
Seminaarin päärakennuksen rakentaminen pääsi 

alkuun työllisyysmäärärahoin maaliskuussa 1953. 

Työttömyyskauden päätyttyä toukokuussa raken-

nustyöt keskeytyivät ja jatkuivat vasta vuoden 

kuluttua huhtikuussa. Sen jälkeen rakennus nousi 

yhtäjaksoisesti ja otettiin käyttöön syyskuun alus-

sa 1955. Samanaikaisesti päärakennuksen kanssa 

valmistuivat puutarharakennukset, puutarhurin 

asunto ja urheilukentän perustyöt.  Pääraken-

nuksen valmistuessa seminaari sai 15 miljoonan 

sisustusmäärärahan, johon sisältyi sekä kalustoa 

että opetusvälineitä. Sisustussuunnitelmissa oli 

arkkitehti Martasta auttanut taiteilija Emil Ruoko-

lainen. Juhlasalin jalavanvärisiksi petsatut tuolit 

olivat Ilmari Tapiovaaran suunnittelemaa mallia. 

Seminaarin päärakennuksessa toimi vuosina 

1952–1970 Kemijärven seminaarin harjoittelu-

koulu. Seminaarin lakkauttamisen jälkeen koulu-

rakennus on toiminut Särkelän kansakouluna ja 

peruskouluna. Seminaarin koulurakennus on ne-

likerroksinen ja siinä on tiililaatoitettu harjakatto, 

ulkoväriltään rakennus on kellertävä. Rakennuk-

sen juhlasalissa sijaitsee Unto Pusan kuuluisa sei-

näfresko ”Suma”, joka paljastettiin vuonna 1960. 

Kuva 70. Seminaarin harjoituskoulu. Tiina Elo 2009.

Kuva 71. Seminaarin päärakennus eli nykyinen Särkelän 
koulu. Tiina Elo 2009. 
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Vanha asuntola
Oppilasasuntola-ruokalan eli sisäoppilaitosraken-

nuksen perustuksen kaivu aloitettiin helmikuussa 

1959. Rakennus valmistui seuraavan vuoden syk-

syllä ja siinä olivat seuraavat tilat: yhteensä neljä-

kymmentä kahden hengen oppilashuonetta kah-

dessa kerroksessa, ruokasali sadalle ruokailijalle 

ja erittäin ajanmukainen kaasukäyttöinen keittiö, 

kerhohuone, tarpeelliset pesutilat, viisi asuntoa 

sekä väestösuoja. 

Vanha asuntolarakennus on rakennettu vuonna 

1960 ja alun perin sen kaksi ylintä kerrosta toimi 

asuntolana ja ensimmäinen kerros ruokalana, li-

säksi siivessä oli opettajien asuntoja. Rakennuksen 

on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä-

Martas. Nykyään rakennus toimii sekä opiskelijoi-

den asuntolana että normaalina asuintalona.

Rakennus on harjakattoinen ja siinä on tiilikatto. 

Vuorauksena on rapattu ulkopinta ja lisäksi pie-

ni osa on vuorattu tiilestä. Väriltään rakennus on 

kellertävä, kuten muutkin Seminaarinmäen raken-

nukset. 

Seminaarin puisto

Kouluhallituksen antamissa ohjeissa oli määritel-

ty seminaarin puutarhan tarkoitukseksi tuottaa 

havaintomateriaalia opetukseen ja ruoka-aineita 

keittiölle sekä kasvattaa huonekasveja seminaarin 

tarpeisiin ja taimia myös ympäristön asukkaille 

myytäväksi. ”Tulevien opettajien tulee nähdä puu-

tarhassa hyvin hoidetun ja järjestetyn kansakoulun 

puutarhan esikuva.”

Rehevän puutarhan luominen napapiirin poh-

joispuolelle ja tontin kaunistaminen rakennus-

vaiheen kestäessä ei ollut yksinkertainen tehtävä.  

Päätoiminen puutarhuriopettaja Enni Järvinen on-

nistui tehtävässään hyvin, minkä osoittavat kou-

luhallitukselle lähetetyt puutarhakertomukset ja 

seminaariväen mielipiteet. Kolmen kasvihuoneen 

turvin puutarhanhoito laajeni ympärivuotiseksi. 

Yksi kasvihuoneista oli huonekasvien kokoelma-

huoneena, toinen toimi hyötyhuoneena ja multava-

rastona, kolmas sopi mm. ruusujen kasvatukseen, 

Kuva 72. Unto Pusan seinämaalaus. Sauli Särkelä 2010. 

Kuva 73. Vanha asuntolarakennus. Tiina Elo 2009. 

Kuva 74. Entinen rehtorin asuintalo. Tiina Elo 2010. 

Kuva 75. Entinen opettajien asuintalo valmistui vuosien 
1951–1952 aikana. Nykyään rakennus toimii kaupungin 
vuokratalona. Tiina Elo 2010.
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koska oli lämmitysteholtaan heikoin. Siellä viihtyi 

myös puuvartinen viiniköynnös, joka antoi par-

haina vuosina 45 kilon sadon. Parhaimmillaan oli 

seminaarin puutarhassa koristepuita ja pensaita 

85, vadelmapensaita 40, herukkapensaita toista 

sataa. Monivuotisia koristekasveja oli 27 lajia, yk-

sivuotisia koristekasveja kasvoi noin puolen aarin 

alueella. Omenapuitakin oli kokeiltu, mutta ne 

paleltuivat pakkastalvena. Tietysti viljeltiin myös 

juurikasveja, kuten porkkanaa ja punajuurta sekä 

tomaatteja, salaatteja, pinaattia ja muita kasviksia. 

Talvihyöty tuotti kevätkaudelle tyypilliset kukka-

lajit: 500–800 tulppaania, hyasintteja, narsisseja ja 

krookuksia kutakin parisataa, samoin äitienpäivä-

ruusuja. Huonekasvikanta käsitti noin 70 eri lajia.  

5.5 VR:n rakennuskokonaisuus

Rautatieaseman alue sijaitsee Särkikankaan itäisen 

rinteen alaosissa Kemijärven rannan tuntumassa 

muodostaen hyvin säilyneen kokonaisuuden, jol-

la on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista 

arvoa. 

Alueen eteläosassa on asemarakennus ja va-

rasto. Pohjoisosassa on puutavaran varasto- ja 

kuormausalue sekä massaltaan kaartuva entinen 

veturitalli. Asematien varressa on 1940-luvun lop-

pupuolella rakennettu rautatieläisten asuntoalue, 

johon kuuluu asemapäällikön asunto, ratamestarin 

asunto ja toimisto, neljä asuinrivitaloa, kaksi pari-

taloa ja 16 talousrakennusta (navetoita, varastoja, 

maakellareita ja sauna). 

Asuntoalueen arvoa lisää komea pihapuusto: 

asuntoalueen ja radan välissä on koivikkoa ja koi-

vuvaltaista sekametsää. Asuntoalueen ja Kemijär-

ven välinen alue on tasaista varasto- ja lastauskent-

tää, jossa rautatiet ja huoltotiet kulkevat varasto- ja 

kuormausrakennusten välissä: alue on luonteel-

taan tekninen, kuorma-autoja ja junaliikennettä 

varten mitoitettua kenttää. 

Kemijärven kirkonkylä oli jo rautatien tullessa 

Koillis-Lapin keskus, josta oli tullut taajaväki-

nen yhdyskunta vuonna 1912. Kauppalaksi alue 

muuttui vasta vuonna 1957. Kauppalan alueeseen 

kuului saarella sijaitsevan kyläkeskuksen lisäksi 

asemanseutu, jonne muodostui Särkikankaan asu-

tusalue. Rautatieaseman sijaitessa kauppalan kes-

kustan ulkopuolella keskustaan sijoitettiin Pajulan 

seisake, jonka yhteyteen rakennettiin myös kaup-

palan linja-autoasema. Kelloselän radan henkilölii-

kenteen loputtua vuonna 1967 Pajula oli henkilölii-

kenteen pääteliikennepaikka, kunnes vuonna 1970 

pääteasemaksi tuli Kemijärven asema. 

Rautatieasema
Paikalla oli ennen sotia Thure Hellströmin suun-

nittelema puinen asemarakennus. Lapin sodassa 

perääntyvät saksalaiset tuhosivat aseman ja sen 

tilalle rakennettiin vuosina 1954–1955 uusi keskus-

lämmitteinen rakennus, johon sijoitettiin odotus-

huoneen lisäksi junanlähettäjän ja asemapäällikön 

huonetilat, toimisto, kiito- ja matkatavaratilat, pos-

ti, kahvila, miehistö- ja huoltotilat, lepohuoneita 

sekä talonmiehen asuintilat. Kemijärven asemara-

kennus siirtyi VR-Yhtymälle vuonna 1995. 

LKYT-arvio:

Valtion rautateiden asuinalueen, aseman ja veturitallin muo-

dostama kokonaisuus, jossa osa rakennuksista on jälleenra-

kennusajan kohteita.

Liittyy Lapin rautateiden rakentamisen historiaan.

Suhteellisen ehjänä säilynyt kokonaisuus.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 76. Seminaarin puistoa nykyisessä muodossaan. Tiina 
Elo 2009. 

Kuva 77. Sodan aikana tuhoutui satoja asemarakennuksia, 
jotka varsinkin Pohjois-Suomessa piti nopeasti rakentaa 
uudelleen. Vain Rovaniemelle ja Kemijärvelle rakennettiin 
kiviset asemat. Muut asemat korvattiin puurakennuksilla. 
Tiina Elo 2010.
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Kuva 78. Kuusipaikkainen veturitalli on valmistunut 
vuonna 1946. Veturitalli on nykyisin yksityisomistuk-
sessa ja sen edessä oleva kääntöpöytä kunnostettiin 
käyttökelpoiseksi höyryvetureilla ajettavaa museojuna-
liikennettä varten. Tiina Elo 2009.

Kuva 80. Myös vesitorni on valmistunut vuonna 1946. 
Tiina Elo 2009.

Kuva 79. Rautatieläisten asuntoalue on varsin hyvin säilynyt. Tiina Elo 2009.

Kuva 81. Asuntoalueen rivitaloja.Tiina Elo 2009. 
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Halosenrannan kylä

Termuslahden rannoilla on myös paljon viitteitä 

vanhasta saamelaisasutuksesta. Perimätietoa saa-

melaisista liittyy ainakin Keiterinsaareen ja 

Peltosaareen (vanha nimi Termussaari). Lahden 

itärannalla kohoavaa Termusvaaraa on pidetty 

saamelaisten pyhänä paikkana, josta kerrotaan 

1800-luvulla löytyneen myös hopeakätkö. Myös 

Kelloniemi mainitaan vanhana saamelaisten asuin-

paikkana. 

Kohteet

Halosenniemi

Kuva 82. Ote Halosenrannan isojakokartasta vuodelta 
1900. Karttaa on täydennetty 1930–1940-luvuilla. 
Kansallisarkisto.

Kuva 83. Termusniemen kulttuurimaisemaa. 
Tiina Elo 2010.

Kartta 13. Halosenrannan kohteet.

6.1 Virkkula/Vilkkula/Kilkkala
6.2 Alahalonen 

Halosenranta sijaitsee noin 7 kilometriä Kemijär-

ven keskustasta etelään päin Kemijärven Termus-

niemen länsirannalla. Halosenniemi on Kemijär-

ven vanhinta suomalaisasutuksen seutua, mistä 

kertoo myös niemelle pystytetty muistomerkki. 

Niemi onkin Halosenrannan kylän arvokkainta 

seutua niin kulttuurihistoriallisesti kuin rakenne-

tun ympäristönsä puolesta. Halosenrannan kylän 

keskus sijaitsee Halosenniemen lounaispuolella 

Termuslahden länsirannalla. Alueen maisematila 

on avointa viljelysmaisemaa, jonka ranta-alueella 

on perinteistä rakennuskantaa ja rantaan viettävien 

rinnepeltojen yläosissa uudempaa rakennuskan-

taa. Kokonaisilme on väljä ja rauhallinen. 

Kelloniemi on maisemiltaan avoin, voimakkaas-

ti vesirajasta nouseva niemeke, jonka rinnepellot 

reunustavat kummun rinteillä sijaitsevia eri-ikäisiä 

talouskeskuksia. Halosenrannan kylän ja Kellonie-

men rakennetun ympäristön ominaispiirteitä on 

väljä rakentaminen maisematilaltaan avoimessa, 

peltoviljelmien ja laajojen järvinäkymien luonneh-

timassa ympäristössä. 
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6.1 Virkkula/Vilkkula/Kilkkala

Pihapiiri, jossa on asuinrakennuksen lisäksi uu-

dehko pihanavetta, pihasauna, 2 aittaa, lato ja riihi. 

Kelloniementie kulkee talon takaa itäpuolella, 

Kemijärvi on tien takana noin 20 metrin päässä.

Päärakennus on suorakaiteen muotoinen ja hir-

sirunkoinen ja siinä on korkea kuisti. Räystäs pää-

dyissä ja kuistissa on kissanpenkit. Rakennukses-

sa ja kuistissa on T-mallin ikkunat ja rakennuksen 

vintillä haukkaikkunat. Talo sijaitsee maisemalli-

sesti merkittävällä paikalla tien varressa järvelle 

avautuvalla viljelyaukealla. 

1850-luvulla pystytetty maatilan päärakennus, 

jonka ulkolaudoituksessa ja kuistissa on klassisoi-

van nikkarityylin piirteitä. Rakennuksen salipääs-

sä toimi 1940-luvun lopulla kulkutautisairaala. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia.

Osa Halosenrannan kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Heikki Halonen osti tilan Tervola nimisestä tilas-

ta 1800-luvun loppupuolella Amerikan matkansa 

jälkeen. Kehikko on ilmeisesti siirretty paikalle jos

tain. Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1850.

Korjauksia on suoritettu vuosina 1949–1950, 

1965 ja 2000. Sota aikana rakennuksessa asui evak-

koja Sallasta. Rakennus jäi tyhjilleen vuonna 1979. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Osa Halosenrannan kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 84. Vilkkulan päärakennus. LKYT 2005.
Kuva 87. LKYT 2005. 

Kuva 85. Alahalosen päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 86. Ala-Halosen puoji. LKYT 2005.

6.2 Alahalonen 

Halosenniemessä sijaitseva pihapiiri, jossa on 

asuinrakennuksen lisäksi navetta, pihasauna, puo-

ji ja pihakaivo. Pihapiirissä sijaitsee ensimmäisen 

(vuonna 1590) Kemijärven asukkaan kunniaksi 

pystytetty muistomerkki, joka on vuodelta 1971. 

Asuinrakennus on keltainen suorakaiteen muo-

toinen vaakalaudoitettu hirsirunkoinen rakennus, 

jossa on rapistunut maalipinta ja hirrestä tehty 

räystäsalusta. Rakennuksessa on 6-ruutuiset ikku-

nat, sekä 2-ruutuiset haukkaikkunat. Räystäspäissä 

kissanpenkit. 
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Termuslahden länsiranta

Kartta 14. Halosenrannan kohteet – Termusniemi.

6.3 Pietilä
6.4 Vanha Kujala 

6.3 Pieti lä

Termuslahden länsirannalla sijaitseva pihapiiri, 

jossa asuinrakennuksen lisäksi ulkosauna, grilli-

katos, varasto (entinen heinälato) ja aitta. Rannassa 

on vene- ja verkkovaja. Pihapiiri seisoo laakealla 

peltoaukealla aivan järven rannassa. Pääraken-

nus on korkealla kuistilla varustettu suorakaiteen 

muotoinen vaakalaudoitettu asuinrakennus, jossa 

räystäspäädyissä on kissanpenkit. Rakennuksessa 

on peilipariovet ja 2- ja 6-ruutuiset ikkunat, sekä 

toisessa päässä 9-ruutuiset ikkunat.

Päärakennus on rakennettu 1800-luvun alussa. 

Rakennus on ulkovuorattu ennen sotia. Korjauksia 

on suoritettu 1970-luvulla ja aivan viime vuosi-

na, mm. huopakatto uusittiin kesällä 2010. Pietilä 

nimiseen sukuun tila on tullut 1870-luvulla. Toi-

meentulo saatiin karjanpidosta. Sota-ajan raken-

nus säilyi ja rakennuksessa asui Sallan evakkoja.  

Rakennus on nykyään lomakäytössä. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Osa Halosenrannan kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

6.4 Vanha Kujala 

Avoin pihapiiri Kemijärven rannan tuntumassa 

Termuslahden länsirannalla. Samassa pihapiirissä 

on myös hirsinen tallirakennus. Asuinrakennus on 

suorakaiteen muotoinen paritupa -mallinen hirsi-

runkoinen vaakalaudoitettu rakennus. Rakennuk-

sen kuisti on pahasti kallistunut. Rakennuksessa 

on 6-ruutuiset ikkunat.  

Asuinrakennus on rakennettu noin 1800-luvun 

puolivälissä, rakentajana Matti Kujala. Rakennus 

lautavuorattiin vuonna 1915 ja 1950-luvulla se pu-

namullattiin. Pihapiiri on aikaisemmin ollut um-

pipiha ja siitä on purettu kaksi navettarakennusta. 

Pihapiirissä on mahdollisesti ollut aikoinaan kak-

sikerroksinen rakennus, joka on palanut. Taloa on 

asuttu viimeksi vuonna 1964, sali oli ollut kylmil-

lään jo siihen mennessäkin talvisin. Kohteeseen on 

suunnitteilla remontti. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästyneet asuinrakennus ja talli.

Asuinrakennus huonossa kunnossa.

Osa Halosenrannan kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 88. Pietilän asuinrakennus. LKYT 2005.

Kuva 89. Pietilän vene- ja verkkovaja. LKYT 2005. 
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Isokylä 

Isollakylällä on suhteellisen pitkä asutushistoria 

sijaintinsa ja monipuolisten luonnonelementtien, 

mm. tulvaniittyjen, vuoksi. Nimensä mukaisesti 

laajan Isokylän alueelta tunnetaan kaikkiaan viiti-

senkymmentä muinaisjäännöstä. Suurin osa on ki-

Kuva 90. Vanhan Kujalan asuinrakennus. LKYT 2005. Kuva 91. Pikkuriihimäen asuinrakennus. Kuva LKYT 2005. 

Kartta 15. Halosenrannan kohteet – Kelloniemi

6.5 Pikkuriihimäki 

Kuva 92. Ote Isokylän isojakokartasta vuodelta 1901. 
Kansallisarkisto.

6.5 Pikkuri ihimäki

Kemijärven rannassa, Väärälahden pohjoisrannalla 

sijaitseva pihapiiri, jossa asuinrakennuksen lisäksi 

on vanha aitta, kaivo ja entinen savusauna. Asuin-

rakennus on pienikokoinen suorakaiteen muotoi-

nen hirsirakennus, jossa on korkea ja kapea kuisti. 

Rakennuksessa on pirtti ja kaksi kamaria, alkupe-

räiset 2-lasiset T-mallin ikkunat ja peiliovet. 

Asuinrakennus on rakennettu 1923, rakentajana 

Ulrik Tyvi. Taloon ei ole tehty suurempia korjauk-

sia. Rakennusta on yritetty polttaa sodassa, seu-

rauksena palojäljet lattiassa. Talo on Kelloniemen 

vanhin rakennus. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kelloniemi
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vikautisia asuinpaikkoja. Kohteista kymmenkunta 

sijaitsee varsinaisessa Isokylän asutustaajamassa, 

Kemijoen rantarinteillä, niemissä ja saarissa. Kiin-

teän asutuksen juuret palautuvat esihistorialliseen 

aikaan, sillä Kärppävaarasta ja Kalkonniemestä 

on saatu talteen myöhäisrautakautiseen asutuk-

seen viittaavia löytöjä. Ollilanniemestä on lisäksi 

havaittu varhaisen raudanvalmistuksen jäännök-

siä. Isokylä oli Kemijärven maalaiskunnan suurin 

taajama noin tuhannella asukkaallaan kauppalan 

ja maalaiskunnan ollessa omat kuntansa vuosina 

1957–1972. 

Isokylän eteläosa on merkitty maakuntakaavas-

sa seudulliseksi kulttuuriympäristön ja maiseman 

vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Kulttuu-

riympäristön arvot muodostuvat pääosin vanhan 

peräpohjalaisen rakennuskannan omaleimaisuu-

desta sekä sijoittumisesta avoimeen viljelysmai-

semaan. Rakennukset viljelyksineen sijoittuvat 

rehevämmälle jokisuiston rantatasanteelle loiville 

ja laakeille kumpareille. Niillä on voimakas yhteys 

vesistöihin. Pääosa pelloista sijaitsee rantavyöhyk-

keen asutuskeskittymien välittömässä yhteydessä 

ja rajoittuu paikallis- ja seututeihin. Kaakkoisin 

osa pelloista rajautuu soistuneisiin metsämaihin. 

Ranta-alueiden tulvaniittyjen, metsälaitumien ja 

suoalueiden hyötykäyttö on ollut merkittävää mil-

jöön muodostukselle 1900-luvun puoliväliin saak-

ka. Vanhan rakennuskannan (asuinrakennukset, 

ulkorakennukset, ladot ja ranta-aitat) ja kulttuu-

riympäristön säilyminen on alueen omaleimaisen 

kulttuurimaiseman voimavara. 

Kohteet

Kartta 16. Isonkylän kohteet 1.

7.1 Isokylän seurantalo
7.2 Kyrön mylly 
7.3 Isokylän koulu 
7.4 Eteläarska 
7.5 Kärppä 
7.6 Alakallaanvaara 
7.7 Törmänen 
7.8 Emäntäkoulu
7.9 Isokylän asemarakennus

7.1 Isokylän seurantalo

Seurantalon sokkeli on kivistä tehty ja runko hir-

restä, samoin kuin julkisivu, joka on punamullalla 

maalattu. Harjakatossa on harmaa, konesaumattu 

pelti. Rakennuksessa on kaksi umpikuistia, sekä 

kaksi tulisijaa. Pariovet ovat pystypaneloidut ja 

ikkunat 2-ruutuisia pystypuitteilla.

Kohde on huonokuntoinen ja vaatisi korjausta. 

Kohteen omistaa edelleen Isokylän nuoriso/maa-

miesseura. 

Isonkylän nuorisoseura perustettiin vuonna 

1913. Seurantalo rakennettiin vuosina 1928–1930. 

Sota-aikana rakennus oli saksalaisten käytössä ja 

vuosina 1945–1950 se toimi kansakouluna. Oppi-

laita oli parhaimmillaan noin 200. Oppilasmäärää 

lisäsi sallalaisten evakkoperheiden määrä. Vuonna 

1967 seurantalon yhteyteen rakennettiin tanssila-

va, joka paloi vuonna 1988. Isokylän seurantaloa 



85Suomen ympäristö  22 | 2011

ja tanssilavaa on kutsuttu nimellä ”Lärvä”. Seu-

rantalotoiminta lakkasi 1980-luvulla. Rakennus on 

toiminut myös vuokra-asuntona ja siinä on asunut 

kolmet vuokralaiset parhaimmillaan. Seurantalon 

pohjoispuolella on vuonna 1945 rakennettu keit-

tola, joka on toiminut myöhemmin saunana. Vii-

meksi rakennus on toiminut lipunmyyntikoppina. 

Rakennelma on osittain palanut. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt. 

Nykyisin tyhjillään ja huonokuntoinen.

Osa Isokylän kokonaisuutta.

Kohteella on kulttuurihistoriallista arvoa. 

7.2 Kyrön mylly

Kyrön mylly sijaitsee Riskinniemellä, joka on Ke-

mijärveen laskevan Kotajoen eteläpuolella. Maasto 

on vaihtelevaa rinnemaastoa, lähempänä rantaa 

rehevää lehtipuumetsää ja ylempänä muuttuu 

sekapuumetsäksi. Päärakennus on pohjois-etelä-

suunnassa ja Kemijärven ranta länsipuolella on 30 

metrin päässä.  Piha-alue sijoittuu rakennuksen 

eteläpään ja rannan väliin, jota reunustaa kaksi 

aittaa, kaakon ja etelän suunnassa, sekä savusau-

na rantaniemekkeellä etelän puolella. Eteläpuolen 

piha on rantaan viettävä ja pihalla on runsaasti 

pensasistutuksia, sekä kasvihuone. Rakennus on 

lähes neliön mallinen, kolmikerroksinen, mansar-

dikattoinen, ja siinä on matalat päätyaumat. Poh-

joispäädyssä on ulkoportaat ylempiin kerroksiin ja 

räystässivuilla pienet katokset ulko-ovien kohdalla 

molemmin puolin.

Vuonna 1923 viljamyllyn rakennuttaja oli Ky-

rön Mylly, jolla oli sähkövoimalaitos Kotajärven ja 

Puikonjärven välisessä Kyröjoessa. Myllytoiminta 

loppui 1960-luvulla, kun Koillis-Lapin Sähkö Oy 

osti yhtiön osakkeet itselleen. Jaakko ja Ritva Kel-

lokumpu ostivat myllyn 1970-luvun loppupuolella 

ja peruskorjasivat sen asumiskäyttöön arkkitehti 

Yrjö Viherheimon piirustusten mukaan. Sisäpuo-

lelta hirret hiekkapuhallettiin, ikkunoita suuren-

nettiin ja ulkopuolelle laitettiin pystyrimaverhous. 

Sisätiloissa pyrittiin säilyttämään mahdollisimman 

paljon alkuperäisiä puupintoja seinissä, lattioissa ja 

portaissa. Pihaan kuuluu samanikäinen aitta, jossa 

on pystyrimaverhous, lisäksi toinen hirsiaitta, jo-

ka on siirretty Isokylän piilopadolta 1980-luvulla, 

sekä savusauna Sallasta. Alkuperäiseen aittaan lai-

tettiin myös pystyrimaverhous.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt entinen myllyrakennus, joka uudistettu 

asuinkäyttöön.

Osa Isonkylän kyläkokonaisuutta.

Liittyy kylän elinkeinohistoriaan.

Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös raken-

nushistoriallista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Kuva 93. Isonkylän seurantalo eli “Lärvä” on ollut tyhjil-
lään ja se onkin päässyt huonoon kuntoon. LKYT 2004. 

Kuva 94. Kyrön entinen mylly toimii nykyään asuinraken-
nuksena. Simo Oinas 2009. 

Kuva 95. Pihapiirin aitta. Simo Oinas 2009.
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7.3 Isokylän koulu

Isokylän koulukeskus sijaitsee Peräposiontien ja 

Kemijärven välisellä alueella. 

Isokylän ensimmäinen yksityinen koulu valmis-

tui v.1900 Kemi-yhtiön kustannuksella, koska yhtiö 

oli tehnyt suuren ja yhden parhaimmista metsä-

kaupoista. Metsänhoitaja H.R. Sandberg vaikutti 

koulun rakentamiseen ja yhtiö lupautui 10 vuo-

den ajan ylläpitämään koulua. Vuonna 1910 kunta 

lunasti rakennukset ja koulu toimi kunnallisena 

kansakouluna. Oppivelvollisuuskoulua alettiin 

toteuttaa vuonna 1921 ja koulutaloa laajennettiin 

vuonna 1926 M. Toppilan piirustusten mukaan. 

Sota-aikana koulu oli luovutettava sotilastarkoi-

tuksiin vuonna1941 ja vuonna1944 se toimi soti-

lassairaalana. Koulurakennukset tuhoutuivat sak-

salaisten perääntyessä.

Nykyisen yläasteen ns. vanhapuoli, rakennet-

tiin vuosina 1948–1949, arkkitehti Toivo Saler-

von piirustusten mukaan ja vihittiin käyttöönsä 

10.12.1950. Vuonna 1962 samaan kokonaisuuteen 

valmistui uusi kansalaiskoulu, joka on nykyinen 

yläasteen uusi puoli. Isokylän koulun uusi ja vanha 

puoli toimivat edelleen opetuskäytössä. Entinen 

opettajien asuinrakennus toimii nykyään kaupun-

gin vuokrakiinteistönä. 

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Koulurakennuskokonaisuus, joka edelleen käytössä. 

Kahden eri aikaisen koulurakennuksen muodostama koko-

naisuus.

Osa Isonkylän kyläkokonaisuutta.

Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös raken-

nushistoriallista arvoa.

7.4 Eteläarska/Taivalsalo 

Avoin ja heinikkoinen pihapiiri, jossa rakennukset 

sijoittuvat pihan neljälle sivulle.

Tila sijaitsee Kemijärven rannassa Isokylällä, 

eteläpuolella on tie Ollilanniemeen. Ympäristössä 

on omakotitaloja ja peltoja. Päärakennus on suo-

rakaiteenmuotoinen, pitkä hirsinen asuinraken-

nus. Rakennuksessa on pirtti, keittiö, eteinen, sali 

ja kaksi kamaria. Rakennuksessa on 6-ruutuiset 

ikkunat koristeellisilla puitteilla, valeikkuna sekä 

peiliovet.

Päärakennus on rakennettu vuonna 1890. Pi-

hapiiristä on purettu vanha puojirakennus, joka 

oli rakennettu vuosien 1890–1900 välisenä aika-

na. Puoji toimi aikoinaan navettana ja tallina ja se 

oli koottu useammasta siirretystä rakennuksesta. 

Myös kylän toinen samanlainen asuinrakennus 

(Kärppä) on samojen kirvesmiesten tekemä. 

LKYT-arvio:
Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa uudempi navetta.
Osa Isokylän kyläkokonaisuutta.
Huom. yksi rakennuksista purettu inventoinnin ja arvottami-
sen jälkeen (makasiini)!
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 96. Isokylän koulu. Simo Oinas 2009. 

Kuva 97. Isokylän koulukokonaisuuden uudempi koulu-
rakennus. Tiina Elo 2010. 

Kuva 98. Eteläarskan päärakennus on rakennettu vuonna 
1890. LKYT 2005. 
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7.5 Kärppä 

Avoin pihapiiri Kemijärven rannassa. Eteläpuolel-

la pihaa on vanha aitta, joka on siirretty samasta 

pihapiiristä, rannasta pihanpuolelle. Pihapiirissä 

on lisäksi kivikellari ja uudempi omakotitalo, joka 

on tehty vuonna 1958. Kohde sijoittuu Kemijär-

ven itärannalle ja alun perin piha on ollut suljettu 

neliömäinen pihapiiri. Muut tilalla sijainneet ra-

kennukset on purettu pois.Päärakennus on suuri 

pitkänomainen hirsirakennus. Rakennus on hyvä-

kuntoinen ja perinteinen peräpohjalainen asuin-

rakennus. Rakennuksessa on 6-ruutuiset ikkunat, 

joissa korkeat ylälistat ja haukkaikkunat, sekä pei-

liovet.

Kärpän tila on perustettu jo 1600-luvun alku-

puolella. Päärakennus on rakennettu vuonna 1877, 

rakennuttajana toimi Heikki Ylikärppä ja raken-

tajina toimivat kiertelevä nikkariporukka. Heikki 

Ylikärppä oli maanviljelijä ja kauppias. Talossa on 

asuttu viimeksi vuonna 1958. Rakennukseen on lai-

tettu peltikatto vuonna 1982 ja rakennus on korjat-

tu museoviraston ohjeiden mukaan 1990-luvulla. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös 1958 rakennettu 

asuinrakennus.

Osa Isokylän kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

7.6 Alakallaanvaara 

Avoin pihapiiri Kemijärven rannassa. Pihapiirissä 

on päärakennuksen lisäksi syytinkitupa 1800-lu-

vulta, lisäksi muita vanhoja rakennuksia: aittoja 

(kala-aitta, vaateaitta), sikala, ruumenhuone, talli, 

maitohuone ja riihi. Päärakennukseen on kerätty 

edustava kokoelma suvun vanhoja esineitä koti-

museotarkoituksessa. Päärakennus on huopakat-

toinen, klassistyylinen koristelistoituksin varustet-

tu hirsitalo. Rakennus on maalaamaton ja siinä on 

6-ruutuiset klassistisesti koristellut ikkunat, joissa 

yksi lasi ja valkeat puitteet.

Päärakennus on rakennettu 1800-luvun puolen 

välin tienoilla. Porraskivi on peräisin Alakallaan 

myllystä. Rakennuksessa on asuttu viimeksi vuon-

na 1970, jonka jälkeen se on ollut kesäasuntona ja 

majoitustiloina. Rakennuksen huopakatto on uu-

sittu vuonna 1975. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 99. Eteläarskan purettu makasiini. LKYT 2005.

Kuva 100. Kärpän komea päärakennus vuodelta 1877.  
LKYT 2005. 

Kuva 101. Aitta Kärpän pihapiiristä. 
LKYT 2005. 

Kartta 17. Isonkylän kohteet 2.
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7.7 Törmänen 

Avoin peltojen ympäröimä pihapiiri kauniilla 

paikalla Kemijärven itärannalla. Pihapiirissä on 

päärakennuksen lisäksi puoji. Navetta on puret-

tu. Pohjois-itäpuolella pellot ovat pihapiiriin asti. 

Länsipuolella on tie rannan ja pihapiirin välissä. 

Asuinrakennus on suuri, pitkä hirsinen rakennus, 

jossa on iso pirtti, keittiö ja kaksi kamaria. Toinen 

pää rakennuksesta on sisustamatta, pelkkänä ke-

hikkona. 

Asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun lopul-

la ja on vanhaa Kärpän tilaa (vanha Törmänen). 

Päärakennuksessa on asuttu viimeksi vuonna 1993. 

Päärakennus oli vuosisadan vaihteessa kylmillään 

parisenkymmentä vuotta. Rakennuksen toinen pää 

ei ole koskaan ollut talviasuttava. Nykyisin asuttu 

osa on kunnostettu 1960-luvulla. Rakennuksen lau-

tavuoraus ja betonisokkeli on laitettu myöhemmin. 

Peltikatto on asennettu 1970-luvulla. Kohdetta ol-

laan parhaillaan remontoimassa. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Rakennukset käyttämättömiä ja osin huonokuntoisia.

Osa Isokylän kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 104. Alakallaanvaaran ranta-aittoja. Tiina Elo 2005.

Kuva 102. Alakallaanvaaran päärakennus. LKYT 2005.

Kuva 103. Syytinkitupa 1800-luvulta. LKYT 2005. 

Kuva 106. Törmäsen puojirakennus. LKYT 2005. 

Kuva 105. Törmäsen taloa remontoidaan parhaillaan. 
Tiina Elo 2011. 
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7.8 Kemijärven emäntäkoulu

Kemijärven emäntäkoulu sijaitsee Sallantien itä-

puolelle sijoittuvalla niemekkeellä, jonka raken-

nukset ovat liittyneet emäntäkoulun toimintaan. 

Koulurakennus ja opettajien asunto kohoavat mai-

semaa hallitsevaksi kokonaisuudeksi.

Keskustelua emäntäkoulun sijoittamisesta paik-

kakunnalle käytiin jo 1930-luvulla. Heinäkuussa 

1939 maataloushallituksen silloinen ylijohtaja 

kävi Kemijärvellä tutustumassa emäntäkoulu-

hankkeeseen ja tällöin asian todettiin olleen vi-

reillä toistakymmentä vuotta. Lapin ensimmäinen 

emäntäkoulu perustettiin Kemijärvelle. Se aloitti 

toimintansa viisi kuukautta kestävänä talouskou-

luna Isokylällä Matti Välikankaan talossa vuonna 

1947 ja toisena vuonna oppilasmäärän runsaalla 

lisääntymisellä Otto Kyyhkysen talossa Leväran-

nalla. Varsinainen emäntäkoulu alkoi 1949 kunnan 

lahjoittamassa vanhassa lastenkodissa. Sen jälkeen 

sijoituspaikkoina oli neljä taloa, ennen kuin vuon-

na 1954 valmistui oma rakennus Isokylälle.

Neljä vuotta myöhemmin valmistuivat opetta-

jien asuinrakennus, kasvihuone ja navetta. Varsi-

nainen kouluosa on rakennettu vuonna 1951. Sitä 

ennen on rakennettu vuonna 1950 navetan vanha 

osa, johon on tehty laajennus ja korjaus 1988. Pi-

hapiirissä olevat oppilasasuntolarakennukset on 

rakennettu 1979 ja 1980. 

Viimeiset emäntäkoululaiset valmistuivat Kemi-

järveltä vuonna 1986. Vuonna 1991 oppilaitoksia 

yhdistettiin ja nimeksi tuli Koillis-Lapin ammatil-

linen oppilaitos. Tähän kuului myös entinen emän-

täkoulu. Vuoden 1997 alusta nimi muuttui Koillis-

Lapin ammattiopistoksi ja saman vuoden elokuun 

alusta Kemijärven ammattiopistoksi. Nykyisin 

koulu on tyhjillään, mutta muiden rakennusten 

asunnot on myyty ja ne on pääosiltaan asuttuja. 

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Emäntäkoulun, opettajien asuintalon ja asuntolarakennusten 

muodostama ajallisesti kerroksellinen kokonaisuus.

Liittyy Lapin koulutushistoriaan.

Osa Isonkylän kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa.

7.9 Isokylän asemarakennus

Isokylän alkuperäinen laiturirakennus valmistui 

jatkosodan aikana vuonna 1943, mutta tuhoutui 

saksalaisten perääntyessä Lapin sodan aikana. 

Hirsirakenteinen uusi asemarakennus rakennettiin 

Lapin jälleenrakennuskauden tyyppipiirustusten 

mukaan vuonna 1946. Liikenne radalla alkoi uu-

destaan maaliskuussa 1947, mutta henkilöliikenne 

lopetettiin ja liikennepaikka muutettiin miehittä-

mättömäksi vuonna 1949. Henkilöliikenne Kello-

selän radalla jatkui vielä kiskobussien aikakaudella 

vuodet 1961–1967. Asema on myyty liikeyrityk-

selle, joka valmistaa alueella kuivaa koivuhalkoa.

 

Kuva 108. Isokylän asemarakennus. Tiina Elo 2011. 

Kuva 107. Kemijärven emäntäkoulun 
rakennus. Simo Oinas 2009. 
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Javaruksen kylä

Kuva 109. Ote  Javaruksen isojakokartasta vuodelta 
1899–1900. Kansallisarkisto.

Javarusjärven ja Suopankijärven rannoilla on löy-

töjen perusteella asuttu jo kivikaudella. Järviä reu-

nustavilta kankailta on kartoitettu myös lukuisia 

pyyntikuoppia. Pyyntiperinteeseen on liittynyt 

Javarusjärven Aittaperästä muistiin merkitty ka-

lapatsas. Javarusjärven Morkkasaaresta on kartoi-

tettu ainakin 14 kesähautaa. Hautojen käyttö on 

päättynyt viimeistään 1800-luvun lopulla. Java-

russelkä mainitaan myös 1724 vanhana Lapin ja 

lannan rajapaikkana. 

Javarusjärven ja Suopankijärven välisellä kan-

naksella sijaitseva Javaruksen kylä muodostaa 

hiekkaisen Javaruskankaan etelärinteille eheän, 

melko tiiviin järvenrantakylän. Kylän raken-

nuskanta on kunnossapidettyä ja pääosin hyvin 

hoidettua näkymiltään avoimessa, Javarusjärven 

hallitsemassa maisemassa. Kylän rakennusten ja 

rannan välinen alue on viljeltyä, samoin kuin Suo-

pankijärven ranta-alueet. 

Kuva 110. Javaruksella on luultavasti enemmän pyramidi-
kattoisia kesänavetoita kuin missään muussa yksittäisessä 
Lapin kylässä. Kesällä 2009 niitä löytyi kaikkiaan 17 kpl. 
Tiina Elo 2009. 

Kohteet

Kartta 18. Javaruksen kohteet ja pyramidikattoiset 
kesänavetat.

8.1 Lehtoranta 
8.2 Kemilä 

8.1 Lehtoranta 

Avoin Javarusjärven rannalla oleva nurmikkopiha, 

jonka länsipuolella on navetta ja koiratarha. Itäpuo-

lella on perunamaa, mansikkamaa, tie ja metsää. 

Eteläpuolella sekametsää, pohjoisessa Javarusjärvi 

ja rannassa sauna, sekä venevalkama. Pihalla on 

kaivo. Päärakennus on pienehkö ja jyrkkäkattoinen 

hirsirakennus. Kuisti on rakennettu vasta vuonna 

2003. Rakennuksessa on keittiö, olohuone ja kaksi 

kamaria. Rakennuksessa on uusitut pystykarmi-

ikkunat ja peiliovet.
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Metsänvartijan virkatalo (puustelli) rakennettiin 

vuonna 1936 metsähallituksen toimesta. Navetta 

rakennettiin vuonna 1938 ja sauna vuonna 1935. 

Nykyinen omistaja osti tilan metsähallitukselta 

vuonna 1996.  Sota-aikana talossa oli venäläisiä 

vankeja halon teossa, sekä suomalaisia sotilaita. 

Sähköt saatiin tilalle asti vasta vuonna 1998. Ny-

kyään rakennus toimii lomarakennuksena. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt entinen metsänvartijan puustelli.

Uudistettu.

Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös raken-

nushistoriallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. 

8.2 Kemilä 

Rehevä pihapiiri, josta on näkymä Suopankijär-

velle ja Pyhätunturille. Pihapiiri sijaitsee Javaruk-

sentien pohjoispuolella, Kemiläntien itäpuolella. 

Laaja pihapiiri, jossa on kaikkiaan 15 rakennusta. 

Päärakennusta vastapäätä on navettarakennus. 

Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on navetta,  

puotirakennus, varasto–autotalli–navetta–liiterira-

kennus, kesänavetta, varastorakennus, elohuone, 

varasto–latorakennus, viljankuivaamo, pikkupirt-

ti, riihi, kaksi latoa, katoslato, maakellari ja ”Jussin-

mökki”. Päärakennus on kuistillinen lautavuorattu 

rakennus, jossa pirtti, keittiö, kaksi kamaria, wc ja 

vintillä yksi huone.

Maanviljelystilan päärakennus on rakennettu 

1800-luvun loppupuolella, ”Jussi Javarus” raken-

tajana. Päärakennus on Javaruksen kylän vanhin 

rakennus. 1950-luvulla taloon on tehty lautavuora-

us ja katon korjaus, sekä peruskorjaus 1990-luvulla.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia.

Javaruksen vanhin talo.

Liittyy kylän elinkeinohistoriaan (kauppa).

Osa Javaruksen kyläkokonaisuutta.

Javarus VAT-kohde.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 112. Navetta. LKYT 2005. Kuva 114. Myös Kemilän pihapiirissä on pyramidikattoinen 
kesänavetta. LKYT 2005. 

Kuva 111. Päärakennukseen on rakennettu lisäsiipi. 
LKYT 2005. 

Kuva 113. Kemilän päärakennus on 1800-luvun 
loppupuolelta. LKYT 2005. 
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Juujärven kylä

Juujärven kylä sijaitsee Rovaniemen ja Kemijär-

ven kuntien rajalla, noin 45 kilometriä Kemijärven 

eteläpuolella. Kylä on keskittynyt Kemijoen länsi-

rannan loivarinteiselle niemekkeelle, joen jyrkkään 

mutkaan. Niemen pohjoispuolella sijaitsee Juujär-

vi, joka on Kemijoen laajentuma. Juujärven poh-

joispäähän sijoittuu Seitakorvan voimalaitoksesta 

rakennettu lasketuskanava. Niemeä vastapäätä, 

joen toisella puolella, kohoaa rakkainen Juuvaara 

maisemaa hallitsevaksi elementiksi. Eteläpuolella 

kylää on Pajuvaara ja kylän länsipuolella sijaitsee 

soisia alueita.

Kuva 115. Navetta ajosiltoineen. LKYT 2005. 

Kuva 116. Kemilä on edelleen toiminnassa oleva karjatila. 
Tiina Elo 2009. 

Kuva 117. Ote Juujärven isojakokartasta vuodelta 1901.
Karttaa on täydennetty vuonna 1952. Kansallisarkisto.

Kemijoen varteen tiiviiksi ryhmäksi rakentunut 

kylä edustaa vanhaa talonpoikaisrakentamista, jo-

hon ympäröivät rantapellot ja vehmaat tulvaniityt 

luovat maataloudellisen kulttuurimaiseman. Juu-

järven kyläkuvaan ja -rakenteeseen onkin suuresti 

vaikuttanut karjanhoitoon perustuva maatalous, 

joka on ollut kylän hallitseva elinkeino. Kylässä 

näkyy kuitenkin myös poronhoitoon ja tukinuit-

toon liittyviä rakennelmia.

Suurin osa perinteisistä asuinrakennuksista on 

peräisin 1900-luvun alkupuolelta. Kylän edusta-

vimmat talonpoikaisrakennukset sijaitsevat nie-

men itään ja kaakkoon viettävillä rinteillä. Osassa 

taloista on paljas hirsiseinä, toisissa taloissa seiniä 

taas peittää lautavuoraus. Pihapiiri on monissa 

taloissa ehyt ja neliönmuotoinen, mutta yhdeltä 

sivulta avoin.  Kylän ytimen muodostavat entisen 

kaupan risteys, sekä siitä itään jatkuva kylänraitti, 

jonka varressa sijaitsee mm. edustava kouluraken-

nus. Uudemmat asuinrakennukset ovat pääasias-

sa niemen keskustassa, jossa tiheämpi asutus saa 

maiseman muistuttamaan kaupunkimaista oma-

kotiasutusta. 
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Juujärven kylä on luokiteltu valtakunnallisesti ar-

vokkaaksi maisema-alueeksi, sekä RKY 2009 koh-

teeksi (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö). 

Juujärven rajauksessa tai sen välittömässä lähei-

syydestä tunnetaan toistakymmentä kiinteää mui-

naisjäännöstä. Niihin sisältyy lukuisia kivikautisia 

asuin- ja löytöpaikkoja, kolme varhaismetallikau-

tista asuinpaikkaa (1900–500 eKr.). Pyyntikuop-

pia on kartoitettu kylän kankailta ainakin neljältä 

paikalta. Merkittävimpiä Juujärven arkeologisia 

kohteita ovat niemen etelärannalla sijaitseva Ant-

tilan asuinpaikka ja Kemijoen itärannan Juunie-

men asuinpaikka. Juujärven itärannalla kohoava 

Juuvaara on perimätiedon mukaan saamelaisten 

pyhä paikka. Vaarassa tiedetään olleen myös merk-

kipetäjiä tai numeromäntyjä, joissa on tavattu jo 

1700-luvulta peräisin olevia merkintöjä. 

Kohteet

9.1 Heikki lä 

Pihapiiri, jossa navetta on päärakennuksen pohjois-

puolella, puohi ja pyramidikattoinen kesänavetta 

länsipuolella ja koillisosassa kellari ja huvimaja. 

Kemijoki virtaa pihapiirin itäpuolella ja joen taka-

na kohoaa Juuvaara. 1800-luvulla rakennettu aitta 

sijaitsee tontin itäosassa noin 100 metrin päässä 

päärakennuksesta. Heikkilästä avautuu laajat nä-

kymät perinnemaiseman joka suuntaan. Ympäril-

lä näkyy arvokkaita rakennuksia ja alavaa peltoa. 

Päärakennus on tyypillinen peräpohjalainen asuin-

Kuva 118. Rakkainen Juuvaara hallitsee Juujärven  
maisemaa. Tiina Elo 2009.

Kuva 119. Juujärveä Seitakorvan voimalaitokselta  
kuvattuna. Tiina Elo 2009. 

Kartta 19. Juujärven kohteet.

9.1 Heikkilä 
9.2 Mäkiniemi
9.3 Yli-Juujärvi
9.4 Seitakorvan voimalaitos
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rakennus, jonka sokkeli on tehty kivestä. Harjaka-

tossa on punainen profiilipelti ja julkisivuna öljy-

maalattu hirsi. Rakennuksessa on yksi umpikuisti, 

jossa on klassistisvaikutteisia koristelistoja.

Päärakennus on rakennettu vuonna 1902. Ra-

kentajana oli talonomistaja Kustaa Henrikki Juu-

järvi. 

Rakennukset säästyivät sota-aikana tuholta, 

koska rakennelmat ovat hieman syrjässä niemessä.

Päärakennuksessa toimi kansakoulu 1920-luvul-

la ja vielä uudestaan vuosina 1956–1963.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Osa Juujärven kyläkokonaisuutta.

Kohteessa pyramidikattoinen kesänavetta. 

Juujärven kylä RKY 2009 kohde.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

9.2 Mäkiniemi 

Pihapiirin itäpuolella virtaa Kemijoki, jonka takana 

kohoaa Juuvaara. Pihapiirissä on päärakennuksen 

lisäksi vanha navetta, puoji, liiteri, uusi navetta, 

kaksi pientä aittaa, vanha vilja-aitta ja uusi 1980-lu-

vulla rakennettu omakotitalo. Riihi sijaitsee piha-

piiristä noin 150 metriä itään päin. Päärakennuksen 

sokkeli on tehty kivestä (valebetoni) ja runko hir-

restä. Harjakatossa on tumma kolmiorimahuopa ja 

julkisivuna valkea pystyrimalaudoitus. Rakennuk-

sessa on yksi umpikuisti. Rakennuksen julkisivun 

toiseen päähän on rakennettu sisäänkäynti. 

Päärakennus on rakennettu vuonna 1916 ja asu-

maan on muutettu vuonna 1921. Päärakennus on 

remontoitu vuonna 1956 ja maalattu vuonna 1971. 

Puoji on samanikäinen päärakennuksen kanssa ja 

siinä on kesäisin ollut kauppa. Jatkosodan aikana 

suomalaisia sotilaita asui kohteessa jonkin aikaa. 

Voimalaitoksen rakentamisen aikaan kohteessa 

asui vuokralaisia. Kohde on alkujaan ollut samaa 

pihapiiriä Ylijuujärven kanssa. Nykyisin osa van-

hasta päärakennuksesta toimii kesäasuntona.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri. 

Osa Juujärven kyläkokonaisuutta.

Juujärven kylä RKY 2009 -kohde

Liittyy kylän elinkeinotoimintaan (kauppa).

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

9.3 Yli-Juujärvi 

Pihapiirin itäpuolella on Juujärvi, päärakennus 

sijaitsee aivan rantatörmällä. Juuvaara on järven 

takana itäosassa. Pihapiirissä on päärakennuk-

sen lisäksi karjalato, puoji, pyramidikattoinen 

kesänavetta, vaja, uudehko kellari ja uusi sauna-

rakennus. Tilalla on yhteinen aittarakennus Uusi-

Harjun kanssa länsipuolella pihaa. Yksi ladoista 

sijaitsee pohjoispuolella ja kolme latoa luoteispuo-

lella. Venehuone on siirretty tulvavaaran alaiselta 

maalta pohjoispuolelle pihaa.

Päärakennuksen sokkeli on tehty kivestä ja pii-

lobetonista. Rakennus on hirsirunkoinen. Harjaka-

tossa on punainen kolmiorimahuopa ja julkisivuna 

punamullattu pystyrimalaudoitus. Rakennuksessa 

on yksi mutterimallinen umpikuisti. 

Kuva 120.Heikkilän päärakennus. LKYT 2004. Kuva 121. Mäkiniemen päärakennus. LKYT 2004. 

Kuva 122. Entinen puojirakennus. LKYT 2004. 
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Paikalla on asuttu jo esihistoriallisella ajalla, sillä 

tilan pelloilta tunnetaan kivikautisia löytöjä. Pää-

rakennus on rakennettu vuonna 1888 Olli Juujär-

ven rakennuttamana. Sota-aikana rakennus toimi 

Suomen armeijan esikuntana. Rakennus on saanut 

tunnustuksia, vuonna 1969 Talonpoikaiskulttuuri 

säätiöltä ja vuonna 1998 Lapin läänin Rakennuspe-

rinne yhdistys ry:n Hurrikas-palkinnon. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Kohteessa mutterikuisti ja pyramidikattoinen kesänavetta.

Osa Juujärven kyläkokonaisuutta.

Juujärven kylä RKY 2009-kohde.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

9.4 Seitakorvan voimalaitos 

Seitakorva on Kemijoki Oy:n omistama Kemijoessa 

oleva voimalaitos, joka sijaitsee Kemijärvellä Hop-

pulan ja Juujärven alueella.  

Voimala rakennettiin vuosien 1958 ja 1963 vä-

lisenä aikana, enimmillään voimalaitostyömaalla 

on ollut väkeä noin 1 200 henkeä. Voimalan suun-

nittelusta vastasi Imatran Voima Oy, arkkitehtina 

toimi Kai Blomstedt ja rakennustyömaan päällik-

könä diplomi-insinööri Matti Kivijärvi.

Voimalan putouskorkeus vaihtelee 17 metristä 

24 metriin. Vuosien 1997 ja 2004 peruskorjausten 

tuloksena voimalan teho kasvoi 128 megawattiin. 

Voimalan vuotuinen energiantuotto on 506 GWh, 

kun rakennusvirtaama on 540 kuutiota vettä se-

kunnissa. Pystyakselisia koneistoja on kaksi, en-

simmäinen 50 MW ja toinen 58MW. Suurempi ko-

neisto on Suomen suurin vesivoimakone. 

Voimala-alueella on yhteensä 3,3 kilometriä 

maapatoja ja 122 metriä betonipatoja. Tulva-auk-

koja voimalassa on kaksi. Voimalan itäreunalle on 

rakennettu uiton käyttöön puutavaranippujen siir-

tolaite ja ränni. Voimalan alakanavan pituus on 1,1 

kilometriä ja pohjan leveys 20:stä 40:een metriin. 

Voimalaa varten rakennettiin myös säännöstelyka-

nava, jonka pituus on 8 kilometriä, pohjan leveys 

20 metriä ja veden syvyys kymmenestä yhdeksään-

toista metriin. Kanavan teon aikana käsiteltiin 7,5 

miljoonaa kuutiota massoja ja louhittiin 180 tuhatta 

kuutiota kalliota.

LKYT-arvio:
Liittyy Lapin vesivoimarakentamisen historiaan. 
Aikansa (1960-luvun) arkkitehtuuria hyvin edustava voimalai-
tosrakennus.
Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös raken-

nushistoriallista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Kuva 123. Yli-Juujärven päärakennus on rakennettu 
vuonna 1888. LKYT 2004. 

Kuva 124. Yli-Juujärven pyramidikattoinen kesänavetta. 
LKYT 2004. 

Kuva 126. Seitakorvan voimalaitos. Tiina Elo 2009. 

Kuva 125. Yli-Juujärven puojirakennus. LKYT 2004.
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Kostamon kylä

Kuva 127. Ote Kostamon isojakokartasta vuodelta 1899. 
Kansallisarkisto.

Kostamon kylä sijaitsee noin 8 kilometriä Kemijär-

ven keskustasta pohjoiseen Kostamojärven rannal-

la. Kyläasutus on sijoittunut Pahkakummuntiestä 

eroavan Kostamon kylätien varteen. Kylän raken-

ne on tiivis. Kostamon kylään kuuluu Kummunky-

län alue, joka sijaitsee Kostamojärven ja Kemijoen 

väliselle alueelle. 

Kostamon kylässä on eheänä säilyneitä komei-

ta peräpohjalaisia pihapiirejä. Kylällä harjoitetaan 

edelleen maanviljelyä ja siellä on toimivia karjati-

loja: lypsykarjaa ja lihakarjaa. Kylällä toimii myös 

Junttilan puutarhayritys. Kummunkylän alueen 

kylämaisemasta huolta pitävät kesäisin lampaat. 

Kostamon kylä on elävä ja aktiivinen kylä, jossa 

mm. järjestetään kylän väen voimin joka syksy 

syysmarkkinat. 

Kostamon kylää on kutsuttu aiemmin Kostamus-

peräksi. Nimen kerrotaan johtuneen isonvihan 

ajalta, jolloin venäläiset kulkivat Kemijärvellä pa-

haa tekemässä ja sinnikkään suomalaiset puolus-

tivat asuinpaikkojaan ja uhkasivat venäläisiä kos-

tolla. Sortoselässä paljastettiin vuonna 1971 muis-

tomerkki paikalle, missä sijaitsi piilopirtti, minne 

kyläläiset pakenivat vihollisia isonvihan aikaan. 

Hamppukummun pellosta on löydetty 1800-luvun 

lopulla vuoden 1717 ranskalainen raha, mistä on 

voitu päätellä, että jonkinlaista asutusta on jo tuol-

loin Kostamolla ollut. 

Kiertokoulu Kostamon kylälle perustettiin 

vuonna 1920. Ensimmäinen pysyvä luokkahuone 

perustettiin Rautiolle Kummunkylään. Oman kan-

sakoulun kostamolaiset saivat vuonna 1928. Kosta-

mossa on toiminut myös Kotiteollisuuskoulu. Kou-

lun lisäksi kylässä toimi molemmat osuuskaupat ja 

yksityiskauppa, sekä posti. Tie Kostamoon valmis-

tui vuosina 1930–1931, sitä ennen kylään kuljettiin 

hevosin, jalkaisin ja kesäisin veneellä ja laivalla. 

Ensimmäinen linja-auto alkoi kuljettaa maitoa ja 

ihmisiä vuonna 1938. Sähköt Kostamon kylään 

saatiin vuonna 1952. 
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Kohteet

10.1 Kostamon Nuorisoseurantalo 
10.2 Kostamon koulu 
10.3 Harjulaurila 
10.4 Vanha Kutila 
10.5 Laurila 
10.6 Vihriälä 
10.7 Rautio 
10.8 Pöykkölä 

10.1 Kostamon Nuorisoseurantalo 

Kostamon nuorisoseurantalo sijaitsee noin 500 

metriä Kostamontiestä itään ja se on peltojen ym-

päröimä. Rakennuksen sokkeli on kivestä, runko 

hirrestä ja harjakatto vihreästä profiilipellistä. Jul-

kisivu on punamullattua hirttä. Rakennuksessa on 

kaksi avokuistia sekä yksi tulisija. Päädyissä on 

haukkaikkunat. 

Kostamonkylän, Varrion ja Kummunkylän nuo-

ria kokoontui Alaluusuan taloon 16.4.1926 jolloin 

päätettiin perustaa Kostamonkylän nuorisoseura. 

Koska omaa taloa ei ollut, vuokrattiin tilat seuran 

käyttöön. Oman talon rakentamiseen ryhdyttiin jo 

syksyllä 1926 rakennustoimikunnan johdolla. Puut 

seurantaloa varten hankittiin talkoilla ja lisäksi os-

tettiin Heikki Kostamolta kaksi tukkikämppää. Pii-

rustukset taloa varten oli hankittu Oinaalta, joten 

talo rakennettiin sikäläisen nuorisoseurantalon pii-

rustuksilla. Piirustusten tekijä oli rakennusmestari 

Lehmusvaara. Talkootyön lisäksi käytettiin raken-

tamisessa paikallista työvoimaa. 

Talkootöinä esimerkiksi höylättiin päreet ja laitet-

tiin katto. Rakentamista varten seura joutui otta-

maan rakennuslainaa. Talo valmistui ja vihittiin 

käyttöön vuoden 1927 syksyllä. 1930-luvulla seura 

joutui kamppailemaan taloudellisissa vaikeuksissa 

pula-aikana. Viimeiset velat maksettiin vasta sotien 

jälkeen. Sotavuosina 1939–1945 seuran toiminta oli 

keskeytyksissä. Sota ei kuitenkaan taloa hävittänyt.

Sota-ajan jälkeen toiminta vilkastui. Touko-

kuun 27. päivänä vuonna 1945 pidettiin nuoriso-

seuran ”henkiinherättämiskokous”.  Toimintaa 

tehostettiin siten, että jokaiseen kylään valittiin 

huvitoimikunnat, jotka vuorotellen huolehtivat 

siitä, että ohjelma iltamiin oli valmis. Kylään tu-

li Sallasta evakkoja, joten väkeä oli paljon ja raha 

liikkui. Seura pääsi veloistaan ja rahaa jopa kertyi 

kassaan. Niiden turvin uusittiin seurantalon lattia 

kokonaan. 1950-luvulla varoja alettiin kerätä om-

peluiltojen avulla. Ne tuottivatkin niin, että talon 

vesikatto pystyttiin uusimaan. Samoin uusittiin 

näyttämölle kulissit. Kostamon nuorisoseuran talo 

on kyläläisten aktiivisessa käytössä edelleen, siellä 

järjestetään mm. joka syksyisin syysmarkkinat ky-

läläisten talkoovoimin. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt seurantalo.

Osa Kostamon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa. 

Kartta 20. Kostamon ja Kummunkylän kohteet.
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10.2 Kostamon koulu 

Kostamon koulu sijaitsee sievällä mäen harjanteel-

la Kostamon kylätieltä itään n. 600 metriä.  Koulu-

rakennuksen eteläpäädyn puolella on leikkikenttä 

ja itäpuolella on pieni ulkovarasto. 

Rakennuksessa on säästöbetonista tehty sokke-

li ja hirsirunko. Harjakatossa on katteena harmaa 

konesaumattu pelti. Julkisivulla on vaaleanhar-

maa pystyrimalaudoitus. Rakennuksessa on pieni 

umpikuisti ja yksi tulisija. Ovet ovat kaksipuolisia 

peiliovia ja ikkunat 4–6 -ruutuisia.

Koulu rakennettiin vuonna 1929. Koulun suun-

nitteli ja rakensi Janne Särkelä poikineen. Talviso-

dan aikaan koulu ei toiminut, vaan se toimi kylän 

vartiopisteenä. Kouluun tehtiin remontti vuonna 

1982 ja nykyään se on marjanpoimintafirman omis-

tuksessa. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt koulu, joka uusiokäytössä. 

Osa Kostamon kyläkokonaisuutta.

Kohteella on rakennushistoriallista, kulttuurihistoriallista ja 

maisemallista arvoa. 

10.3 Harjulauri la 

Avoin pihapiiri Kostamojärven rannalla. Ympäris-

tössä on peltoa, vanhoja rakennuksia ja uudempia 

omakotitaloja. Pihapiirissä on päärakennuksen li-

säksi vanha navetta, jossa talli, puucee, lato ja myö-

hemmin rakennetut sauna ja kesäkeittiö. Toinen 

talli ja lato sijaitsevat erillisenä vähän edempänä. 

Kuva 128. Kostamon nuorisoseurantalo. LKYT 2004. 

Kuva 129. Kostamon koulu on rakennettu vuonna 1929. 
LKYT 2004. 

Kuva 130. Harjulaurilan pihapiiri. Kuva LKYT 2005. 

Päärakennus on kuistiton suorakaiteen muotoinen 

perinteinen hirsirakenteinen talonpoikaistalo. Ra-

kennukseen kuuluu pirtti, kaksi kamaria ja keittiö. 

Rakennuksessa on peiliovet ja T-mallin ikkunat, 

joissa erittäin kauniit koristeelliset puitteet.

Päärakennus on rakennettu vuonna 1911 ja tilal-

la on harjoitettu maanviljelystä viimeksi 1960-lu-

vulla. Sotien aikana talo toimi evakkopaikkana ja 

siirtolaisten väliaikaisena asuntona, jolloin siinä 

asui jopa 20 henkeä. Toisessa päässä rakennusta ei 

ole asuttu kuin tilapäisesti. Pihapiirissä oleva aitta 

on tehty vuonna 1844 (siirretty viereisestä pihapii-

ristä) ja navettarakennus, joka on tehty 1920-luvul-

la. Päärakennukseen laitettiin peltikatto vuonna 

1973. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Osa Kostamon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

10.4 Vanha Kuti la 

Vehmas, kaunis pihapiiri, josta näkymät Kosta-

mojärvelle ja Kummunkylään. Hirsisen asuinra-

kennuksen ja ulkorakennusten kolmelta sivulta 

rajaama pihapiiri viljelysaukealla metsän reunassa. 

Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi aitta, tolla-

rakennus, lato-varastorakennus, sauna, maakellari 

ja kaivo. Päärakennus on pitkänomainen iso hir-

sirakennus, jossa on lautakuisti, pirtti, sali, kolme 

kamaria, ja porstua. Rakennuksessa on 4-ruutuiset 

2-lasiset ikkunat, joissa koristeelliset yläkarmit ja 

peiliovet.

Vanha maanviljelystilan päärakennus on 

1900-luvun alkupuolelta. Aluksi rakennus oli 

vuokrattu nuorisoseuralle ja asuinkäyttöön se tuli 

vuonna 1927. Toista rakennuksen päätyä ei ole ra-

kennettu valmiiksi (varastona). Osa rakennuksesta 

oli asuttuna 2000-luvulle asti vakituisesti. 
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Navetasta osa on purettu. Rakennus on saanut Ta-

lonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakirjan kauniin 

rakennustavan tallentamisesta.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt ja ehjänä säilynyt pihapiiri.

Osa Kostamon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

10.5 Lauri la 

Peltojen ja ulkorakennusten ympäröimä pihapiiri 

Kostamontien varressa. Päärakennuksen lisäksi 

pihapiiriin kuuluu navetta, autotalli, liiteri, puo-

jirakennus ja aitta. Kauempana peltojen sivulla 

ovat vanha lato ja riihi. Päärakennus on pitkän-

omainen, keltaiseksi maalattu, lautavuorattu kuis-

tillinen hirsirakennus, jossa pirtti, keittiö, eteinen, 

sauna+kattilahuone ja kolme makuuhuonetta. Ra-

kennuksessa on T-karmi-ikkunat, joissa koristeelli-

set ylälistat ja peiliovet.

Päärakennus rakennettiin vuonna 1916, rakenta-

ja oli Kalle Ylitalo. Peruskorjaus on tehty 1970-lu-

vulla, jolloin uusittiin ulkovuoraus ja ikkunat ja 

laitettiin keskuslämmitys. Kohteessa on asuttu 

koko ajan. Tilalla on nykyisinkin maanviljelystä ja 

karjataloutta. Kohde on saanut Talonpoikaiskult-

tuurisäätiön kunniakirjan kauniin rakennustavan 

tallentamisesta.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Osa Kostamon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 131. Vanhan Kutilan päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 132. Kutilan pihapiiri. Tiina Elo 2009. 

Kuva 133. Laurilan päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 134. Laurilan puojirakennus. LKYT 2005. 

Kuva 135. Aitta Laurilan pihapiirissä. LKYT 2005. 
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10.6 Vihriälä 

Nurmikkoinen pihapiiri, jossa on muutamia koi-

vuja, pihlajia ja kuusia. Pihapiirissä on vanha na-

vettarakennus, uudempi omakotitalo sekä vanha 

maakellari. Pihapiirissä on myös leikkimökki, 

koiratarha ja vanha kaivo. Päärakennus on suo-

rakaiteen muotoinen iso hirsinen asuinrakennus, 

jossa on pirtti, kolme kamaria, keittiö ja porstua. 

Rakennuksessa on 6-ruutuiset ikkunat ja peiliovet.

Päärakennus on rakennettu vuonna 1903 ja se 

sijaitsee alkuperäisellä paikallaan. Pihapiiri on 

umpipiha, josta kaikki vanhemmat rakennukset 

on purettu paitsi navetta. Päärakennukseen ei ole 

suoritettu korjauksia. Se on muuten alkuperäises-

sä kunnossa, paitsi päre on vaihdettu huopaan ja 

maalattu punamullalla.

LKYT-arvio: 

Sodalta säästyneet asuinrakennus ja navetta.

Osa Kummunkylän kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 136. Vihriälän päärakennus. LKYT 2005. 

10.7 Rautio 

Peltojen ja metsän laidassa sijaitseva avoin ja 

heinikkoinen pihapiiri. Pihapiirissä on navetta/

saunarakennus, puuliiteri, jyväaitta, vaateaitta, 

puoji ja päärakennus. Päärakennus on suorakai-

teen muotoinen hirsinen asuinrakennus, jossa 

toinen pääty on pystyrimaverhoiltu. Rakennuk-

sessa on keltainen rankorakenteinen korkea kuisti 

ja kuusiruutuiset pystykarmi-ikkunat ja peiliovet. 

Rakennuksessa on pirtti, kamari, keittiö, tupa ja 

eteinen. 

Kuva 137. Raution päärakennus. LKYT 2005. 

Päärakennus on rakennettu 1800-luvulla ja ollut 

Raution suvulla. Siinä on asuttu viimeksi 1970-lu-

vulla. Pihapiirissä ollut kansakoulu on purettu. 

Asuinrakennuksessa on asunut opettajia tilapäi-

sesti. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri. 

Osa Kummunkylän kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

10.8 Pöykkölä 

Erämainen ja avoin nurmikkoinen pihapiiri, jos-

sa on paljon vanhoja rakennuksia. Pihapiirissä on 

marjapensaita, perunamaa, juuresmaa, koivuja ja 

haapoja. Päärakennus on suuri, pitkä ja matala hir-

sirakennus, jossa on pirtti, eteinen (porstua), kaksi 

kamaria ja sali. Rakennuksessa on kuusiruutuiset 

ikkunat ja peiliovet.

Päärakennus on rakennettu vuonna 1867 ja siinä 

on asuttu viimeksi vakituisesti 1970-luvulla. Tilan 

elinkeinoina on ollut maanviljely ja metsätalous. 

Pihapiiriin ei mene tietä, eikä siellä ole sähköjä. 

Pihapiiristä on Kummunkylään noin kilometrin 

matka kärrytietä pitkin.

Kuva 138. Pöykkölän päärakennus. LKYT 2005. 
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Kuva 139. Pöykkölän aitta. LKYT 2005. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri. 

Osa Kummunkylän kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Luusuan kylä 

Luusua sijaitsee noin 28 kilometriä etelään Kemi-

järven keskustasta Kemijärven etelärannalla Kemi-

joen luusuassa. Kylän nimi tarkoittaa järvestä al-

kavan joen alkukohtaa. Luusuan Itärannan asutus 

on sijoittunut Kemijärven ja Luusuajärven väliselle 

kapealle kannakselle. Kanavan läntisen puolen asu-

tus on keskittynyt pääosin Severijärven ja Kemijo-

keen laskevan Severijoen rannoille ja Luusuantien 

varteen. Kylärakenne on hajanainen. 

Nykyään Luusuan alueella on noin 550 asukas-

ta (Luusuan alueeseen katsotaan kuuluvan myös 

Raajärven ja Juujärven kylät). Kyläseura ylläpitää 

kylätoimistoa ja kauppa-auto käy kaksi kertaa vii-

kossa. 

Luusuan kylän kulttuurihistorialliset arvot pai-

nottuvat sen laajaan arkeologiseen kulttuuriperin-

töön. Luusuassa on myös jonkin verran sodalta 

säästynyttä rakennusperintöä uuden rakennus-

kannan seassa. Sekä Luusuan että Muuskon kou-

lurakennukset ovat 1920-luvulla rakennettuja ja ne 

molemmat säästyivät sodan tuhoilta. Kylässä oli 

myös vuonna 1928 valmistunut nuorisoseurantalo, 

joka säästyi sodassa, mutta tuhoutui tulipalossa 

10.10.1990.  Yksi kylän arvokkaimmista rakennuk-

sista on nykyisenä kylämuseona toimiva Alimmai-

sen talo. Alimmaisen pihapiirin kalamaja on tiet-

tävästi 1600-luvulta ja Luusuan vanhin rakennus.

Kuva 140. Ote Luusuan isojakokartasta vuodelta 1902. 
Kansallisarkisto.

Luusuan kylästä tunnetaan yli 50 muinaisjäännös-

tä, joista suurin osa on todettu 1950–1960-lukujen 

vaihteessa Kemijoen voimalaitosten rakentamisen 

ja säännöstelyn takia tehdyissä kenttätutkimuk-

sissa. Monilla paikoilla on tehty myös kaivauksia, 

mutta useimmat rannalla sijaitsevista muinaisjään-

nöksistä ovat ainakin osaksi tuhoutuneet sään-

nöstelyn aiheuttaman eroosion tai rantojen tuki-

kunnostuksen yhteydessä. Suurin osa kohteista 

on esihistoriallisia asuinpaikkoja, joita on todettu 

varsinkin Ulkuniemestä, Oilunganniemestä, Rei-

nikansaaresta, Lautalahden rannoilta sekä Luu-

suansaaren ja Neitilän ympäristöstä. Kankailta on 

kartoitettu myös useita pyyntikuoppia. Merkittä-

vimpiä muinaisjäännöksiä ovat Neitilän kivi- ja 

varhaismetallikautiset asuinpaikat, joissa ainakin 

kahdessa on myös viitteitä varhaisesta raudanval-

mistuksesta. Neitilässä on asuttu vielä 1200-luvul-

lakin, minkä perusteella seudulla voidaan olettaa 

olleen jo keskiajalla vakiintunutta saamelaisasu-

tusta. Asiakirjalähteiden vanhimmat maininnat 

Luusuan asukkaista ovat 1600-luvun puolivälistä. 
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Kohteet

Kartta 21. Luusuan kohteet.

11.1 Aho 
11.2 Luusuan kylämuseo 
11.3 Harju-Tuula 
11.4 Uusitalo 
11.5 Säynäjäkumpu 

11.1 Aho, Metsänhoitajan virkatalo 

Luusuan kylän eteläpuolella sijaitsevan Severijär-

ven rannalla oleva metsänhoitajan virkatalo, jonka 

pihapiiriin kuuluu asuinrakennuksen lisäksi va-

rasto- ja saunarakennus. Severijärvi on pihapiirin 

etelä/länsipuolella noin 80 metrin päässä. Asuinra-

kennus on suorakaiteen muotoinen vaalea pystyri-

malaudoitettu ja sen kuisti on uudistettu. 

Virkatalo on rakennettu vuonna 1936 ja korjattu 

2000-luvun taitteessa. Talo on toiminut metsänhoi-

tajan asuinrakennuksena, ollut 1960-luvulla tyh-

jillään ja vuokralla 1970-luvulla, kunnes rakennus 

myytiin 1990-luvun alussa virkistyskäyttöön. Jat-

kosodan aikaan talossa toimi esikunta. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt metsänhoitajan virkatalo.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista arvoa. 

Kuva 141. Metsänhoitajan virkatalo Luusuassa.  
Simo Oinas 2010. 
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11.2 Luusuan kylämuseo, Alimmainen 

Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi alun 

perin savupirttinä ja kalavarastona ollut rakennus 

ja aitta. Pihapiirin länsipuolella on Kemijoen voi-

malaitoskanava, itäpuolella Luusuajärvi ja pohjois-

puolella on Itärannalle menevä tie. Rakennuksen 

perustus on tehty kivestä, runko on tehty hirrestä 

ja julkisivut on maalaamattomat. Harjakatossa on 

harmaa profiilipelti. Rakennuksessa ei ole kuiste-

ja. Uudet ulko-ovet ovat paritaitteiset peiliovet ja 

ikkunat kuusiruutuiset. 

Kurkihirren alla oleva raha todistaisi rakennus-

ajaksi 1781. Olli Luusua -nimisen henkilön tiede-

tään asuneen 1800-luvun alusta taloa. Poika Kalle 

Alaluusua tuli isännäksi Ollin jälkeen 1900-luvun 

vaihteessa. Vuonna 1947 talo jäi asumattomaksi ja 

vuonna 1979 sitä alettiin kunnostaa museoksi tal-

koin ja vuokrasopimus tehtiin 50 vuodeksi. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus, joka nykyään kylämuseona.

Osa Luusuan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Kohteessa pyramidikattoinen kesänavetta. 

Osa Luusuan kyläkokonaisuutta.

Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös kult-

tuurihistoriallista arvoa. Pihapiirin talousrakennukset ovat 

rakennushistoriallisesti erittäin arvokkaita. 

11.4 Uusitalo 

Luusuan Itärannalla Muuskon koulua lähellä sijait-

seva pihapiiri, jossa on asuinrakennuksen lisäksi 

navetta, kellari, puukatos ja autovaja. Asuinraken-

nuksen sokkeli on tehty kivestä ja piilobetonista, 

runko hirrestä. Harjakatossa on punainen profiili-

pelti ja julkisivuna kermanvärinen vaakaponttilau-

doitus. Rakennuksessa on yksi umpikuisti. Ovet 

ovat paritaitepeiliovet, ikkunat kuusiruutuisia ja 

T-mallia. Tulisijoja rakennuksessa on kaksi.

Vuodelta 1904 olevan päärakennuksen rakensi-

vat isä ja poika, Erkki ja Juho Tuulaniemi Matti Ala-

luusualle. Matin kuoltua evakkoreissulla vuonna 

1945 talo jäi perikunnalle, ja tila jaettiin 1950-luvun 

alkupuolella.  Talo jäi kylmilleen 1970-luvulla, sen 

jälkeen se on ollut kesäkäytössä.

Kuva 142. Luusuan kylämuseo. Tiina Elo 2009.

Kuva 144. Harju-Tuulan aittoja Kemijärven rannalla.  
LKYT 2004.

Kuva 143. Harju-Tuulan päärakennus on rakennettu 
1800-luvun loppupuolella. LKYT 2004. 

11.3 Harju-Tuula 

Kemijärven ja Luusuanjärven välisen kapean 

kannaksen päässä sijaitseva laaja pihapiiri, jossa 

päärakennus, autotalli, puoji, grillikatos, navetta, 

kolme aittaa, neljä latoa, puimahuone ja konehal-

li. Tila on Tuulaniemen perustilaa, josta lohkaistu 

Harju-Tuula niminen tila 1898 tehtyjen papereiden 

mukaan.Päärakennuksen sokkeli on tehty kivestä 

ja betonista, runko hirrestä. Harjakatossa on har-

maa profiilipelti ja julkisivuna valkea mineriittile-

vy. Rakennuksessa on yksi umpikuisti. Ovet ovat 

pystypaneloidut, ikkunat 2 – 6 -ruutuisia punaisilla 

pystypuitteilla. Tulisijoja rakennuksessa on yksi.

Päärakennus on tehty noin vuonna 1875. Raken-

nus on remontoitu vuonna 1974, jolloin laitettiin 

keskuslämmitys, sauna ja sosiaalitilat. Tila on edel-

leen toimiva ja siellä pidetään karjaa.
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LKYT-arvio: 

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Osa Luusuan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

11.5 Säynäjäkumpu 

Kemijärven rannalla Säynäjäniemessä sijaitseva 

pihapiiri, jossa päärakennuksen lisäksi on varas-

to, kellari, uusi asuinrakennus, navetta, elohuone, 

lammashuone, aitta, kesänavetta ja latoja. Vanhan 

asuinrakennuksen sokkeli on tehty kivestä, runko 

hirrestä. Harjakatossa on vihreä kolmiorimahuopa 

ja julkisivuna beige vaakaponttilaudoitus. Raken-

nuksessa on yksi umpikuisti, jossa on myös harja-

katto. Ovet ovat ruskeat pystypaneloidut pariovet, 

ikkunat 1800-luvun T-mallia. Tulisijoja rakennuk-

sessa on yksi.

Päärakennus on rakennettu vuonna 1911. Ra-

kennuksen kehikon on siirtänyt Severistä Juho 

Petteri Tapio, jonka pojat Eemeli ja Eelis tekivät 

paikan päällä lopputyöt. Perheellisenä Eemeli os-

ti oman paikan Oilunganniemestä, jolloin tilalle 

jäi Eelis perheensä kanssa. Sota-ajan rakennus oli 

tyhjillään ja säilyi tuhoilta. Tilalla elettiin luontais-

taloutta ja tuloja saatiin savotoista, kalastuksesta 

ja lisäksi tilalla oli pieni karja, joka laitettiin pois 

Eeliksen vaimon Tiltan kuoltua vuonna 1972. Sen 

jälkeen rakennus on ollut kesäkäytössä vuoteen 

1989, jolloin valmistui uusi asuinrakennus. Sen jäl-

keen rakennus on ollut vailla käyttöä. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia.

Osa Luusuan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 145. Uusitalon päärakennus on vuodelta 1904. 
LKYT 2004. 

Kuva 146. Säynäjäkummun vanha päärakennus. 
LKYT 2004.

Kuva 147. Säynäjäkummun navettarakennus on vuodelta 
1929. LKYT 2004. 



105Suomen ympäristö  22 | 2011

Oinaan kylä

Kuva 148. Ote Oinaan isojakokartasta vuodelta  
1900–1901. Kansallisarkisto.

Oinaan kylä sijaitsee Kemijoen itäpuolella noin 30 

kilometriä keskustasta pohjoiseen. Kylään kuuluu 

nykyään noin 40 asuttua taloutta ja joitakin auti-

otaloja sekä kesäasuntoja. Vakituisia asukkaita on 

noin 70. Kylään luetaan kuuluvaksi myös Kalkiai-

sen kyläkunta.

Oinaan kylä on saanut nimensä sen ensimmäi-

sen asukkaan, Matti Erkinpoika Oinaan, mukaan. 

Kylälle muodostui useita tiloja, jotka alkoivat har-

rastaa maanviljelystä, karjanhoitoa ja kalastusta. 

Kylälle ei ollut kulkuyhteyksiä, kesäisin kuljettiin 

veneillä tai kävellen ja talvisin hevosilla tai hiihtä-

en aina Kemijärvelle saakka. 1900-luvun alkuvuo-

sina alkoi matkustajalaiva kulkea Kemijärveltä Pel-

kosenniemelle. Oinaalle rakennettiin laituri jossa 

laiva pysähtyi. 1930-luvulla valmistui maantie Ke-

mijoen läntiselle puolelle, näin maayhteys parani. 

Oinaan kylän rakennuskanta on säilynyt hyvin, 

jäihän se Lapin sodan aikanakin polttamatta, koska 

kylään ei ollut tuolloin tieyhteyttä. Kylän peräpoh-

jalaiset pihapiirit sijaitsevat melko harvakseltaan 

jokivarren törmän laella aukeiden peltojen ja niit-

tyjen ympäröimänä, joista osa tosin on jo alkanut 

metsittyä.

Kyläalueelta tunnetaan vain kaksi kivikautisesta 

asutuksesta kertovaa löytöpaikkaa, mutta Kemi-

jokeen rajautuvat rantamaat ovat todennäköisesti 

olleet asuttuja jo esihistoriallisella ajalla. 

Kohteet

Kartta 22. Oinaan kohteet.

12.1 Oinaan koulu 
12.2 Uutela 
12.3 Kumpula 
12.4 Kotikontu 
12.5 Marjala 

12.1 Oinaan koulu 

Oinaan koulun pihapiiri sijaitsee Kemijoen rannal-

la. Koulun pihapiiriin kuuluu varsinaisen koulura-

kennuksen lisäksi navetta, vanha sauna/keittola ja 

uudempi saunarakennus. 

Koulurakennus on vuonna 1914 rakennettu hir-

sinen ja vaakavuorattu koulurakennus, jossa on 

jugendtyylin yksityiskohtia. Rakennuksen sokkeli 

on kivestä. Harjakatto on punatiilinen ja seinissä 
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on kermanvärinen vaakaponttilaudoitus. Raken-

nuksessa on umpikuisti ja avoterassi, sekä kolme 

tulisijaa. 

Navetta on rakennettu vuonna 1914, vanhem-

pi sauna/keittola -rakennus on vuodelta 1914 ja 

uudempi sauna on rakennettu vuonna 1945. En-

simmäisellä opettajalla oli karjaa navettaraken-

nuksessa. Koulu lakkautettiin 1960-luvulla. Kou-

lurakennus on nykyään Oinaan kyläyhdistyksen 

aktiivisessa käytössä. Kaikki talousrakennukset on 

kunnostettu talkootyönä viime vuosina. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt koulurakennus, joka uusiokäytössä.

Osa Oinaan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti,  kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

12.2 Uutela 

Kemijoen rannan tuntumassa sijaitseva kaunis ja 

avoin pihapiiri, jossa on mäntyjä, haapoja ja raita. 

Pohjoispuolella on vuonna 1957 valmistunut uusit-

tu navettarakennus, itäpuolella uusi vuonna 1988 

valmistunut päärakennus. Eteläpuolella on varasto 

ja aitta. Rakennuksen länsipäädyssä on kellari.

Päärakennus on pitkänomainen 2-kuistinen lau-

tavuorattu hirsirakennus, jossa on pirtti, kolme ka-

maria, sali, vaatehuone ja kaksi kuistia (+eteinen). 

Rakennuksessa on pystykarmi-ikkunat (uusittu 

1950-luvulla) ja peiliovet.

Vanha Uutelan tilan päärakennus on rakennettu 

vuonna 1888 ja rakentajana toimineet Olli Oinas 

ja Johan Aapo Oinas. Tilalla on asuttu vakituisesti 

vuoteen 1988 asti. Vanha päärakennus toimii ny-

kyään varastona. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia.

Päärakennus uudistettu.

Osa Oinaan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

 

Kuva 150. Koulun saunarakennus. LKYT 2004.

Kuva 149. Oinaan koulu. LKYT 2004. Kuva 151. Vanha saunarakennus. Tiina Elo 2010. 

Kuva 152. Oinaan koulun navetta. Tiina Elo 2010.
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Kuva 153. Uutelan päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 154. Uutelan aitta. LKYT 2005. 

12.3 Kumpula 

Avoin, kuloheinikkoinen pihapiiri Kemijoen ran-

nan tuntumassa peltojen keskellä. Suuri, pitkän-

omainen ja kuistiton päärakennus on tehty hirres-

tä 1800-luvun alussa. Sen toisessa päässä on sali, 

keittiö, kamari ja porstua ja toisessa päässä pirtti, 

keittiö, porstua ja kamari. 

Kumpula on toiminut maanviljelystilana 

1960-luvulle asti. Tilalla on asuttu vuoteen 1972 va-

kituisesti, sen jälkeen kesäisin tilapäisesti. Toinen 

pää rakennuksesta on sisustettu ja toinen pää on 

alkuperäisessä kunnossa. Toisessa päässä raken-

nusta on ollut SOK:n kauppa vuosina 1932– 1951. 

Rakennuksessa ei ole sähköä eikä vesijohtoa, vaan 

kaasuvalot ja vesi kannetaan kaivosta. Rakennus 

on nykyisellään asumaton ja huonossa kunnossa. 

Navetta on pihapiiristä purettu, mutta varasto on 

jäljellä. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus, joka huonokuntoinen.

Liittyy kylän elinkeinohistoriaan.

Osa Oinaan kyläkokonaisuutta. 

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 155. Kumpulan päärakennus. LKYT 2005.

Kuva 156. Kumpulan ikkuna. LKYT 2005. 

12.4 Kotikontu 

Avoin heinittynyt pihapiiri Kemijoen itärannalla. 

Pihapiirissä on myös päärakennuksen lisäksi pi-

harakennus, jossa talli, sauna, liiteri ja asuintiloja. 

Tilalta on navetta purettu. Päärakennus on suuri 

kuistillinen hirsirakennus, jossa on koristeelliset 

ikkunakarmit ja kuistin ikkunat. Rakennukseen 

kuuluu pirtti, porstua, sali ja 2–3 kamaria. 

Päärakennus on rakennettu 1800-luvun alku-

puolella ja siinä on asuttu vakituisesti vuoteen 

1973 asti. Nykyisin rakennus on asumaton ja va-

rastokäytössä. Tilalla ei ole sähköä, eikä vesijohtoa. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästyneet asuinrakennus ja piharakennus.

Osa Oinaan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 
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Kuva 157. Kotikonnun päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 158. Piharakennus. LKYT 2005. 

12.5 Marjala 

Kemijoen törmällä sijaitseva avoin ja kaunis piha-

piiri, joka on ennen ollut umpikartano. 

Avoin kaunis pihapiiri Kemijoen törmällä. Poh-

joispuolella pihaa on sauna noin 30 metrin päässä, 

itäpuolella kaivo noin 25 metrin päässä, länsipuo-

lella Kemijoki noin 70 metrin päässä. Päärakennus 

on suuri lautavuorattu kuistillinen hirsirakennus, 

jossa on koristeellisia yksityiskohtia. Rakennukses-

sa on pirtti, keittiö, makuukamari, suukamari, sali, 

vaatehuone, porstua, kuisti ja lattianaluskellari.

1900-luvun alussa rakennettu maanviljelystilan 

päärakennus on alun perin sijainnut samalla kum-

mulla toisessa paikassa. Vuonna 1913 rakennettu 

navetta on purettu. Tilalla on asuttu vakituisesti 

1980-luvulle asti. Nykyään tila toimii kesäpaikka-

na. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus.

Osa Oinaan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 159. Marjalan päärakennus.  LKYT 2005. 

Puikkolan kylä

Kuva 160. Ote Puikkolan isojakokartasta vuodelta 1901. 
Kansallisarkisto..

Pieni Puikkolan kylä sijaitsee hyvin matalan Pui-

konjärven pohjois- ja itäpuolen ranta-alueella Iso-

kylän pohjoispuolella. Kylän pohjoispuolella sijait-

see Puikonjärven tapaan matalavetinen Kyröjärvi. 

Kylän keskeisin osa on Puikonjärven itäpuolella 

kohoava loiva kumpare, jonka päällä sijaitsevat 

mm. Pajarin, Rantaharjun ja Pekkalan pihapiirit 

peräpohjalaisine rakennuksineen. Kylä koostuu 

muutamasta peräpohjalaisesta pihapiiristä, jotka 

sijaitsevat avoimien peltoaukeiden keskellä tai reu-

namilla. Puikkolan taloryhmä kuvastaa Kemijoki-

varren jokivarsiasutuksen ulkopuolelle 1700-luvun 

puolivälissä syntynyttä kyläasutusta. Puikkolan 

rakennuskanta on hyvin säilynyttä peräpohjalais-
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ta maaseuturakentamista 1800-luvulta. Puikkolan 

kylä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristökohde (RKY 2009). 

Pajarin talon ympäristöstä on toimitettu mu-

seokokoelmiin kaksi ajoittamatonta reikäkiveä ja 

esihistorialliseksi ajoitettu uurrenuija. Kyläalueel-

la saattaa olla jäljellä myös historiallisen ajan asu-

tuksesta kertovia jäännöksiä. Kyrövaarasta on löy-

detty 1920-luvulla myös jalas, joka ei ole tallessa. 

Pohjoispuolisen Kyrönjärven pohjoisrannalla on 

perimätiedon mukaan ollut lappalaisasuinpaikka. 

Puikkolan kautta kulkee vanha kulkureitti Kemi-

järveltä Sallan ja Kuolajärven suuntaan.

Kohteet

Kartta 23. Puikkolan kohteet.

13.1 Rantaharju 
13.2 Pekkala 
13.3 Pajari 

13.1 Rantaharju 

Avoin ja ruohikkoinen pihapiiri Puikkojärven 

rannassa. Pihapiirissä on uusi peltinen halliraken-

nus ja vanha aitta. Päärakennus on suorakaiteen 

muotoinen pitkä hirsirakennus. Rakennuksessa 

on korkea komea keltainen kuisti. Rakennuksessa 

on kuusiruutuiset profiloidulla karmeilla olevat 

ikkunat. Kuistissa on T-mallin ikkunat myös pro-

filoiduilla kehyksillä. Rakennuksessa on peiliovet 

ja haukkaikkunat.

Talon on rakentanut Matti Puikko 1800-luvun 

puolivälissä. Puikon asuntona oli sitä ennen vuo-

desta 1751 lähtien savupirtti noin 100 vuoden ajan 

(nykyisin siitä osa on Törmäsen hirsinavetan pää-

tynä).

Tila on nykyään loma-asuntokäytössä. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästyneet asuinrakennus ja aitta.

Osa Puikkolan taloryhmää.

Puikkola RKY 2009 -kohde.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

 

Kuva 161. Puikkolan kylämaisemaa. LKYT 2005. 

Kuva 162. Rantaharjun päärakennus. 
LKYT 2005.
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Kuva 163. Rantaharjun aitta. LKYT 2005. 

13.2 Pekkala 

Avoin peltojen ympäröimä pihapiiri, jossa on muu-

tamia koivuja ja pihlajia pihalla, sekä marjapen-

saita ja peruna-, juures- ja mansikkamaa. Pihan 

toisella sivulla on ”syytinkitupa” 1920/30-luvulta, 

joka on nykyisin varastokäytössä. Navettaraken-

nus on tehty 1960-luvulla ja sauna 1950-luvulla. 

Päärakennus on ”pieteetillä” entisöity isokokoinen 

suorakaiteen muotoinen hirsirakennus. Rakennuk-

sessa on T-mallin 3-kertaiset ikkunat (uusitut) ja 

laakaovet (uusitut).

Päärakennus on rakennettu vuonna 1893, Pek-

ka Puikko toiminut rakentajana. Rakennuksen 

salissa on toiminut koulu vuosina 1935–1946. Ra-

kennusta ei asuta kokonaan, vaan toinen pää on 

talvisin kylmillään. Rakennusta on kunnostettu 

useaan otteeseen, mm. laitettu peltikatto vuonna 

1959. Asuinrakennus, samoin kuin hirsinen piha-

rakennuskin edustavat perinteistä peräpohjalaista 

talonpoikaisrakentamista. Pihapiiri on saanut La-

pin läänin rakennusperinneyhdistyksen Hurrikas-

palkinnon vuonna 1977.

LKYT-arvio:

Sodalta säästyneet asuinrakennus ja syytinki/puojirakennus,.

Osa Puikkolan taloryhmää.

Puikkola RKY 2009 -kohde.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 164. Pekkalan päärakennus. LKYT 2005. 

13.3 Pajari 

Avoin heinikkoinen pihapiiri, jossa on koivuja, 

mäntyjä ja istutettuja pihlajia, sekä peltoa. Vas-

tapäätä päärakennusta on navettarakennus, itä-

laidalla puoji, savusauna, konehuone ja lato. Ete-

lässä sijaitsee aitta ja lännessä rantalato. 

Päärakennus on huolella kunnostettu iso ja hy-

väkuntoinen suorakaiteen muotoinen vanha hir-

sirakennus. Rakennukseen kuuluu pirtti, keittiö, 

sali, kaksi kamaria, porstua ja sauna. Rakennukses-

sa on kuusiruutuiset uusitut ikkunat, peiliovet ja 

haukkaikkunat. Tulisijana toimii luonnonkivinen 

pirtinmuuri yhdellä piisillä. 

Päärakennus on rakennettu vuonna 1857 (vai 

1859??), rakennuttajajana toimi Elias Puikko. Kaksi 

veljestä ja toisen poika rakensi talot samalle kum-

mulle (Elias Puikko, Matti Puikko ja hänen poi-

kansa Pekka Puikko). Rakennuksessa on toiminut 

koulu ennen sotia ja opettajat ovat myös asuneet 

rakennuksen toisessa päädyssä. Taloon laitettiin 

peltikatto 1950-luvulla ja koko talo peruskorjattiin 

vuonna 1978. Entiseen saliin on rakennettu sauna. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Liittyy kylän sivistyshistoriaan (koulu toiminut päärakennuk-

sessa).

Osa Puikkolan taloryhmää.

Puikkola RKY 2009 -kohde.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 165. Pajarin päärakennus. LKYT 2005. 
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Kuva 166. Pajarin navetta. LKYT 2005. 

Räisälän kylä

Kuva 168. Ote Räisälän isojakokartasta vuodelta 1901. 
Karttaa on täydennetty 1930- ja 1940-luvuilla.  
Kansallisarkisto.

Räisälän kylä sijaitsee Kemijärven rannalla Suo-
mulahdessa noin 40 kilometrin päässä kaupungin 
keskustasta. Kylä on säilyttänyt perinteisen mitta-
kaavansa sekä kylän kokoon nähden varsin suu-
ren määrän vanhoja yli satavuotiaita rakennuksia. 
Kylä on saanut pysyvän asutuksensa 1600-luvul-
la. Jatkosodan tuhoilta kylä säilyi paremmin kuin 
moni muu Lapin kylä, joskin rakennuksia tuhot-
tiin Räisälässäkin parisenkymmentä, joukossa 
yksi asuinrakennus. Vanha kyläkeskus on melko 
tiiviinä kappelin (kts. sivu 143 Kirkollinen raken-
taminen) ja kaupan ympärillä. Kylässä on lisäksi 
seurantalo Suomulinna (kts. sivu 137; Seurantalot), 
jota on kunnostettu viime vuosina. Räisälän ky-
lä muodostaa ehjän, maisemallisesti merkittävän 
kokonaisuuden. Räisälän kylällä on lossi, joka on-
kesästä 2011 lähtien ainoa toiminnassa oleva lossi 
Lapissa. 

Räisälän kylää ympäröiviltä Kemijärven rannoilta 
tunnetaan muutamia kivi- tai varhaismetallikau-
tisia asunpaikkoja, jotka ovat suurimmaksi osaksi 
huuhtoutuneet säännöstelyn takia. Suomun kan-
kailta on kartoitettu myös useita pyyntikuoppia, 
jotka voivat olla jo esihistoriallisia. Paikallisen pe-
rimätiedon mukaan Kotaniemessä on ollut vanha 
lapinkenttä. Suomutunturin ympäristöstä on kar-
toitettu muitakin historiallisen ajan muistoja, kuten 
kota- ja tupasijoja. Alttarivaaran kärjessä mainitaan 
olleen kalapatsas. 

Kuva 169. Räisälän lossimaisemaa. LKYT 2004.

Kuva 167. Pajarin komea aitta. LKYT 2005. 
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Kohteet

Kartta 24. Räisälän kohteet

14.1 Räisälän koulu 
14.2 Törmä 
14.3 Harjula 

14.1 Räisälän koulu

Räisälän koulu sijaitsee Räisälästä Suomuun me-

nevän tien eteläpuolella, Suomulinnan kanssa 

saman tien varrella. Koulurakennus on metsän 

ympäröimä. Koulurakennuksen sokkeli on tehty 

betonista ja runko hirrestä. Aumakatossa on har-

maa, konesaumattu pelti ja seinissä harmaa pysty-

rimalaudoitus. Kuisteina toimii kolme sisäänme-

nolippaa, ikkunat ovat kaksiruutuiset valkoisilla 

pystypuitteilla. Tulisijoja rakennuksessa on kaksi 

kappaletta.

Räisälän kansakoulu perustettiin vuonna 1923 ja 

oman koulutalon se sai vuonna 1927, suunnitteli-

jana toimi arkkitehti E.L. Lehmusvaara. Talvisodan 

ajan koulu toimi sotilaskäytössä. Vuosiksi 1944–

1945 Lapin sota keskeytti koulutyön. Räisälän kou-

lu lakkautettiin vuonna 1992. Koulurakennus toimi 

leipomona 1990-luvun puolivälissä. Entinen koulu 

on nykyään yksityisellä omistajalla ja ulkoraken-

nuksessa toimii mm. hevostalli. Koulurakennuk-

sen ympäristöä on muutettu huomattavasti.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt koulurakennus, joka uusiokäytössä.

Osa Räisälän kyläkokonaisuutta.

Maisemallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös raken-

nushistoriallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 170. Räisälän kylää, takana Suomutunturi. Museoviraston kuva-arkisto. Erkki Mikkola 1934.

Kuva 171. Räisälän koulu. LKYT 2004.
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14.2 Törmä 

Jyrkähköllä rantatörmällä sijaitseva rehevä ja erit-

täin kaunis pihapiiri, jossa on istutuksia, pihlajia 

ja koivuja. Piha on osittain umpipiha. Idässä on 

vanha navetta-latorakennus. Pohjoispuolella piha-

piiriä sijaitsee läpiajettava, pitkä liiterirakennus, 

eteläpuolella vanha puojirakennus, jossa on ollut 

joskus talli ja kellari toisessa päässä. Päärakennus 

on hyväkuntoinen pitkä peruskorjattu hirsirunkoi-

nen asuinrakennus. Rakennukseen kuuluu pirt-

ti, eteinen, keittiö, kolme kamaria, pesuhuone ja 

sauna. Päärakennuksessa on klassishenkisiä yksi-

tyiskohtia, kuten ikkunoiden voimakas ylälistoitus 

ja harkotetut nurkkapilasterit. Rakennuksessa on 

kuusiruutuiset puitteiltaan uusitut ikkunat ja pei-

liovet. Rakennuksessa on komea, kaksikerroksinen 

kuisti.

Hirsinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 

1870 ja sen rakentajana toimi Olli Räisänen. Taloa 

on peruskorjattu vuonna 1980, jolloin siihen raken-

nettiin mm. sauna. Tilalla on harjoitettu pienimuo-

toista maanviljelyä ja siellä on asuttu vuoteen 1995 

asti. Sen jälkeen tila on ollut lomakäytössä. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri. 

Osa Räisälän kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 172. Törmän päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 173. Vanhassa puojirakennuksessa on ollut mm. talli. 
LKYT 2005.
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14.3 Harjula 

Avoin heinikkoinen pihapiiri sijaitsee pienessä 

metsäsaarekkeessa Luvisankadun varrella. Piha-

piirissä on asuinrakennuksen lisäksi vanha talo-

usrakennus ja uudempi omakotitalo.  

Harjula on vuosisadan vaihteessa rakennettu 

hirsinen päärakennus, jossa on kaksi vaaleaksi 

maalattua kuistia, joista toinen on päädyssä. Talo 

on hirsipintainen ja pärekaton päälle on laitettu 

peltikatto vuonna 1985. Pihapiiriä ympäröi väljäh-

kösti ryhmittyneet talousrakennukset. Pihapiiriin 

on rakennettu myös uusia rakennuksia. 

Tilalla on asuttu 1970-luvulle asti. Nykyään pää-

rakennus toimii varastona ja sitä peruskorjataan. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa.  

Kuva 174. Harjulan päärakennus. LKYT 2005. 

Soppelan kylä

Kuva 176. Ote Soppelan isojakokartasta vuodelta 1900. 
Karttaa on täydennetty 1930-luvulla. Kansallisarkisto.

Soppelan kylä sijaitsee Perä-Posiolle vievän maan-

tien varrella. Sen itäranta sijaitsee Kemijärven 

Kaisanlahden rannalla ja länsipuoli Noidanselän 

puoleisella rannalla. Kylää leimaa täysikasvuisen, 

mäntyvaltaisen puuston, avointen viljelmien ja 

peltojen sekä olemassa olevan rakennuskannan 

tasapainoinen vuorottelu luoden mielenkiintoisia, 

vaihtelevia kylämaisemia avaten paikoitellen kau-

niita näkymiä Kemijärven Kaisanlahdelle. 

Perä-Posiolle vievän maantien ja Soppelan seu-

rantalon väliin jäävä osa kylää muodostaa edus-

tavan perinteisen kulttuurimaiseman, jonne on 

jonkin verran noussut myös uudempaa omakotira-

kentamista. Kylän edustavinta rakennuskantaa on 

vuonna 1924 rakennettu Soppelan koulu ja samal-

ta ajanjaksolta oleva seurantalo, joka on hyvä esi-

merkki maaseutukylän julkisesta rakentamisesta. 

Soppelasta tunnetaan kymmenkunta esihisto-

riallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöstä. 

Niistä tärkein on Takalan tilalla sijaitseva metsä-

saamelaisten rautakautinen ja keskiaikainen asuin-

paikka, jota on tutkittu kaivauksin 2005. Kohde 

on esitelty tarkemmin arkeologisen kulttuuripe-

rinnön yhteydessä. Kaisankankaalta on kartoitettu 

174 pyyntikuoppaa ja se on laajamittaisesta soran-

otosta huolimatta Lapin huomattavimpia kuoppa-

pyynnin muistomerkkejä. 

Kuva 175. Harjulan talon päädyssä on toinen pienempi 
kuisti. LKYT 2005. 

Kuva 177. Soppelan talvimaisemaa. Tiina 
Elo 2010. 
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Kohteet

Kartta 25. Soppelan kohteet.

15.1 Soppelan Nuorisoseurantalo 
15.2 Keskisoppela 
15.3 Kankaanrinne 
15.4 Uutela 
15.5 Berg 

15.1 Soppelan Nuorisoseurantalo 

Seurantalo sijaitsee Soppelasta Räisälään kulkevan 

tien pohjoispuolella koulun naapurissa. 

Länsipuolella koulua sijaitsevat parkkipaikat. 

Etupihalla on lipputanko sekä ulkomyyntiraken-

nelma ja näyttämö, jossa myös halkaistusta kelosta 

tehdyt istuimet pohjoispuolella. Seurantalon luo-

teispuolella on wc-rakennukset. 

Seurantalon perustus on betonipilareilla, run-

ko rankorakenteinen. Harjakatossa on harmaa 

profiilipelti ja julkisivu on punaista pystyrima-

laudoitusta. Rakennuksessa on yksi avokuisti ja 

pystypaneloidut pariovet. Rakennuksen sisään-

käyntijulkisivulla on 12-ruutuinen ikkuna, toisel-

la päätyjulkisivulla on 2 kappaletta 20-ruutuista 

ikkunaa ja toisella päätyjulkisivulla 2 kappaletta 

kuusiruutuisia ja yksi 12-ruutuinen ikkuna, pitkäl-

lä sivulla on kolme kappaletta 20-ruutuista ikku-

naa. Rakennuksessa ei ole tulisijoja. Rakennuksen 

päädyissä on ns. kissanpenkit.

Kuva 177. Soppelan talvimaisemaa. 
Tiina Elo 2010. 
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Kuva 178. Soppelan nuorisoseurantalo. Tiina Elo 2010. 

Soppelan Nuorisoseura perustettiin vuonna 1945. 

Seurantalo rakennettiin vuonna 1947. Rakennus-

tarpeet ajettiin hevosilla Lantunginsalmen takaa. 

Koko kylän yhteinen hanke toteutettiin kylän yh-

teishengessä ja talkoovoimin. Rakennus tehtiin 

alun perin Maamiesseuran ja Nuorisoseuran yh-

teiseksi. Sonniosuuskunta otti myös osaa rahoi-

tukseen. Talossa on vietetty häitä, tanssi-iltoja ja 

vuodesta 1976 lähtien rantakalliojuhlia. Tontti oli 

alun perin kaupungin tontti, joka vuonna 2003 ero-

tettiin omaksi tontikseen.

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Osa Soppelan kyläkokonaisuutta.

Kohteella on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 

15.2 Keskisoppela 

Avoin rehevä pihapiiri, jossa pohjoispuolella on 

kaksikerroksinen puojirakennus, jossa on punai-

seksi maalattu galvanoitu peltikatto. Pihapiiri on 

peltojen ympäröimä. Kaivo sijoittuu pihapiirin ete-

läpuolelle. Pihapiirissä olleet navetta ja karjalato on 

purettu 1970-luvulla. 

Päärakennus on suuri suorakaiteen muotoinen 

hyvin säilynyt hirsirakennus, jossa on korkea kel-

tainen kuisti. Sisällä on iso pirtti, keittiösola, pors-

tua, neljä kamaria. Rakennuksessa on koristeelli-

set ikkunapuitteet ja kuistin ikkunat. Ikkunat ovat 

kuusiruutuiset ja kaksinkertaiset vanhasta lasista 

tehdyt. Rakennuksessa on peiliovet. Huopakatto 

on laitettu 1950-luvulla ja peltikatto 1980-luvulla. 

Pirtin kattoa on laskettu noin 25 cm alemmaksi.

Talon ensimmäinen isäntä oli Matias Ulrik 

Soppela. 1920-luvulla rakennuksessa on toiminut 

kauppa, 1940/50-luvulla Osuusliike Salla. Sodan 

jälkeen talossa asui jopa 14–15 henkeä. Tila on ollut 

pieni maanviljelystila. Karja hävitettiin 1970-luvul-

la ja tilalla on asuttu viimeksi 2003.

Kuva 179. Keskisoppelan kaunis päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 180. Keskisoppelan puojirakennus. LKYT 2005. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus ja puoji.

Liittyy kylän elinkeinohistoriaan (kauppa).

Osa Soppelan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvo-

kas kohde, jolla on myös maisemallista arvoa. 

15.3 Kankaanrinne 

Rakennusten ympäröimä pihapiiri. Pihapiiriin 

kuuluu jälleenrakennusajalla rakennettu päära-

kennus, vanha rakennus, navetta ja aitta. Pihapii-

rin ympärillä on peltoja, isoja vanhoja mäntyjä, 

perunamaa ja marjapensaita. Asuinrakennus on 

kuistillinen, lautavuorattu, pienikokoinen ja hirsi-

runkoinen. Kuisti on korkea ja kellarin sisäänkäyn-

ti on rakennuksen takaseinustalla. Rakennuksessa 

on T-karmi-ikkunat, sekä koristeellinen puoliym-

pyrän muotoinen ikkuna kuistin oven yläpuolella. 

Kuistissa on peiliovet. 

Vanha päärakennus on rakennettu vuonna 1920. 

Rakennukseen on tehty 1960-luvulla sisäremontti. 

Pihapiirissä on myös jälleenrakennusajalla raken-

nettu uudempi asuinrakennus. Navetta ja aitta on 

rakennettu vuonna 1920. Tilalla on asuttu vakinai-

sesti viimeksi 1980-luvulla.
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Kuva 181. Kankaanrinteen vanha päärakennus. LKYT 2005.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös jälleenrakennusajan 

asuinrakennus.

Osa Soppelan kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

kulttuurihistoriallista  ja maisemallista arvoa.  

15.4 Uutela 

Uutelan avoimessa pihapiirissä kasvaa koivuja, 

haapoja ja pihlajia. Pihalla on kasvimaa ja peru-

namaa. Pihatie kohteeseen tulee idästä ja kylätie 

sijoittuu noin 70 metrin päähän pohjoiseen. Kohde 

on peltojen ympäröimä ja Soppelan kylä sijoittuu 

sen ympärille. Kohteessa on päärakennus ja sau-

na/varasto pohjoispuolella. Kemijärven Kaisan-

lahti on noin 100 metrin päässä pohjoisessa. 

Päärakennus on suorakaiteen muotoinen pit-

kähkö paritupamallinen hirsirakennus, jossa on 

korkea keltainen kuisti. Rakennuksessa on kuusi-

ruutuiset kaksinkertaiset ikkunat, joissa koristeel-

liset puitteet. Kuistissa on peiliovet.

Päärakennus on ulkoseiniltään hirsipintai-

nen, alun perin kuistiton talo, joka on rakennet-

tu 1900-luvun alussa. Päärakennus on Soppelan 

vanhin rakennus, ja sen pirtissä on toiminut koulu 

1950/1960-luvulla. Taloa on remontoitu 1950- ja 

1970-luvulla. Rakennukseen on laitettu peltikatto 

vuonna 1981. Vanhan mallin mukainen kuisti on 

rakennettu 2000-luvulla. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästyneet asuinrakennus ja saunarakennus.

Osa Soppelan kyläkokonaisuutta.  

Liittyy kylän sivistyshistoriaan (koulu).

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa.  

Kuva 182. Uutelan päärakennus. LKYT 2005. 

15.5 Berg 

Kemijärven Kaisanlahden itärannalla sijaitsevaan 

avoimeen ja rehevään pihapiirin kuuluu päära-

kennuksen lisäksi varasto (entinen navetta, talli) 

sekä vanha aitta. Rannassa on uudehko hirsisauna. 

Ns. Berginkummulla sijaitsee vanhoja rakennuk-

sia, sekä uudempia kesämökkejä ja omakotitaloja. 

Päärakennus on suuri mansardi-kattoinen hirsira-

kennus, jonka korkeassa kuistissa on koristeelliset 

ikkunat. Rakennuksessa on koristeelliset peiliovet 

ja T-mallin ikkunat. Rakennukseen on tehty sisä-

remontti vuonna 2000. Peltikatto laitettiin 1970-lu-

vulla.

Asuinrakennus on rakennettu 1900-luvun alus-

sa ja pihapiiri on toiminut pienviljelystilana. Tilalle 

tuleva tie on valmistunut 1970-luvun lopussa. Ra-

kennus on nykyään tyhjillään. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempi rakennus.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 183. Mansardikattoinen Bergin päärakennus. 
LKYT 2005. 
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Kuva 184. Ote Tapionniemen isojakokartasta vuodelta 
1900–1901. Kansallisarkisto.

Tapionniemen kylä

Tapionniemi sijaitsee noin 25 kilometriä pohjoiseen 

kaupungin keskustasta 5-tien varressa. Se muodos-

taa Ylikylän alueen yhdessä Vuostimon ja Oinaan 

kanssa. Alue sijaitsee Pyhätunturin kansallispuis-

ton välittömässä läheisyydessä. Tapionniemen 

länsipuolella kohoaa Airosvaara. Kylän asutus on 

keskittynyt pääosin 5-tien ja Kemijoen väliselle 

alueelle. 

Kemijärven Höyrylaiva Oy harjoitti laivaliiken-

nettä kirkonkylään vuosina 1909–1934, talvisin 

matka taittui hevosella, porolla tai hiihtäen. Pel-

kosenniemen tie rakennettiin vasta vuonna 1934. 

Kylässä oli vielä 1980-luvulla kaksi kauppaa ja 

posti. Kylässä on myös Kemijärven seurakunnan 

omistama kappeli seurakuntasaleineen ja hauta-

usmaa (kts. sivu 143 Kirkollinen rakentaminen).  

Nämä palvelevat kaikkia Ylikylän alueen asukkai-

ta. Kylällä on oma palotalli ja alkusammutusauto, 

jotka niin ikään palvelevat koko Ylikylän aluetta. 

Asukkaita Tapionniemessä on nykyään noin 180 

ihmistä. 

Tapionniemessä on säilynyt muutama varsin ko-

mea pihapiiri rannan tuntumassa. Esimerkiksi 

Jounilan kolmen asuinrakennuksen ja ulkoraken-

nusten muodostama kokonaisuus on näyttävä esi-

merkki Kemijokivarren tämän osan talonpoikaises-

ta rakentamisesta.

Jounilan, Niemelän ja Kerkelän tilojen ranta-alu-

eilta on tiedossa kaksi kivikautista asuinpaikkaa. 

Alueella on myös kaksi kiviesineiden löytöpaikkaa. 

Pyyntikuoppia on kartoitettu Pelkosenniementien 

länsipuolella kohoavilla Kiimanenän ja Tapion-

niemen sekä Airosvaaran harjanteilla ja rinteillä. 

Alueella on oleskeltu ja todennäköisesti asuttukin 

rautakauden lopulla, sillä Tervajängän pellosta on 

löydetty ns. botninen suksi ja toisen katkelma, jot-

ka on ajoitettu viikinkiajalle (800–1000-luvuille). 

Perimätieto on pitänyt Airosvaaran rinteessä erot-

tuvaa kivilatomusta 1600-luvulla eläneen Paavali 

Pelkosen tuvansijana, mutta jäännöksen ajoitus 

tai tarkoitus on tarkemmin selvittämättä. Tapion-

niemen talojen ympäristöstä tunnetaan runsaasti 

1700–1800-lukujen asutuksesta kertovia jäännöksiä 

ja löytöjä.  



119Suomen ympäristö  22 | 2011

Kohteet

Kartta 26. Tapionniemen kohteet.

16.1 Tapionniemen koulu 
16.2 Vanha Jounila 
16.3 Pauna 
16.4 Tapio 
16.5 Salminen

16.1 Tapionniemen koulu 

Tapionniemen koulu sijaitsee 5-tien varressa. Kou-

lun pohjoispuolella on Tapionniemen kappeli ja 

eteläpuolella entinen terveystalo. Koulun pihassa 

pohjoispuolella on talousrakennus ja sauna. Itä-

puolella on grillikota ja länsipuolella urheilukenttä. 

Koulun sokkeli on tehty betonista, runko hirrestä. 

Mansardikatossa on harmaa konesaumattu pelti ja 

julkisivuilla punainen pystyrimalaudoitus. Raken-

nuksessa on yksi umpikuisti sekä yksi avokatos. 

Ovet ovat pystypaneloidut ja ikkunat 9-ruutuiset 

valkoisilla pystypuitteilla. Rakennusta on remon-

toitu vuosina 1985–1986. 

Koulurakennus on rakennettu vuonna 1930.  Sen 

suunnittelijaa ei tiedetä. Koulua rakennettaessa 

kyläläiset keräsivät talkoovoimin sammaleita ra-

kennuksen tilkkeeksi. Talvisodan aikana koululla 

oli lottien toimintaa. Jatkosodan aikana kesällä ja 

syksyllä vuonna 1941 koululla asusti saksalaisia 

sotilaita. Lapin sodassa saksalaiset yrittivät polttaa 

koulun. Parhaimmillaan koulu oli kolme-opettajai-

nen. Koulu lakkautettiin vuonna 1997. Sen jälkeen 

koulu oli neljä vuotta kylätoimikunnan käytössä.  

Tällä hetkellä koulurakennus on kaupungin omis-

tama, mutta yksityisellä vuokralla.  

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt koulurakennus, joka uusiokäytössä.

Osa Tapionniemen kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin  arvo-

kas kohde, jolla on myös maisemallista arvoa.  

16.2 Vanha Jounila 

Vanha Jounila on rehevä ja avoin pihapiiri Kemi-

joen länsirannalla. Pihapiirissä on isoja pihlajia, 

kuusia ja kuusiaitaa. Pihapiirissä on vanha navetta-

rakennus, vanha kesänavetta varastona, uudempi 

asuinrakennus ja samassa pihapiirissä myös toinen 

vanha rakennus. Pihapiiri on siisti ja hyvin hoi-

dettu. Ympärillä on Tapionniemen kylää, peltoja, 

vanhoja ja uudempia omakotitaloja. 

Vanha asuinrakennus on korkea ja suuri kuis-

tillinen rakennus korkealla lohkokivisokkelilla. 

Rakennuksessa on pirtti, porstua, kuisti, keittiö ja 

kolme kamaria. Rakennuksessa on kuusiruutuiset 

kaksinkertaiset alkuperäiset ikkunat, joissa on kor-

keat koristeelliset ikkunoiden ylälistat. Kuistissa  

on koristeelliset ikkunat ja peiliovet.

Kuva 185. Tapionniemen koulu on rakennettu vuonna 
1930. LKYT 2004.
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Kuva 186. Vanhan Jounilan päärakennus. LKYT 2005.

Vanha asuinrakennus on entinen maanviljelysti-

lan päärakennus, joka on rakennettu 1800-luvulla 

(1820). Maitokarjan pito lopetettiin tilalla vuon-

na 1989 ja lihakarjan pito vuonna 1993. Tilalla on 

kasvatettu viljaa, perunaa ja mansikkaa. Tilalla on 

asuttu vakituisesti viimeksi 1980-luvulla. Sota-ai-

kana paikka oli saksalaisten sekä sallalaisten eva-

koiden käytössä, päädyssä oleva lohkokivikellari 

toimi “pommisuojana”. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia. 

Samaa pihapiiriä kohteen 174 Rantala kanssa.

Osa Tapionniemen kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

16.3 Pauna 

Paunan rehevä ja avoin pihapiiri sijaitsee Kemijoen 

länsirannalla. Pihapiirissä on vanhan asuinraken-

nuksen lisäksi vanha navetta, sauna, leikkimökki, 

uusi päärakennus, varasto, aitta ja lato. 

Päärakennus on suuri ja korkea hirsirakennus, 

jossa on porstua, 3 kamaria ja pirtti. Rakennus on 

kuistiton ja siinä on peltikatto.

Maanviljelystilan päärakennus on rakennettu 

vuonna 1850, ja siinä on asuttu vuoteen 1963 va-

kituisesti ja sen jälkeen se on ollut kesäasuntona. 

Päärakennus toimi evakkopaikkana sodan aikana. 

Karja on tilalta hävitetty 1980-luvulla. Taloon on 

laitettu peltikatto 1970-luvulla ja tuolloin rakennus 

myös maalattiin, muuten rakennus on alkuperäi-

sessä kunnossa.  

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia.

Osa Tapionniemen kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 187. Paunan vanha päärakennus. LKYT 2005.

Kuva 188. Paunan kaksikerroksinen aitta.  
LKYT 2005. 

16.4 Tapio 

Avoin pihapiiri, jossa on vanhan päärakennuk-

sen lisäksi navetta, puoji + talli + liiteri -rakennus, 

vuonna 1959 rakennettu asuinrakennus, aitta ja 

rannassa venehuone. Tila sijaitsee 5-tieltä kään-

tyvän Rantatien varrella Kemijoen rannalla. Ti-

lan ympärillä on peltoja, vanhoja rakennuksia ja 

uudempia omakotitaloja. Päärakennus on suuri 

pitkänomainen kuistiton hirsirakennus, jossa on 

pirtti, porstua, keittiö ja neljä kamaria. Rakennuk-

sessa on ns. T- ja 6-ruutuisia ikkunoita. Ikkunoiden 

ylälistat ovat koristeelliset. 

Talo on rakennettu vuonna 1909. Tilalla aiemmin 

1800-luvulta olleet rakennukset ovat palaneet: tuli 

syttyi pärekatosta ja kaikki rakennukset paloivat. 

Tilan kolmas navetta on rakennettu vuonna 1950. 

Vanhassa päärakennuksessa on asuttu vakituisesti 

vuoteen 1959 asti, jolloin muutettiin uuteen asuin-

rakennukseen. Nykyisin vanha päärakennus on 

varastokäytössä. Rakennuksen pärekaton päälle 

laitettiin peltikatto 1900-luvun loppupuolella. 
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Kuva 189. Tapion päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 190. Tapion pihapiiri. LKYT 2005. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia rakennuksia.

Osa Tapionniemen kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

16.5 Salminen 

Kemijoen länsirannalla, Tapionniemen alapuo-

lella sijaitseva entinen maatila. Päärakennusta 

vastapäätä on navettarakennus ja kaivo navetan 

pohjoispäässä. 

Päärakennus on jyrkkäkattoinen lautavuorattu 

hirsirakennus, jossa on betonisokkeli. Rakennuk-

sessa on pirtti, keittiö, kaksi kamaria, eteinen ja 

kuisti. Rakennuksessa on 6-ruutuiset ikkunat. Talo 

on ulkovuorattu 1960-luvulla. Tulisijoina pirtissä 

on leivinuuni ja kamareissa kakluunit.

Viljami Salminen on rakentanut talon vuonna 

1932 ja siinä on asuttu vakituisesti 1970-luvun lop-

pupuolelle asti. Ulkovuoraus on uusittu 1960-lu-

vulla. Nykyisin rakennus toimii varastona. 

Kuva 191. Salmisen päärakennus on rakennettu  

vuonna 1932. LKYT 2005. 

Kuva 192. Salmisen poikkeuksellisen suuri navetta-

rakennus. LKYT 2005.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus ja navetta.

Poikkeuksellisen kookas asuinrakennus + navetta. 

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 
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Vuostimon kylä

Kuva 193. Ote Vuostimon isojakokartasta vuodelta 1900. 
Kansallisarkisto.

Vuostimo on Kemijärven pohjoisin kylä ja se sijait-

see noin 40 kilometrin päässä kaupungin keskus-

tasta. Kylä sijoittuu joen, peltojen ja mäkien maise-

maan. Kylä sijaitsee Pelkosenniemelle ja Sodanky-

lään menevän 5-tien varrella rakentuen tiiviimmin 

Pirttivaaran ja Vuostimon mäille. 

Vuostimon kylän kohdalla Kemijoessa sijaitsee 

Vuostimosaari, Sahasaari ja Raudastensaaret. Py-

häjoki laskee Vuostimosaaren yläpuolella Kemi-

jokeen. 

Pääosa kylän asutuksesta sijoittuu 5-tien varteen 

ja tien ja Kemijoen väliselle alueelle. Asutus on si-

joittunut joko yhden pihapiirin kokonaisuuksiin tai 

useamman pihapiirin rykelmiksi. Tiiviimmin asut-

tu mäki on metsää ja rantatasangoilla on peltoja. 

Sahasaareen johtava Sahantie on vanha kulkureitti, 

jolla on kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kylässä on pääosin jälleenrakennuskauden ra-

kennuskantaa, mutta myös useita sodalta säästy-

neitä 1800-luvun tai 1900-luvun alun rakennuksia. 

Sotien jälkeen rakennetut harjakattoiset 1½-kerrok-

siset rintamamiestalot muodostavat yhdessä van-

hempien ja uudempien rakennusten kanssa varsin 

yhtenäisen kyläkuvan. Pyhäjoki ja sen pohjoispuo-

lelle sijoittuva kyläasutus muodostavat maisemal-

lisesti arvokkaan kokonaisuuden, vaikkakin Py-

häjoen eteläpuolella sijainneet pellot ovat osittain 

pajuttuneet maatalouden vähentymisen myötä ja 

kylän maisemallinen arvo alkaa pusikoitumisen 

myötä heikentyä. Etelästä saavuttaessa Vuostimon 

kyläkuva hahmottuu eheänä maatilojen rajatessa 

maisemaa sekä pelloille että Sodankyläntielle. 

Myös Pirttivaaran rinneasutus hahmottuu koh-

tuullisen eheänä. Ainoastaan risteyksen pysäköin-

tialue rikkoo maisemaa. 

Tie Vuostimon kylään on valmistunut vuonna 

1937, sitä ennen joki muodosti tärkeimmän kulku-

väylän. Matkustajalaiva Aalto pysähtyi Vuostimos-

sa matkalla Kemijärveltä Pelkosenniemelle. 

Vuostimon koulu on rakennettu vuonna 1948 ja 

nuorisoseurantalo vuonna 1946. Hautausmaa on 

perustettu vuonna 1948. Koulu on lakkautettu ja 

myyty yksityiselle syksyllä 2010. Kylässä on ollut 

varsin aktiivista elinkeinotoimintaa. Vuostimon sa-

ha perustettiin vuonna 1910 Oinaan, Tapionniemen 

ja Vuostimon kyläläisten yhteisyrityksenä. Kemi-

järven säännöstely katkaisi tien sahalle ja vaikeutti 

muutenkin sen toimintaa. Niinpä saha myytiinkin 

Kemijoki Oy:lle vuonna 1965, jolloin sahan toimin-

ta lakkasi. Kylällä on toiminut tiilitehdas 1940-lu-

vulla ja 1950-luvun alussa ja betonivalimo vuosina 

1964–1966. Autioniemessä on toiminut veneveistä-

mö 1900-luvun alusta vuoteen 2004 saakka. Kor-

pelassa on toiminut kenkätehdas. Asukasmäärä 

oli suurimmillaan 1940–1950-luvuilla. Nykyään 

kylässä on asukkaita noin 230 ja maataloutta har-

joitetaan edelleen kahdella tilalla.

Vuostimossa on merkkejä myös esihistorialli-

sesta asutuksesta. Vuostimovaarasta on kartoitettu 

useita pyyntikuoppia. Vuostimosaaren koillispuo-

lisella rannalla sijaitsevassa Kalmanniemessä on 

perimätiedon mukaan ollut kalmisto. Paikka on 

raivattu pelloksi jo kauan sitten eikä kalmistosta 

ole arkeologisissa tarkastuksissa todettu enää mi-

tään merkkiä. Samaan tarinaperinteeseen liittyy 

Vuostimosaaren rannasta esiin pistävä kieleke, 

Piispanpöytä. 
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Kohteet

Kartta 27. Vuostimon kohteet.

17.1 Pekkala 
17.2 Osto-Pekkala 
17.3 Vanhatalo 
17.4 Vuostimo 
17.5 Kauhala

17.1 Pekkala

Avoin vanhojen mäntyjen ympäröimä pihapiiri 

sijaitsee 5-tien ja Kemijoen välisellä alueella. Piha-

piirissä on vanhan asuinrakennuksen lisäksi uu-

dempi navetta, liiteri, uusi päärakennus ja sauna. 

Vanha päärakennus on iso kuistiton huopakat-

toinen hirsirakennus. Rakennuksessa on pirtti, 

porstua, kamari ja sali. Rakennuksessa on koris-

teelliset jugendtyyliset 7-ruutuiset ikkunat ja pei-

liovet.

Rakennuksen hirsikehikko on tehty vuonna 1908, 

omistajan palattua Amerikasta rakennus on teh-

ty valmiiksi vuonna 1924. Päärakennuksen salis-

sa on ollut SOK:n kauppa. Sähköt rakennukseen 

on laitettu vuonna 1950, katto on uusittu vuosina 

1963–1964 ja sisäkaton paneeli on laitettu vuosina 

1957–1958. Pihapiirissä on lisäksi sodan jälkeen 

rakennettu navettarakennus ja sauna. Tilalla on 

asuttu vakituisesti vuoteen 1967, jolloin pihapiiriin 

rakennettiin uudeksi asuinrakennukseksi tiilitalo. 

Nykyään vanha asuinrakennus toimii varastona.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus pihapiirissä, jossa myös 

uudempia rakennuksia.

Osa Vuostimon kyläkokonaisuutta. 

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 194. Pekkalan päärakennus. LKYT 2005. 

17.2 Talvensaari /Osto-Pekkala/ 

Yl i -Erkkilä/Saarela 

Avoin heinikkoinen pihapiiri sijaitsee Sahantien 

varressa 5-tien ja Kemijoen väliin jäävällä alueella. 

Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi uudempi 

”ns. mummonmökki” ja maakellari. Rannan puo-

lella on vanhoja aittoja. Asuinrakennus on pitkä 

2-kuistinen, huopakattoinen iso hirsirakennus. 

Rakennuksessa on pirtti ja kaksi kamaria raken-

nuksen molemmissa päädyissä.

Rakennuspaikka on Vuostimon vanhin. Asuin-

rakennus on rakennettu vuonna 1871. Navetta on 

purettu pihapiiristä vuonna 1973. Rakennuksessa 

toimi sota-aikana koulu yhden vuoden ajan ja se 

on toiminut myös koulun ruokalana. Rakennuksen 

isot hirret on hakattu Pyhäjärven rannasta Souta-

janselästä. 

Rakennus oli pitkään kylmillään, mutta viime 

vuosina siihen on tehty mittavaa kunnostusre-

monttia viime vuodet. Remonttia on avustanut 

Museovirasto sekä Lapin ELY-keskus (entinen La-

pin ympäristökeskus). 
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Kuva 195. Talvensaaren pihapiiri. Tiina Elo 2010. 

Kuva 196. Talvensaaren päärakennusta remontoidaan. 
Tiina Elo 2009. 

Rakennukset ovat maisemallisesti ja kyläkuval-

lisesti keskeisellä paikalla. Talossa on säilynyt 

rakenteellisia yksityiskohtia kuten viimeistelty 

räystäslaudoitus ja ikkunoiden listoitus. Toinen 

kaksikerroksisista aittarakennuksista on erikoinen 

sivuportaineen.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus.

Liittyy kylän sivistyshistoriaan (koulun ruokalana toiminut).

Osa Vuostimon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 197. Toinen Talvensaaren kuisteista 
ennen remonttia. LKYT 2005. 

17.3 Vanhatalo 

Vuostimon kylän itälaidalla oleva kaunis piha-

piiri, joka sijaitsee Kemijokeen pistävän lahden 

rannassa, 5-tien ja Kemijoen välisellä alueella. Pi-

hapiirissä vanhan asuinrakennuksen eteläpuolel-

la on jälleenrakennusajan navetta ja länsipuolella 

uudempi päärakennus. Vanha asuinrakennus on 

suurehko kuistiton huopakattoinen vanha hirsi-

rakennus, jossa on pirtti, keittiö, porstua ja kaksi 

kamaria. Rakennuksen katto on korjattu vuonna 

1951 ja 2000-luvun vaihteessa. Rakennuksessa on 

6-ruutuiset ikkunat, joissa on koristeelliset karmit. 

Vanha päärakennus on rakennettu vuonna 1903 

maanviljelystilan asuinrakennukseksi. Tilalla on 

asuttu 1970-luvulle asti. Nykyisin rakennus toimii 

varastona. Rakennus on toiminut jossain vaiheessa 

tilapäisenä koulurakennuksena. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus.

Liittyy kylän sivistyshistoriaan (koulu).

Osa Vuostimon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 198. Vanhatalon (Talvensaari, ns. Juhon paikka) 
päärakennus. LKYT 2005. 
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17.4 Vuostimo 

Vuostimonsaaressa sijaitsevassa avoimessa piha-

piirissä on  päärakennuksen lisäksi savusauna, 

navetta, puoji ja 2-kerroksinen maitohuone. Kau-

empana metsänreunassa on maakellari. Pihapii-

rissä on myös kaivo. Vuostimonsaaressa on tä-

män pihapiirin lisäksi kolme loma-asuntoa ja yksi 

vakituisesti asuttu tila. Saaren ympärysmitta on 

noin 2100 m. Päärakennus on suuri pitkänomainen 

avokuistillinen hirsirakennus, jossa on koristeelli-

set ikkunakarmit. Rakennuksessa on pirtti, kaksi 

kamaria, porstua, keittiö ja avokuisti. Kuisti on ra-

kennettu taloon jälkeenpäin. Rakennus on kunnos-

tettu 1900-luvun loppupuolella. Rakennuksessa on 

6-ruutuiset ikkunat.

Vuostimo on vanha maanviljelys- ja luontaista-

loustila. Päärakennus on rakennettu vuonna 1878 

ja siinä on asuttu viimeksi vakituisesti 1970-luvul-

la. Nykyisin tila on asumaton ja lomakäytössä. En-

tisessä maitohuoneessa on nykyisin majoitustiloja 

ja sauna. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt asuinrakennus.

Osa Vuostimon kyläkokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 199. Vuostimon päärakennus. LKYT 2005. 

17.5 Kauhala 

Vuostimon kylän pohjoispäässä sijaitsevan entisen 

maanviljelystilan pihapiiri, jossa asuinrakennuk-

sen lisäksi on navetta, sauna, lato, varasto ja maa-

kellari. Puustoisen pihapiirin läpi on ennen kul-

kenut tie. Päärakennus on korkea jyrkkäharjakat-

toinen kuistillinen, lautavuorattu hirsirakennus. 

Rakennuksessa on pirtti, keittiö, kaksi kamaria 

ja kuisti. Rakennuksessa on 12-ruutuiset ikkunat 

(6+6) ja päädyissä 9-ruutuiset (vanhat lasit). Tu-

lisijoina pirtissä on uuni ja kamareissa kakluunit. 

Päärakennus on rakennettu vuonna 1929. Nor-

jassa käynnin jälkeen omistaja rakensi norjalaisen 

tavan mukaan jyrkkäharjakattoisen talon. Talo on 

lautavuorattu 1960-luvulla. Rakennus on nykyisin 

tyhjillään.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Alueelle epätyypillinen norjalaismallinen päärakennus.

Osa Vuostimon kyläkokonaisuutta. 

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 201. Kauhalan päärakennus. LKYT 2005. 

Kuva 200. Entinen maitohuone. LKYT 2005. 
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Yksittäisiä pihapiirejä

18.1 Vanha Ämmälä 
18.2 Virsu-Inkilä 
18.3 Ailunka 
18.4 Viertola

18.1 Vanha Ämmälä

Kartta 28. Vanhan Ämmälän kartta.

Kuva 202. Ote isojakokartasta vuodelta 1900. Karttaa on 
täydennetty myöhemmin. Kansallisarkisto. 

Rakennus sijaitsee Ämmänniementien ja Kemi-

järven välissä. Länsipuolella on Ämmänniemi ja 

itäpuolella Peräposiontie. Paikka on entinen maan-

viljelystila, jonka pihapiiristä on navetta purettu. 

Rakennus on suuri, korkea maalaamaton osittain 

vuorattu hirsirakennus, jossa on korkea kuisti, 

pirtti, porstua, kamari ja salipää. Rakennuksessa 

on 6-ruutuiset vanhat ikkunat ja haukkaikkunat. 

Kuistissa on koristeelliset ”jugendtyyliset” ikku-

nat. Rakennuksessa on myös haukkaikkunat. 

Talo on rakennettu 1800-luvun alkupuolella. Ra-

kennuksessa on asuttu 1970-luvulle asti vakitui-

sesti, nykyisin se toimii tilapäisenä loma-asuntona 

kesäisin. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt suuri ja komea asuinrakennus, jossa erityi-

sen hieno kuisti. 

Rakennus huonokuntoinen.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 

Kuva 203. Vanhan Ämmälän asuinrakennus. LKYT 2005. 

Kuva 204. Vanhan Ämmälän kuisti. LKYT 2005. 
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18.2 Virsu-Inki lä 

Kartta 29. Virsu-Inkilän kartta.

Inkilänniemessä sijaitseva pihapiiri, jossa on alku-
peräinen asuinrakennus, vanhan navetan paikalle 
rakennettu uusi asuinrakennus, puoji, verkko-
huone, ranta-aitta, rantasauna, vilja-aitta, masiini-
huone ja vanha pirtti. Etäisyys Luusuantieltä noin  
4 kilometriä. 

Vuodelta 1906 oleva asuinrakennus on suora-
kaiteen muotoinen hirsirakennus. Rakennuksen 
ikkunoiden ulkopuoliset lasit ovat alkuperäistä 
puhallettua lasia. Ikkunat on kunnostettu ja niihin 
on lisätty kolmas ikkunapuite. Kaikki pääraken-
nuksen alkuperäiset ovet on kunnostettu. Raken-
nus oli tyhjillään vuosina 1995–2001, jonka jälkeen 
se kunnostettiin.

Inkilänniemen vanhin rakennus on niemen ran-
nassa sijaitseva vanha pirtti, joka on rakennettu 
vuonna 1746. Tässä rakennuksessa ei liene asut-
tu 1800-luvun jälkeen. Vuonna 2004 rakennuksen 
tuohi-malkakatto korjattiin uusimalla malkapuut 
ja tuohet perinteisen rakennustavan mukaisesti. 

LKYT-arvio:
Sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uusi rakennus.
Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-
sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 205. Virsu-Inkilän päärakennus. LKYT 2004. 

Kuva 206. Virsu-Inkilän komea kaksikerroksinen puoji. 
LKYT 2004. 

18.3 Ailunka 

Kartta 30. Ailungan kartta.

Tila sijaitsee kauniilla paikalla Oilunganniemen 
kärjessä. Niemessä on laaja kivikautinen asuin-
paikka ja tilan pelloilta on saatu talteen useita esi-
nelöytöjä. Pihapiiriin kuuluu vanhan asuinraken-
nuksen lisäksi navetta, maakellari, riihi, rantatalo, 
uusi asuinrakennus, kaksi aittaa ja kaksi latoa. Etäi-
syys Luusuantiestä on noin 4 kilometriä. Vanha 
asuinrakennus on paritupamallinen ja keltainen 
hirsirakennus, jossa on komeat profiloidut ikku-
noiden puitteet. Kuistissa on T-mallin ikkunat ja 
rakennuksessa 6-ruutuiset ikkunat.

Talo on rakennettu 1850-luvulla alun perin soti-
lastorpaksi ja se on sisustettu 1920–1930 -luvuilla. 
Rakennusta on korjattu 1950-luvulla, sekä vuonna 
1980. Talossa on asuttu vakituisesti vuoteen 1972 
asti. Nykyään se toimii varastona. 

LKYT-arvio:
Sodalta säästynyt pihapiiri.
Pihapiirissä myös uudempi asuinrakennus.
Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-
sesti erittäin arvokas kohde. 
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Kuva 207. Ailungan päärakennus. Simo Oinas 2010.

18.4 Viertola 

Kartta 31. Viertolan kartta.

Villiintynyt ja pensoittunut Tapionniemen etelä-

puolella sijaitseva pihapiiri, jossa asuinrakennuk-

sen lisäksi osittain kaksikerroksinen piharakennus, 

jossa on sauna ja liiteri.  Asuinrakennus on hir-

sirakennus, jossa on erikoisen näköinen kuisti ja 

ikkunat. Rakennuksessa on pirtti, kuisti, kamari 

ja ”kylmäkamari” (varasto). Rakennuksessa on ju-

gendtyyliset koristeelliset ikkunat, joissa 3 isom-

paa ruutua ja 6 pienempää. Tulisijoina ovat iso 

massiivinen koristeellinen pirtinmuuri, josta hella 

on purettu ja kamarissa koristeellinen pystyuuni. 

Seinissä on veistetty piiluhirsi ja kamarin sisäkatto 

on koristeellinen paneelikatto. 

Vanha maanviljelystila, josta navetta on purettu 

tai lahonnut. Asuinrakennus on rakennettu luulta-

vasti 1800-luvulla, rakentaja ”Peku” Pikkuharju. 

Rakennuksessa on asuttu vakituisesti 1960-luvulle, 

sen jälkeen se on toiminut tilapäisenä lomaraken-

nuksena joitakin vuosia, jonka jälkeen se on ollut 

tyhjillään. Talo on huonokuntoinen oltuaan niin 

pitkään tyhjillään.

Kuva 208. Viertolan päärakennus. LKYT 2005.

Kuva 209. Viertolan kaunis kamarin uuni ja koristeellista 

kattoa. LKYT 2005. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt pihapiiri.

Asuinrakennuksessa erikoisia, jugendtyylisiä piirteitä.

Pitkään asumattomana ja huonokuntoinen.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

historiallista ja maisemallista arvoa. 
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Teemakohteita

Kemijärven koulurakennukset

Kouluopetuksen alku

Ennen varsinaisen koululaitoksen syntymistä huo-

lehti ihmisten sivistämisestä kirkko. Seurakunta 

oli jaettu kinkeripiireihin eli yökuntiin – pappi ja 

lukkari olivat yötä kinkerikunnan taloissa. Kemi-

järvellä oli vanhastaan kolme kinkerikuntaa, joista 

tuli vuonna 1795 virallisia maakirjakyliä: Ylikylä, 

Isokylä ja Alakylä. Vuonna 1762 määrättiin sellai-

siin seurakuntiin, joissa lukkarit eivät voineet hoi-

taa opetusta, hankittavaksi erityinen lastenopet-

taja. Vuonna 1858 annettiin asetus, jonka mukaan 

seurakunnat saattoivat perustaa myös kiinteitä 

kansakouluja. Alkuopetus tapahtui edelleen seu-

rakunnan vanhoissa kiertokouluissa. Kemijärvel-

lä toimi ainoastaan yksi kiertokoulu vuoteen 1892 

saakka, jolloin kuntaan päätettiin opetuksen te-

hostamiseksi perustaa toinen koulupiiri. Tämä tuli 

käsittämään Isokylän sekä osia Alakylästä muun 

osan pitäjästä kuuluessa pohjoiseen koulupiiriin. 

Kolmas kiertokoulu perustettiin Kemijärvelle 

vuonna 1905, jolloin uuteen koulupiiriin päätettiin 

sijoittaa Isokylä ja Ylikylästä Kostamonperä. Kier-

tokoulu lähti Kemijärvellä käyntiin melko kivutto-

masti herättämättä juuri lainkaan vastustusta. Sen 

sijaan kansakoulua kohtaan tunnettiin enemmän 

epäluuloa.  

Vasta vuonna 1895 kuntakokouksessa päätet-

tiin, että kuntaan perustetaan yksi kansakoulu ja 

se rakennetaan kirkonkylään Särkikankaalle. Uusi 

koulutalo valmistui syksyllä 1898. Toinen kansa-

koulu saatiin kuntaan heti Särkikankaan koulun 

valmistuttua. Kemi-yhtiö päätti kesällä 1899 yh-

tiökokouksessaan rakentaa Isokylän väliaikaiselle 

jakokunnalle omalla kustannuksellaan kansakou-

lun. Jakokuntalaiset valitsivat koulun paikaksi 

Ketolanvaaran. Yhtiö rakennutti paikalle kouluta-

lon, ja lupautui kymmenen vuoden aikana koulua 

ylläpitämään. Kymmenen vuoden mentyä Oulun 

läänin kuvernööri määräsi kunnan jatkamaan kou-

lun toimintaa. Tällöin kuntakokous päätti vuokra-

ta koulutalon kalustoineen ja opetusvälineineen 

Isokylän jakokunnalta ja myöhemmin kunta osti 

rakennuksen itselleen. 

Seuraava koulu perustettiin Ylikylän koulupii-

riin. Oinaan koulun vihkiäiset pidettiin tammi-

kuussa 1914. Luusuan koulu päätettiin rakentaa 

Sipolan kankaalle ja rakennuksen arvioitiin val-

mistuvan syksyllä 1918. Vuoden 1916 lopulla asia 

jouduttiin ottamaan uudelleen esille. Tällöin ää-

nestettiin jälleen koulun paikasta ja Muuskonhar-

ju voitti paikkakilvan. Kuntakokouksessa helmi-

kuussa 1917 oli esillä lasten vanhempain anomus, 

jossa pyydettiin, että Levärannan, Kummunkylän 

ja Kostamonperän lapsille avattaisiin kansakoulu 

syyskuussa 1917. Kokous tekikin päätöksen siitä, 

että koulu tullaan rakentamaan Kummunkylän 

kankaalle siten, että siinä voidaan aloittaa koulu-

työ syksyllä 1923. 

Oppivelvollisuuslaki ja 1920-luvun 
koulujen rakentaminen

Vuoden 1921 elokuussa voimaan tullut oppivel-

vollisuuslaki sääti, että kaikki 7–13 -vuotiaat lapset 

olivat oppivelvollisia. Kemijärven kunnanvaltuus-

to hyväksyi uuden koulupiirijaon kokouksessaan 

toukokuussa 1923. Kirkonkylän koulu avattiin 

1921. Uudesta koulusta tuli Kirkonkylän koulu1 

ja vanhasta koulusta Särkelän koulu. Kemijoki-

varteen Tapionniemen ja Pelkosenniemen välissä 

sijaitsevaan Vuostimon kylään saatiin myös koulu 

vuonna 1921. Räisälä Kemijärven itärannalla sai 

koulunsa 1923. Soppelan koulu avattiin 1924, ja 

Tohmossa koulunpito alkoi tammikuussa 1926. 

Syksyllä 1926 aloitti Tohmossa myös yläkansakou-

lu ja Luusuassa alakoulu. Tammikuussa 1927 aloi-

1  Kirkonkylän koulua ruvettiin kutsumaan Keskuskouluksi 

vuoden alusta 1958. Kolmannen nimensä, Kuumaniemen, 

koulu sai 1973. Nimien vaihdokset on tehty kauppalan ja 

kaupungin syntyvaiheiden yhteydessä.
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tettiin koulunpito peräti kolmessa kylässä, jolloin 

aloittivat toimintansa Halosenrannan, Javaruksen 

ja Juujärven alakansakoulut ja syksyllä myös ylä-

kansakoulut. Tammikuussa 1929 alkoi koulutyö 

Lehtolan kylässä, ja saman vuonna aloittivat vielä 

Ulkuniemen ja Oinaan koulut. 1930-luvulla perus-

tettiin vielä kaksi koulua; Puikkolan koulu 1935 ja 

Leväranta 1937. Ensimmäinen Levärannan nimellä 

vuonna 1918 perustettu koulu kantoi nyt nimeä 

Kostamo. 

Valtio ohjasi alusta alkaen koulujen rakenta-

mista. Koulujen rakentaminen vaati tyyppipiirus-

tuksia, joilla varmistettiin paitsi edullisuus, myös 

toiminnallisten, teknisten ja rakennustaiteellisten 

odotusten täyttyminen. Tyyppipiirustuskokoelmia 

ilmestyi 1880-luvulta noin vuosikymmenen välein 

aina 1950-luvun vaihteeseen asti. Maalaiskoulujen 

arkkitehtuurihistoria on vielä 1920- ja 1930-luku-

jen aikana suureksi osaksi juuri tyyppipiirustusten 

historiaa, sillä noina vuosina laadittiin lähes kym-

menen uutta mallipiirustussarjaa. 

Jälleenrakennusaika ja suuret ikäluokat

Sodan jälkeen jälleenrakennus, suuret ikäluokat 

ja uudet perustetut asutusalueet vaativat myös 

Kemijärvellä lisää kouluja. Kuusivaaran, Ruopsan 

ja Tonkopuron koulut avattiin 1946, Kalkiaisen ja 

Pyhätunturin koulut 1950 ja Hyypiö 1952, joka 

käytännössä jatkoi Ketolan koulun toimintaa. Juu-

järven koulupiirin oppilaitten koulumatkoihin toi 

helpotusta, kun Hoppulan koulu käynnistyi 1950. 

Pikkukylässäkin oma koulu alkoi toimia 1952. Voi-

malaitostöiden alkaminen toi runsaasti oppilaita 

lisää Kemijokivarren kouluihin. Juujärven koulus-

sakin oli parhaimmillaan vuosina 1963–1964 lähes 

150 oppilasta ja viisi opettajaa. Ennen kansakoulu-

lain voimaantuloa aloitti vielä Luokanaavan koulu 

1957. 

Oppikoulut ja lukio

Lapin maalaiskunnista Kemijärvi sai oppikoulun 

Rovaniemen jälkeen toisena. Koulu toimi ensim-

mäisen lukuvuoden pappilan pirtissä ja sai oman 

koulutalon jo 1926. Rakennus säästyi sodassa, joten 

koulu jatkoi toimintaansa omassa rakennukses-

saan vielä sodan jälkeenkin.

Vuonna 1949 valtio otti yhteiskoulun omistuk-

seensa, ja koulun nimi muuttui silloin Kemijärven 

keskikouluksi. Kannatusyhdistyksen ylläpitämä 

lukio aloitti Kemijärvellä toimintansa 1951, ja val-

tio otti myös lukioluokat suojiinsa, jolloin keski-

koulu ja lukioluokat muodostivat yhdessä Kemi-

järven yhteislyseon. Peruskouluun siirryttäessä 

1972 tämä oppilaitos liitettiin Kemijärven koulu-

laitokseen, jolloin lukioluokista tuli kaupungin 

ylläpitämä Kemijärven lukio ja keskikoululuokat 

muodostivat Keskikauppalan yläasteen. Luku-

vuodet 1973–1975 yläasteen koulu jatkui Pöyliön 

yläasteena, joka lakkautettiin 1975. Kemijärvellä-

kin osoittautui yksi oppikoulu riittämättömäksi 

1960-luvulla ottamaan kaikkia halukkaita oppilai-

ta sisään. Yksityisen kannatusyhdistyksen, Kemi-

järven seudun yhteiskoulun tuki ry:n ylläpitämä 

viisiluokkainen Kemijärven yhteiskoulu aloitti 

Kemijärven kauppalassa 1962. Omat tilat tämäkin 

koulu sai jo 1964, kun nykyinen Lepistön koulu 

valmistui. Kauppalan omistukseen koulu siirtyi 

1969. Lukuvuoden 1972–1973 ajan yhteiskoulusta 

ja kauppalan kansakoulusta muodostetut yläasteet 

olivat erillisiä oppilaitoksia, Lepistö ja Sepänrinne, 

jotka 1973 yhdistettiin Lepistön yläasteeksi.

Keskiasteen koulutus 

1940-luvulla aloitti toimintansa Kemijärven emän-

täkoulu (kts. esiteltävät kohteet Isokylä s. 89), joka 

sai oman koulurakennuksen vuonna 1954 Isoky-

lälle. Emäntäkoulutoiminta tiloissa loppui vuon-

na 1986. Vuonna 1991 oppilaitoksia yhdistettiin ja 

nimeksi tuli Koillis-Lapin ammatillinen oppilaitos. 

Tähän kuului myös entinen emäntäkoulu. Vuoden 

1997 alusta nimi muuttui Koillis-Lapin ammatti-

opistoksi ja saman vuoden elokuun alusta Kemi-

järven ammattiopistoksi. Laitoksen nykyinen nimi 

on Itä-Lapin ammattiopisto. Opettajankoulutus-

laitoksen eli seminaarin saaminen Kemijärvelle 

1950-luvulla oli Kemijärvelle merkittävä asia ja 

sen lakkauttaminen vuonna 1970 puolestaan suu-

ri tappio koko Itä-Lapille (kts. esiteltävät kohteet 

kylittäin Särkikangas  s. 76). 

Koulujen lakkauttaminen

Ensimmäinen koulun lakkautus tapahtui Kemijär-

vellä 1946, kun Puikkolan koulu ei osoittautunut 

elinkelpoiseksi. Pikkukylän koulussakaan eivät 

oppilaat riittäneet kuin kolmeksi vuodeksi, sillä 

koulu lakkautettiin jo 1955. Kemijärven kehitys ei 

poikkea Lapin läänin muista kunnista, vaan kylä-

koulujen määrä alkoi vähentyä 1960-luvun alussa. 

Päiväjoen koulu lakkasi 1961, Ruopsa 1962, Luo-

kanaapa 1964, Muusko 1965 sekä Pyhätunturi ja 

Oinas 1966. Peruskoulun aattovuosina lakkasivat 

vielä Tonkopuron koulu 1968 sekä Javarus ja Kuu-

sivaara 1970. Peruskoulun tulon jälkeen ei Kemijär-

vellä tarvinnut lakkauttaa 20 vuoden aikana kuin 

Kalkiaisten koulu 1985. 1990-luvulla ja sen jälkeen 

lakkautustahti on vain kiihtynyt. Vuonna 1992 Ke-

mijärvellä lakkasivat koulut Hyypiön, Räisälän ja 

Ulkuniemen kylissä. Juujärven koulu lakkasi 1996 
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ja 1997 Tapionniemen koulu, jonka peruskorjauk-

sen valmistumista oli juhlittu joulukuussa 1990. 

Syksystä 1998 lakkasi vielä Levärannan koulu. 

2000-luvun puolella on vielä lakkautettu Kal-

laanvaaran, Kostamon, Joutsijärven, Vuostimon, 

Soppelan, Luusuan, Halosenrannan, Lehtolan ja 

Tohmon koulut. 

Keskustan koulujärjestelyt ovat 2000-luvun 

alussa käyneet läpi melkoisen muutosmyrskyn, 

kun Kuumaniemen koulun sisäilmaongelmien ta-

kia sen toiminta lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin 

Hillatien kouluun, jonne muodostui yhdistetty ala- 

ja yläaste. Hillatien koulussa ennen toiminut lukio 

siirrettiin entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin, 

jossa se toimii edelleen. Myös Lepistön koulun ja 

seminaarin harjoituskoulun toiminta on lakkautet-

tu sisäilmaongelmien takia ja ne ovat olleet viime 

vuodet tyhjillään. Näiden ja muiden lakkautettujen 

koulurakennusten tulevasta kohtalosta päättämi-

nen on yksi kulttuuriympäristön kannalta keskei-

simmistä tehtävistä, jonka kaupungin päättäjät 

yhdessä viranomaisten ja alan asiantuntijoiden 

kanssa joutuvat tekemään. 

Kartta 32. Paatelan koulukokonaisuus A.

Kohteet

Kemijärvellä on poikkeuksellisen laaja ja moni-

puolinen kokoelma eri-ikäisiä kulttuurihistorial-

lisesti arvokkaita koulurakennuksia. Arkkitehti 

Jussi ja Toivo Paatelan 1920-luvulla ja arkkitehti 

Toivo Salervon jälleenrakennuskaudella suunnit-

telemat koulurakennuskokonaisuudet ovat Lapin 

mittakaavassa harvinaiset ja tästä syystä erityisen 

arvokkaat. Näiden lisäksi arkkitehti Unto Ojosen 

suunnittelema Pyhätunturin koulu ja arkkitehti 

Erkki Koiso-Kanttilan suunnittelema Tohmon uu-

si koulu ansaitsevat tulla esitellyksi.  Kemijärven 

vanhin säilynyt koulu, Oinaan koulu, edustaa ju-

gend-tyylisuuntaa ja on siitä syystä Lapissa erittäin 

harvinainen (kts. esiteltävät kohteet Oinas s. 105). 

Arkkitehti Jussi ja Toivo Paatelan 
1920-luvun koulukokonaisuus 

19.1 Juujärven koulu 
19.2 Muuskon koulu 
19.3 Luusuan koulu 

.
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Kartta 33. Paatelan koulukokonaisuus B.

19.4 Soppelan koulu 
19.5 Javaruksen koulu 
19.6 Tohmon vanha koulu

Arkkitehti Jussi ja Toivo Paatelan kansakoulun 

tyyppipiirustuksilla on Kemijärvelle rakennettu ai-

nakin kuusi koulua: Muuskon 1926, Soppelan 1928, 

Javarus 1928, Tohmo 1928, Luusua 1929 ja Juujärvi 

1929. Muuskon koulun kohdalla suunnittelijaksi 

mainitaan lisäksi E.L. Lehmusvaara. 

Arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatelan2 yhteinen 

toimisto toimi vuosina 1919–1929. Tuona aikana 

veljekset tunnettiin aktiivisina arkkitehtuurikil-

pailuihin osallistujina ja ahkerina suunnittelijoina. 

Veljekset saivat monet vuosikymmenen merkittä-

vimmiksi muodostuneista töistään juuri arkkiteh-

tuurikilpailujen kautta. He niittivät mainetta mm. 

Kouvolan asemakaavan ja maalaiskansakoulujen 

tyyppikilpailuissa. 1920-luvulla järjestetyssä maa-

laiskansakoulujen tyyppikilpailussa Jussi JaToi vo

2  Arkkitehti Jussi ja Toivo Paatelasta lisää esim. Rakennus-

taiteen museon internetsivuilta: 

 (Jussi Paatela) ja 

 (Toivo Paate-

la).

Paatela saivat tyyppi III:n osalta ensimmäisen 

palkinnon ja tyyppi I:n osalta toisen palkinnon. 

Näillä piirustuksilla on rakennettu myös Kemi-

järven 1920-luvun koulukokonaisuuden koulut. 

Tyyppikilpailuilla etsittiin julkiseen rakentami-

seen ratkaisuja, jotka olivat riittävän yksinkertai-

sina toteuttamiskelpoisia kaikkialla maassa, mutta 

samalla edustivat hyvää tyylitajua ja makua, sillä 

ne toimivat esikuvina maaseudulle rakennettaville 

pientaloille. 

1920-luvulla arkkitehtien suuria työllistäjiä oli-

vat yksityisten tilaajien ohella nyt myös kunnat ja 

valtio. Yhteisen toimiston aikaiset työt edustivat 

pääasiassa 1920-luvun klassisismia ja sen muoto-

kieli oli näyttävää ja monumentaalista. Riisuttu 

klassismi edelsi myös funktionalistisen arkkiteh-

tuurin läpimurtoa Suomessa. Vuonna 1930 veljes-

ten tiet erkanivat, ja molemmat jatkoivat aktiivista 

suunnittelu-uraa omilla tahoillaan. He tekivät kui-

tenkin edelleen yhteistyötä joidenkin yksittäisten 

kohteiden parissa.
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Kuva 210. Javaruksen koulu on yksi Jussi ja Toivo Paatelan 
suunnittelemista koulurakennuksista. Tiina Elo 2009. 

Arkkitehti Salervon jälleenrakennusajan 
koulukokonaisuus 

Kartta 34. Salervon koulukokonaisuus A.

20.1 Kuumaniemen koulu 
20.2 Joutsijärven koulu 
20.3 Isokylän koulu
20.4 Levärannan koulu 
20.5 Halosenrannan koulu 

Kuva 211. Tohmon vanha koulu. Tiina Elo 2009. 
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Kartta 35. Salervon koulukokonaisuus B.

20.6 Vuostimon koulu 

Toivo Salervon3 kouluhallituksen arkkitehtina 

suunnittelemia jälleenrakennusajan kouluraken-

nuksia on Kemijärvellä kuusi kappaletta: Vuostimo 

1948, Halosenranta 1948, Kuumaniemi 1949, Levä-

ranta 1950 ja Joutsijärvi 1953. Salervo on suunni-

tellut muuallekin Lappiin koulurakennuksia, mm. 

Ritikan koulun Kemiin (1921), Koivun koulun Ter-

volaan (1928) ja Kemin kansakoulun eli nykyisen 

Sauvosaaren koulun (1936). 

Kuva 212. Vuostimon koulun on suunnitellut arkkitehti 
Toivo Salervo ja se on valmistunut vuonna 1948.  
Samanlaiset koulurakennukset sijaitsevat Joutsijärvellä  
ja Halosenrannalla. LKYT 2004.

3  Toivo August Salervo (1888–1977) oli suomalainen 

arkkitehti. Salervo valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä kor-

keakoulusta vuonna 1910. Aluksi hän työskenteli apulaisena 

arkkitehti Onni Tarjanteen arkkitehtitoimistossa. Vuosina 

1918 – 1944 Salervo toimi kouluhallituksen arkkitehtina ja 

tuolta ajalta ovat kaikki hänen tunnetuimmat työnsä, jotka 

ovat pääasiassa koulurakennuksia. Arkkitehdin ja piirus-

tuksen opetuksen lisäksi Salervo kirjoitti paljon oppikirjoja. 

Monet koululaispolvet ovat opiskelleet kaunokirjoitusta, 

jonka mallin Salervo kehitti 1930-luvulla.  (Wikipedia: http://

fi.wikipedia.org/wiki/Toivo_Salervo) 

Salervon Kemijärvelle suunnittelemista kouluista 

Kuumaniemen koulu on tunnetuin. Se on rapattu 

suurikokoinen, jälleenrakennusajalle tyypillinen 

koulurakennus. Koulu valmistui vuonna 1949. 

Isokylän koulu on rapattu kolmikerroksinen L-

mallinen rakennus. Joutsijärven, Vuostimon ja 

Halosenrannan koulut on rakennettu samoilla 

piirustuksilla ja ne edustavat lautavuorattua kou-

lurakennustyyppiä. Levärannan koulu puolestaan 

on rapattu yksikerroksinen koulurakennus, joka 

valmistui vuonna 1950. 

Salervon suunnittelemissa kouluissa on joitain 

jälleenrakennusajan arkkitehtuurille tyypillisiä yk-

sityiskohtia ja piirteitä, mm. ikkunamalleja. Sisäti-

loissa on käytetty jälleenrakennusajalle tyypillisiä 

materiaaleja, kuten sormipanelia ja lakattuja ovia. 

Kuva 213. Levärannan koulu on päätyjulkisivultaan hyvin 
samanlainen kuin Joutsijärven, Vuostimon ja Halosen-
rannan. Näistä poiketen Levärannan koulu on kuitenkin 
rapattu ja sen pitkäsiipi on vain yksikerroksinen. 
LKYT 2004.

Kuva 214. Kuumaniemen koulun käytävätilaa, jossa näkyy 
jälleenrakennusajalle tyypillisiä pintamateriaaleja: pylvään 
alaosa on päällystetty sormipanelilla ja ovet ovat lakattuja. 
Tiina Elo 2010. 
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Muut jälleenrakennusajan koulut

Kartta 36. Pyhätunturin ja Tohmon koulut.

21.1 Pyhätunturin koulu
21.2 Tohmon uusi koulu

21.1 Pyhätunturin koulu 

Pyhätunturin koulun (entiseltä nimeltään Vuosti-

mojärven koulu) on suunnitellut arkkitehti Unto 

Ojonen4 ja se valmistui vuonna 1954. 

Koulu lakkautettiin vuonna 1966. Koulu oli tyh-

jillään viisi vuotta ennen kuin Postiliitto osti sen 

1970/80 -lukujen vaihteessa. Myöhemmin posti-

liitto on vuokrannut koulua matkailuyritystoimin-

taan, mutta nyt koulu on tyhjillään ja Postiliitto on 

sitä myymässä. 

4  Arkkitehti Unto Ojonen (1909-1997) on etupäässä Lahdes-

sa toiminut arkkitehti, jonka päätuotanto on 1950- ja 1960-lu-

vuilta. Ojosen työluetteloon kertyi lähes tuhat suunnittelu-

tehtävää. Suurin osa sijaitsee Lahdessa, mutta hänen töitään 

on runsaasti myös muualla Suomessa. Ojosen tuotantoon 

sisältyy parikymmentä koulua ympäri Suomen.  

(http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/index.

php?nayttely_id=4400) 

Koulurakennuksessa on paljon jälleenrakennus-

ajalle tyypillisiä piirteitä, kuten liuskekivimuuraus 

sokkelissa. Varsin mielenkiintoinen yksityiskohta 

on parvekkeiden tähtikuvioiset reikäkoristelut, 

jollaisia arkkitehti Ferdinand Salokangas on käyt-

tänyt monissa Rovaniemelle suunnittelemissaan 

rakennuksissa. 

Kuva 215. Arkkitehti Unto Ojosen suunnittelema  
Pyhätunturin koulu. LKYT 2004. 
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Kuva 216. Pyhätunturin koulun tähtikuvioiset parvekkeet. 
Tiina Elo 2009.

Tohmon uusi  koulu

Vuonna 1955 valmistunut koulurakennus, jonka on 

suunnitellut arkkitehti Erkki Koiso-Kanttila5

Koulurakennuksen kattomuotona on peltinen 

harjakatto ja ulkovuoraus on yhdeltä pitkittäissi-

vulta tiiltä ja muuten rapattu. 

5 Erkki Koiso-Kanttila siirtyi SAFA:n jälleenrakennustoimis-

tosta Lapin rakennuspiirin suunnittelupäälliköksi. Lapin 

rakennuspiiri toimi Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-

teriön (KYMRO) alaisena ja sen päällikkönä toimi arkkitehti 

Ferdinand Salokangas. Nämä kaksi arkkitehtia yhdessä 

Maatalousseurojen Keskusliiton jälleenrakennusvaliokun-

nan johtaman Peräpohjolan maanviljelysseuran arkkitehdin 

Kauko A. Tuomisen sekä Lapin maatalousseuran arkkitehdin 

Ole Gottlebenin kanssa, vastasivat koko Lapin jälleenrakenta-

misen organisoinnista. 

Salokangas, Koiso-Kanttila ja Gottleben suunnittelivat tyyppi-

talojen lisäksi sekä virkansa puolesta että yksityisesti lukuisan 

määrän muita rakennuksia eri puolille lääniä. Vain kaksi 

arkkitehtia jäi kuitenkin Lapin lääniin väliaikaisesti ammatin-

harjoittajaksi: Erkki Koiso-Kanttila ja Ferdinand Salokangas. 

Koiso-Kanttilalla oli arkkitehtitoimisto Rovaniemellä vuoteen 

1950 ja hän suunnitteli Lapin lääniin mm. liikerakennuksia, 

kouluja ja vanhainkoteja. Kemijärvelle Koiso-Kanttila on Toh-

mon koulun lisäksi suunnitellut Särkelän yksityistalon (1947) 

ja Tohmon vanhainkodin (1959). 

Kolmikerroksinen koulurakennus sopii hyvin mai-

semamiljööseen ja ympäröivään rakennuskantaan. 

Koulurakennus on osa lähiympäristön kokonai-

suutta, jossa se luo viereisen kerrostalon kanssa 

eheän puistomaisen kokonaisuuden.

 

Kuva 217. Tohmon uusi koulu. LKYT 2004. 

Kuva 218. Tohmon koulu muodostaa eheän jälleenraken-
nuskauden kokonaisuuden viereisen kerrostalon kanssa. 
Tiina Elo 2009. 

Kemijärven seurantalot

1800-luvun loppupuolella erilaisten uusien yhtei-

söjen sekä poliittisten ja sivistyksellisten aatteiden 

heräämisen myötä syntyi uusi rakennustyyppi: 

seurantalo. Merkittävimmät rakentajayhteisöt 

olivat vapaapalokunnat, raittiusyhdistykset, nuo-

risoseurat, työväenyhdistykset, maamiesseurat, 

urheiluseurat ja suojeluskunnat. 1900-luvun en-

simmäisillä vuosikymmenillä oli seurantalojen ra-

kentaminen Suomessa vilkkaimmillaan, näin myös 

Lapissa. Silloin pystytettiin sekä uusia kokoontu-

mis- ja kulttuuritiloja että muokattiin uuteen käyt-

tötarkoitukseen jo olemassa olevia rakennuksia. 

Useimmiten talot rakennettiin talkoovoimin. 

Seurantalot sijaitsevat usein keskeisellä paikalla 

kylässä tai taajamassa kuten muutkin paikkakun-

nan arvorakennukset. Kirkot, pappilat, koulut ja 

usein myös seurantalot pyrittiin sijoittamaan mai-
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seman tarjoamiin arvokkaiksi koettuihin solmu-

kohtiin. Usein ne rakennettiin maisemaa hallitse-

ville mäkipaikoille, jotka samalla edustivat perin-

teisiä hyviä rakennusten sijoituspaikkoja. Jotkut 

seurantaloista ovat alun perin muuhun tarkoituk-

seen tehtyjä rakennuksia, kuten entisiä kouluja tai 

tilojen päärakennuksia. Seurantalo saatettiin tehdä 

myös vanhan asuinrakennuksen tai riihen hirsistä 

tai vain siirtämällä vanha rakennus toiseen paik-

kaan. 

Varhaisimmat seurantalot ovat yleensä pohja-

kaavaltaan yksinkertaisia suorakaiteen muotoisia 

rakennuksia. Keskellä on sali, toisessa päässä näyt-

tämö ja toisessa eteinen vaatesäilöineen sekä usein 

myös puffetti eli ravintola keittiöineen. Seuranta-

lon päätila on yleensä juhlasali. Se pyrittiin teke-

mään ilmavaksi ja valoisaksi. Vähintään yhdellä sa-

lin seinällä oli isot ikkunat. Saleista tehtiin korkeita 

rakentamalla taitekatto, jonka sivulappeet myötäi-

livät vesikattoa. Myös jonkinlainen näyttämötila 

löytyy useimmista seurantaloista. Näyttämölle 

hankittiin erilaisia maisema- tai sisätilakulisseja. 

Samat metsä- tai tupakulissit nähtiin yleensä niin 

näytelmäesitysten kuin iltamien päätteeksi soitta-

van orkesterinkin taustalla. Puhvetti ja keittiö oli 

miltei kaikissa seurantaloissa. Ravintola oli tärkeä 

tila, mutta yleensä vaatimattomammin sisustettu ja 

matalampi kuin sali. Seurantaloihin kuului oleelli-

sesti eteisen yhteydessä ollut vaatesäilö eli narikka. 

Seurantaloille tyypillinen lippuluukku toimi taval-

laan porttina seurantalon ja ulkopuolisen maail-

man välillä, ja sen muotoiluun kiinnitettiin usein 

erityistä huomiota. 

Kuva 220. Räisälän nuorisoseuran Suomulinna on 2000- 
luvulla kunnostettu Kotiseutuliiton avustuksen turvin. 
Tiina Elo 2010.

Kemijärven seurantaloista vanhin on VPK:n talo, 

joka valmistui vuonna 1913 (esitelty s. 64). 1920-lu-

vulla valmistuneita seurantaloja ovat Isokylän 

nuoriso- ja maamiesseurantalo ”Lärvä” vuodelta 

1929 (esitelty s. 84) ja Kostamon nuoriso

seurantalo vuodelta 1927 (esitelty s. 97). Myös Luu-

sualla oli vuonna 1928 valmistunut nuorisoseuran-

talo, mutta se paloi vuonna 1990. Jälleenrakennus-

ajan seurantaloja ovat Soppelan nuorisoseurantalo 

vuodelta 1947 (esitelty s. 115), Vuostimon nuoriso-

seurantalo vuodelta 1946 ja Kemijärven työväen-

talo vuodelta1946. Myöhemmän ajan seurantaloja 

ovat Räisälän Suomulinna (valmistunut vuonna 

1959) ja Juujärven nuoriso- ja maamiesseurantalo 

(vuodelta 1960). 

Uusia seurantaloja ei nykyään juuri rakenneta, 

mutta niitä syntyy kun muussa käytössä olleita 

rakennuksia otetaan esimerkiksi kyläyhdistysten 

käyttöön ns. kylätaloiksi. Useimmiten kylätalok-

si päätyy lakkautettu koulu. Valtiovalta ryhtyi 

myöntämään avustuksia seurantalojen korjaus-

toimintaan vuonna 1978, ja vuodesta 2004 niiden 

jakamisesta on vastannut Suomen Kotiseutuliitto. 

Korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää, ylläpi-

tää ja parantaa seurantalojen kulttuurihistoriallista 

arvoa, rakennusteknistä kuntoa ja toimivuutta. 

Tyypillisesti seurantalo on omistajayhdistyksen-

sä toiminnan tukikohta, mutta monet talot ovat 

kokoontumistiloja ja tapahtumien paikkoja myös 

muille lähialueensa yhdistyksille. Niissä kokoontu-

vat esimerkiksi urheiluseurat, poliittiset yhdistyk-

set, marttayhdistykset, seurakunnat, ammattiliitot, 

eläkeläisyhdistykset, tiekunnat, uskonnolliset jär-

jestöt ja erilaiset kulttuuri-, liikunta- ja harraste-

kerhot. Monessa kylässä seurantalot ovat edelleen 

tärkeitä kokoontumispaikkoja ja juhlatiloja. 

Kuva 219. Vuostimon nuorisoseurantalo on hyvä esimerkki 
talkoovoiman käytöstä. Rakennus valmistui vuonna 
1946 ja sen rakentamiseksi pidettiin useita talkoita, 
vaikka muutama kirvesmies palkattiinkin varsinaiseen 
rakennustyöhön. Talon laajennus kävi ajankohtaiseksi 
vuonna 1964 järjestettävien Lapin Nuorisoseurojen Liiton 
suvipäivien yhteydessä. Taloa laajennettiin siten, että 
aikaisemmin näyttämönä oleva osuus otettiin osaksi salia. 
Laajennettuun osaan rakennettiin näyttämö ja sen alle 
kellari. Talkootunteja tehtiin useita satoja ja talkoolaisten 
ikä vaihteli 13–80 vuoteen. Tämän jälkeen rakennusta on 
peruskorjattu 1980- ja 1990-luvuilla. Kaikissa korjauksissa 
on käytetty talkoovoimaa. Tiina Elo 2010. 
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Tanssilavakulttuuri

Tanssilavat ovat alkeellisimmillaan olleet varsin 

yksinkertaisia rakennelmia ja niiden alkuperän sel-

vittäminen Suomessa onkin vaikeaa, ellei peräti 

mahdotonta. Vanhimpia tanssilavoja ovat saatta-

neet olla kaupunkien kansanjuhlien tai erilaisten 

yhdistysten kesä- ja vuosijuhlien tilapäiset avola-

vat. Tätä aikaisemmin olivat maaseudun nuoret 

järjestäneet ns. nurkkatansseja, joita pidettiin sopi-

villa luonnonpaikoilla, esimerkiksi niityillä ja kal-

lioilla. Alkukesäisin samaan tarkoitukseen voitiin 

käyttää maatalojen tyhjillään olevia ulkorakennuk-

sia. Muina vuodenaikoina yritettiin löytää riittävän 

tilavia pirttejä. 

Yksi mahdollinen maalaislavojen syntymä- ja le-

viämispaikka on voinut olla Pohjanmaan rannikko, 

jonne tanssilavoja rakennettiin 1800-luvun lopul-

la. Sieltä ne levisivät muualle 1890-luvulla. Maa-

laislavojen rakentaminen osuu yksiin 1880-luvun 

lopulla tapahtuneen nuorisoseuraliikkeen synnyn 

kanssa. Monin paikoin nuorisoseurantaloilla järjes-

tettiin myös tansseja ja ne korvasivatkin osaltaan 

tanssilavoja. Monet tanssilavat jatkoivat kuitenkin 

toimintaansa tanssipaikkoina rinnan seurantalojen 

kanssa. 

1930-luvulla vilkkaana kukoistanut tanssihar-

rastus keskeytyi talvisodan syttymiseen, jolloin 

valtioneuvosto kielsi tanssimisen julkisissa tiloissa. 

Neuvokas nuoriso keksi keinoja tanssikiellon kier-

tämiseen ja maaseudulla nurkkatanssit yleistyivät. 

Joulukuussa 1944 sisäasiainministeriö vapautti 

yleiset tanssit, vaikka Lapissa vallitsi sotatila vielä 

tämän jälkeenkin aina huhtikuuhun 1945 asti.  Ra-

vintoloissa tanssi sallittiin kuitenkin vasta paljon 

myöhemmin, syyskuussa 1948. Täysin vapaaksi 

ei julkinen tanssiminen tullut vieläkään, sillä kirk-

kopyhinä ei tansseja vielä pitkään aikaan saanut 

järjestää. Sodan jälkeen jokainen itseään kunnioit-

tava seura tai yhdistys rakensi oman tanssilavan. 

Rakennustyöt tehtiin yleensä talkoovoimin ja sa-

moin järjestettiin myös tanssien järjestäminen. Va-

rakkaammat yhdistykset rakensivat jopa katetun 

lavan ja jos lavasta tuli suosittu, niin vähitellen se 

sai seinätkin. 

Kemijärven kuuluisin tanssipaikka on Perävaa-

ran lava, jonka toiminta alkoi vuonna 1969.  Lavan 

toiminta elvytettiin uudelleen vuonna 1990. 

Kuva 221. Perävaaran huvikeskus. Simo Oinas 2009. 

Kuva 222. Perävaaran lavalta aukeaa hienot näkymät yli 
Kemijärven. Simo Oinas 2009. 

Metsästysseurat

Perinteisten nuoriso- ja maamiesseurojen toiminta 

on hiljentynyt useimmissa kylissä. Joissain kylissä 

on edelleen kyläyhdistystoimintaa, mutta kaikkein 

aktiivisinta toimintaa monin paikoin on nykyisin 

metsästysseuroilla. Metsästys on monipuolinen 

harrastus ja se yhdistää monia yhteiskunnan toimi-

joita ammattiin, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Metsästyksellä on pitkä perinne Lapissa, niin 

myös Kemijärvellä. Erilaisia metsästykseen liitty-

viä muinaisjäännöksiä, kuten pyyntikuoppia on 

Kemijärven alueelta löydetty runsaasti. Peurojen 

ja hirvien kuoppapyyntiä on todennäköisesti har-

joitettu jo kivikaudella, mutta tapa on tunnettu 

yleisesti vielä 1700-luvullakin. 

Järjestäytynyt metsästys alkoi tehdä tuloaan 

Lappiin 1950–1960 –luvuilla. Etelä-Suomessa, jos-

sa metsästysoikeus on jo pitkään ollut sidoksissa 

yksityiseen maan omistukseen, järjestäytyneellä 

metsästyksellä ja näin ollen myös metsästysseura-

toiminnalla on ollut pitempi perinne. Ensimmäiset 

metsästysseurat eteläiseen Suomeen perustettiin jo 

1800-luvun loppupuolella. Lapissa järjestäytyneen 

metsästyksen myöhäiseen syntyaikaan yhtenä syy-

nä on vapaa metsästysoikeus valtion mailla, joita 

Lapissa on paljon. 

Riistanhoitoyhdistyksen neuvontatyö ja metsäs-

tyslain muutokset, koskien esimerkiksi hirvenmet-

sästystä, vaikuttivat osaltaan metsästysseurojen 

syntyyn. Seurojen toiminta keskittyi alkuaikoina 

maanvuokrauksen ja jäsenhankinnan avulla järjes-

täytyneen metsästyksen ohjaukseen, jonka myötä 

erilaisia riistanhoitotoimenpiteitä alettiin viritel-

lä. Metsästys on hyvin järjestäytynyttä toimintaa. 

Useimmille metsästäjille oma metsästysseura luo 

ne puitteet, jotka mahdollistavat harrastamisen. 

Yhdistysmuotoiset metsästysseurat toimivat mo-

nien sääntöjen ja pykälien ohjaamina. Yhteistyötä 

harjoitetaan muiden seurojen, riistanhoitoyhdis-

tysten, riistanhoitopiirien sekä metsästäjien yhteis-

ten järjestöjen kanssa.  
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Kuva 223. Luusuan erämiesten metsästysmaja Erä-Severi 
on rakennettu vuonna 1979. Tiina Elo 2010.

Kuva 224. Isokylän Metsästysseuran Seitapirtti on  
valmistunut vuonna 1986. Tiina Elo 2010.

Talousmetsien runsaan ruokatarjonnan kasvat-

tamat hirvikannat ovat nostaneet hirvenmetsäs-

tyksen ehkä suosituimmaksi metsästysmuodoksi. 

Hirvenmetsästyksestä on tullut seuroille myös 

merkittävä tulonlähde. Hirvipeijaisista ja lihahuu-

tokaupoista on muodostunut monelle seuralle iso 

tapahtuma, joka kokoaa joka syksy ison joukon 

kyläläisiä ja väkeä muualtakin hirvikäristykselle, 

joka tarjotaan vastineena maanvuokraajille ja etuna 

muille seuran jäsenille. 

Kemijärvellä varhaisimmat metsästysseurat 

ovat 1960-luvun alussa perustettuja. Tällä hetkellä 

(vuosi 2010) Kemijärvellä on 28 rekisteröityä met-

sästysseuraa, joista jäsenmäärältään suurimpia 

ovat Koillis-Kemijärven Erämiehet, Ylikylän Met-

sästys- ja Kalastusseura, Isokylän Metsästysseura, 

Kemijärven Erämiehet ja Luusuan Erämiehet. 

Metsästysseurat ovat toiminnassaan ottaneet 

käyttöön alun perin muuhun tarkoitukseen raken-

nettua rakennuskantaa, kuten lakkautettuja kou-

luja ja erilaisia kylä- ja seurantaloja. Ne ovat viime 

vuosikymmeninä myös rakentaneet ja rakentavat 

edelleen jonkin verran uutta rakennuskantaa, ku-

ten metsästysmajoja ja erilaisia lihan säilytykseen 

ja käsittelyyn liittyviä tiloja. Tulevaisuudessa nä-

mäkin rakennukset tulevat olemaan osa rakennus-

perintöämme ja kulttuuriympäristöämme. 

Kuva 225. Metsästysseurojen rakennus- ja kunnostus-
toiminta on pitkälti talkootyön varassa. Kuvassa Koillis-
Kemijärven Erämiesten kämpän remonttia. Sauli Särkelä 
2009.

Kirkollinen rakentaminen

Kemijärven kirkot

Kemijärvellä kirkollinen toiminta alkoi 1648, jol-

loin Lapualta kotoisin oleva Jakob Lapodius mää-

rättiin Kemin seurakunnan kappalaiseksi asema-

paikkanaan Kemijärvi. Näihin aikoihin valmistui 

myös seurakunnan ensimmäinen kirkko, joka ra-

kennettiin kruunun kustannuksella. Itse rakennus 

on ollut melko vaatimaton vuoraamaton hirsinen 

saarnatupa. Se purettiin uuden kirkon valmistut-

tua 1690-luvulla. Uusi kirkko rakennettiin vuonna 

1694. Siihen tehtiin erillinen sakasti ja pieni eteinen, 

ja rakennus katettiin paanuilla. Kemijärveläiset ra-

kensivat kirkkonsa itse, Sodankylän uusi kappeli-

seurakunta taas sai omansa kruunun rakentamana. 

Kemijärven kirkko sai odottaa vuoraustaan aina 

1740-luvun vaihteeseen asti. Kirkko kävi kasva-

neelle seurakunnalle ahtaaksi 1800-luvun vaih-

teessa. Kun kirkon penkit täyttyivät, rakennettiin 

lehteri, jonne sijoitettiin istumaan tavan mukaan 

nuoriso, palkolliset ja muu tilaton väki. 

Kemijärven järjestyksessä toinen kirkko korvat-

tiin uudella vasta 1830-luvulla, jolloin syynä oli sen 

ahtaus. Kemijärven uuden ristikirkon piirustuk-

set laati nimekäs ja tuottelias intendentinkonttorin 

(myöhemmin rakennushallituksen) arkkitehti Carl 

Ludvig Engel. Rakennustyön tekivät seurakunta-

laiset. Kustakin talosta, torpasta ja mäkituvasta 

lähti vuorollaan mies kirkkoa rakentamaan. Kir-

kon rakennustyöt alkoivat vuonna 1831, ja kirkko 

voitiin ottaa jo seuraavana vuonna käyttöön. Uusi 

kirkko oli edeltäjäänsä huomattavasti suurempi. 

Lehteriä ei vielä rakennettu. Uusi kirkko oli va-

loisa, sillä siellä oli yhteensä kahdeksan ikkunaa. 

Kirkko korjattiin 1890-luvulla  perin pohjin. 
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Kuva 226. Kemijärven kolmas kirkko oli kaunis puinen 
ristikirkko. Kuvaaja Bruno Nurmikoski. Kemijärven koti-
seutumuseo. 

Kemijärven kaunis puukirkko oli 1920-luvulle 

tultaessa huonossa kunnossa. Perustukset olivat 

heikot ja muutenkin kirkko kaipasi kohentamista. 

Suunnitelma pyydettiin arkkitehti Alvar Aallolta. 

Hänen tekemänsä piirustukset hyväksyttiin usean 

käsittelyn jälkeen. Kirkon katto ja seinät laudoitet-

tiin sisältä ja sivuun rakennettiin seurakuntasali 

mm. rippikoulun pitoa varten. 

Uudistetun kirkon vihkimistilaisuus pidettiin 

24.11.1929. Sodan aikana saksalaiset polttivat ve-

täytyessään kirkon. Väliaikaiseksi kirkoksi vuok-

rattiin Lestadiolaisen Lähetysyhdistyksen omista-

ma rukoushuone, mikä sijaitsi vanhan sairaalan 

vieressä.

Kohteet

Kartta 37. Kirkollinen rakentaminen. 

22.1 Kirkko + vanha hautausmaa 
22.2 Tapuli 
22.3 Pappilan pirtti 

22.1 Kirkko 

Kemijärven nykyinen kirkko
Suunnitelma uuden kirkon rakentamisesta tehtiin 

heti evakosta paluun jälkeen. Kirkon piirustukset 

laati arkkitehti Bertil Liljeqvist ja rakentaminen 

saatiin päätökseen vuonna 1950. Uusi kirkko on 

tiilestä rakennettu pitkäkirkko ja siinä on 825 is-

tumapaikkaa. Erikoisen kauniina voidaan pitää 

kuoriosan pyöreää kattoa. Kustannukset nousivat 

lähes 50 miljoonaan, mistä osa saatiin lahjoituksena 

Amerikan luterilaisilta kirkoilta sekä kirkon kes-

kusrahastolta. Uuden kirkon vihkiäisiä pidettiin 

juhannuksena 1951. Alttaritaulun teki professori 

Aale Hakava apulaisenaan taiteilija Uuno Särkelä. 

Kirkon sisäkoristelusta vastasivat Antti ja Kirsti 

Salmenlinna. 

Kemijärven sankaripatsas sijaitsee kirkon edes-

sä. Patsaan on suunnitellut kuvanveistäjä Kalervo 

Kallio, ja se on paljastettu vuonna 1956. viereises-

sä hautausmaassa lepää 322 talvi- ja jatkosodan 

sankarivainajaa. Kirkon pihapiirissä on myös 

kahdeksan vuoden 1918 kansalaissodan vaina-

jan hautamuistomerkki sekä muistomerkki niille 

vainajille, jotka ovat jääneet Karjalaan. Vanhalla 

hautausmaalla kirkon takana on vakaumuksensa 

puolesta henkensä antaneiden muistomerkki. 

Kuva 227. Kemijärven kirkko. Tiina Elo 2009. 

22.2 Kellotapuli 

Kemijärven kappeliseurakunta sai vuonna 1647 

kuningatar Kristiinalta lahjaksi pienen kirkonkel-

lon. Seurakunnalla on nähtävästi ollut alun alkaen 

erillinen kellotapuli tai aluksi ainakin kelloteline, 

koskapa vuonna 1728 pidetyssä inventaariossa 

tapuli on merkitty uudestaan rakennetuksi ja kor-

jausten olevan yhä kesken. Vuonna 1729 se maini-

taan vastikään korjatuksi. Vuonna 1749 hankittiin 

uusi kirkonkello. Kellotapuli oli samoihin aikoihin 

jo aivan sortumaisillaan, ja kun uusi kellokin vaati 

tilansa, katsottiin vuonna 1751 parhaaksi rakentaa 
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uusi. Kemin kirkkoherra Kranck neuvotteli asiasta 

kuuluisan tapulinrakentaja Heikki Väänäsen kans-

sa. Väänänen oli ylikiiminkiläinen talollinen, joka 

oli aikansa tuotteliaimpia tapulinrakentajia. Hänen 

töitään olivat mm. kaikki Iijoen alueen 1700-luvul-

la rakennetut kellotapulit. Väänänen sai Kemijär-

ven tapulin valmiiksi vuonna 1774. Hän korjasi 

samalla kirkon katon ja teki kirkkoon saarnastuo-

lin. Vuonna 1778 tapuli maalattiin.  Kemijärven 

kellotapulissa on Väänäselle ominainen hahmo: 

kolme kerrosta ja kaunis sisäänkäyntikaari, jonka 

muodot toistuvat toisen ja kolmannen kerroksen 

kaarissa. Vaikka tapuli oli tilava, sen hahmo oli 

keveä ja tasapainoinen. Kemijärven tapulia on 

sanottu kauneimmaksi Väänäsen rakentamaksi 

kellotapuliksi. 

LKYT-arvio: 

Sodalta säästynyt, vuodelta 1774 peräisin oleva tapuli

Osa kirkonseudun kokonaisuutta.

Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-

sesti erittäin arvokas kohde. 

Kuva 229. Vanha hautausmaa sijaitsee kirkon vieressä. 
Tiina Elo 2010. 

Kuva 230. Sankaripatsaan on suunnitellut kuvanveistäjä 
Kalervo Kallio ja se on paljastettu vuonna 1956. Tiina Elo 
2011.

Kirkon ja kellotapulin yhteydessä on vanha hauta-

usmaa, sankarihautausmaa, sankaripatsas, kansa-

laissodan hautamuistomerkki, Karjalaan jääneiden 

muistomerkki ja vakaumuksensa puolesta henken-

sä antaneiden muistomerkki. 

Kuva 228. Kemijärven kirkon tapuli. Tiina Elo 2009. 
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Kuva 231. Kansalaissodan muistomerkki. Tiina Elo 2011.

Kuva 232. Karjalaan jääneiden  
muistomerkki. Tiina Elo 2011. 

22.3 Pappilan pirtti 

Rakennettu alun perin vuonna 1780 (RHR:n tieto)? 

Rakennus toimi kirkkoherran virka-asuntona vuo-

teen 1948 asti. Kemijärven Lyseo aloitti rakennuk-

sessa toimintansa vuonna 1925. Pirttirakennuksen 

oikeassa päässä asuivat seurakunnan diakonissat 

vielä 1950- ja 1960-luvuilla. Vasemmassa päässä eli 

varsinaisessa pirtissä on pidetty vuosikymmenet 

seuroja ja myöhemmin sitä on pidetty seuraravin-

tolana. Myöhemmin siellä pidettiin säännöllises-

ti sekä lähetyksen hyväksi kahvihetki että silloin 

tällöin iltaseuroja. Rakennus on olemassaolonsa 

aikana toiminut myös rippikouluna sekä posti-

konttorina.

Pappila sijaitsee Karppisen tontilla, jossa pap-

pila on sijainnut 1700-luvulta lähtien. Kesällä 1896 

virkatalon katselmuksessa todettiin, että pappilan 

alueella sijaitsi päärakennus, joka oli pärekatol-

la varustettu lautavuorattu keltaiseksi maalattu 

rakennus. Rakennus oli niin vanha, ettei kukaan 

tuossa vaiheessa muistanut sen rakennusvuotta. 

Kuva 233. Kemijärven pappila. LKYT 2004. 

Kuva 234. Liljeqvistin suunnittelema vuonna 1949 raken-
nettu pappila. Tiina Elo 2011. 

Rakennuksen pihan puoleisella sivulla oli avokuis-

ti. Lisäksi pihapiirissä sijaitsivat leipomohuone/

renkitupa -rakennus, talli/vaunuliiteri/ruoka-ait-

ta -rakennus, halkoliiteri, kellari, navetta/lammas-

huone/rehulato -rakennus, makki eli ulkohuone, 

jyväaitta, saunarakennus, rehuhuone, riihilato, 

kolmas riihi, viljanpuhdistushuone ja venehuone. 

Samalle Karppisen tontille rakennettiin sodan 

jälkeen uusi pappilarakennus, jonka seurakunta 

rakennutti samaan aikaan kirkon kanssa. Kirk-

koherran ja kappalaisen pappilat rakennettiin 

samaan rakennukseen. Arkkitehti Liljeqvist laati 

pappilan piirustukset samalla kuin kirkkoonkin. 

Pappila valmistui syksyllä 1949. Rakennus päätet-

tiin vuorata laudoituksella kesällä 1952. Samaan 

aikaan pihapiiristä purettiin navettarehto pihan 

kunnostuksen yhteydessä. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt.

Osa kirkonseudun kokonaisuutta.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista arvoa. 
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Kartta 38. Kyläkirkot, kappelit, hautausmaat A.

23.1 Honkakankaan hautausmaa ja kappeli 
23.2 Luusuan kappeli
23.3 Luusuan hautausmaa

Kyläkirkot, kappelit ja hautausmaat

Kyläkirkot rakennettiin 1960-luvun alkuvuosina 

ensin Tapionniemeen ja sitten Luusuaan. 

Päätös hautuumaan rakentamisesta entisen käy-

tyä liian ahtaaksi tehtiin jo vuonna 1919. Tämän 

jälkeen asiaa valmisteltiin useaan otteeseen ja tam-

mikuussa 1921 kirkkovaltuusto päätti rakentamis-

ta varten kannettavista maksuista. Honkakankaan 

kappeli ja hautausmaa, jotka sijaitsevat noin neljän 

kilometrin päässä keskustasta, valmistui lopulli-

sesti marraskuun loppupuolella vuonna 1929. Uu-

sia hautausmaita perustettiin tämän jälkeen vielä 

Vuostimoon, Tapionniemeen, Räisälään, Juujärvel-

le ja Luusuaan. 
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Kartta 39. Kyläkirkot, kappelit, hautausmaat B.

23.4 Tapionniemen kappeli
23.5 Tapionniemen hautausmaa
23.6 Vuostimon hautausmaa

Kartta 40. Kyläkirkot, kappelit, hautausmaat C.

23.7 Räisälän kappeli
23.8 Räisälän hautausmaa

Kartta 41. Kyläkirkot, kappelit, hautausmaat D.

23.9 Juujärven hautausmaa

23.1 Honkakankaan hautausmaa  

ja kappeli 

Honkakankaan hautausmaan vanha kappeli on 

koristeellinen pieni kappelirakennus, jossa on ko-

risteellisia yksityiskohtia.

Honkakankaan hautausmaata alettiin suunni-

tella vuonna 1919 ja kesäkuussa 1928 hautausmaa 

ja siunauskappeli valmistuivat.

LKYT-arvio:

Kohteella on rakennushistoriallista ja kulttuurihistoriallista 

arvoa. 

Kuva 235a ja b. Honkakankaan kappeli. LKYT 2005.

Kuva 236. Honkakankaan kappeli. LKYT 2005. 
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23.2 Luusuan kappeli

Kuva 240. Luusuan hautausmaa. Tiina Elo 2010. 

23.4 Tapionniemen kappeli

Kuva 237. Honkakankaan hautausmaan uudempi siunaus-
kappeli. Tiina Elo 2010.

Kuva 241. Arkkitehti Lauri Silvennoisen vuonna 1961 piir-
tämä Tapionniemen kappeli. Tiina Elo 2010.

23.5 Tapionniemen hautausmaa

Kuva 238. Honkakankaan hautausmaan portti. Tiina Elo 2010. Kuva 242. Tapionniemen hautausmaa. Tiina Elo 2010. 

23.6 Vuostimon hautausmaa

Kuva 243. Vuostimon hautausmaa. Tiina Elo 2010. 

23.7 Räisälän kappeli

Kuva 239. Luusuan kappelin on piirtänyt rakennusmestari 
Erkki Rosma. Kappeli valmistui vuonna 1965. Tiina Elo 2010. 

23.3 Luusuan hautausmaa

Kuva 244. Räisälän kappeli. Tiina Elo 2010.
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23.8 Räisälän hautausmaa

Kuva 245. Räisälän hautausmaaa. Tiina Elo 2011.

Matkailurakentaminen

Matkailun kehityksen osalta Kemijärven vetovoi-

maisimpina alueina ovat olleet Suomun ja Pyhä-

tunturin alue. Vaikka Pyhätunturin varsinaisesta 

matkailualueesta suurin osa sijaitsee Pelkosennie-

men kunnan alueella, on myös Kemijärven omista-

malla Pyhätunturin alueella matkailurakentamista 

ja toisaalta Pyhätunturille suuntautuva matkailu 

hyödyttää myös Kemijärven elinkeinoelämää. 

Kemijärven kauppalassa toimi vuodesta 1954 

lähtien Koilliskuntain osuuskaupan hotelli-ravin-

tola Koilliskunta, jonka liikerakennuksen suunnit-

telivat Armas Lehtinen ja Matti Haapala SOK:n

Kohteet

24.1 Hotelli Suomutunturi
24.2 Keropirtti

23.9 Juujärven hautausmaa

Kuva 246. Juujärven hautausmaa. Tiina Elo 2011.

rakennusosastolla Helsingissä vuonna 1953. Sa-

moihin aikoihin kauppalaan valmistui Kulutus-

osuuskuntien keskusliitossa suunniteltu Osuus-

liike Sallan liikerakennus, jossa toimi hotelli-ra-

vintola Pohjanpirtti. Nykyisin Kemijärvellä toimii 

hotelli Kemijärvi ja hotelli Mestarin Kievari. 

Kemijärvi on yksi Lapin huomattavammista 

kesämökkikunnista. Kemijärvellä on lomaraken-

nuksia kaiken kaikkiaan n. 1920 (tilanne v.uonna 

2010). Lomarakennuksia on 2000-luvun puolella 

rakennettu vuosittain 20–40 kappaletta

                                      Kartta 42. Matkailurakentaminen
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24.1 Suomutunturi

Suomutunturi on 409 m korkea tunturi Kemijär-

ven kaupungin eteläosassa, Valtatie 5:n varrella.  

Suomutunturilla sijaitsee matkailu- ja laskettelu-

keskus, jonka rinteillä on lasketeltu vuodesta 1965. 

Alueella on yksitoista laskettelurinnettä, kaksi ho-

tellia, neljä hissiä ja mökkialueita.  Maastohiihto-

latuja on 70 km, ja alueella kulkee myös pohjoinen 

napapiiri.  Koko kansan tietoisuuteen Suomu on 

noussut sinne jo pitkään suunnitellun lentomäki-

keskuksen ansiosta. 

Suomun hiihto- ja matkailukeskus perustettiin 

vuonna 1965. Korkean ja metsäisen vaaran, ns. 

Suomutunturin rinteeseen rakennettiin hiihtohissi 

laskettelurinteineen. Ensimmäisenä rakennuksena 

valmistui yksikerroksinen puurakenteinen ruoka-

larakennus, joka oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Sen 

suunnitteli oululainen Erkki Jokiniemi. Tämän 

jälkeen rakennettiin matala majoitussiipi suun-

nittelijoina Erkki Jokiniemi ja Heikki Syväniemi. 

Samojen suunnittelijoiden käsialaa on vuonna 1967 

rakennettu kotaravintola, joka lienee lajityyppinsä 

vanhimpia. Siitä on muodostunut Suomun tunnus. 

Myöhemmin tällaisia kotaravintoloita on rakennet-

tu eri puolille Pohjois-Suomea. Liimapuurakenteis-

ta Suomutunturin kotaa on myöhemmin korotettu 

ja sen ulkoasu on muutoinkin muuttunut. 

Suomun hiihto- ja laskettelukeskus kasvoi mui-

den Lapin läänin lomakeskusten tapaan 1980-lu-

vun jälkipuoliskolla, kun alueelle rakennettiin 

suuri määrä loma-asuntoja ja tehtiin tuhansien 

vuodepaikkojen asemakaavat. Vuonna 1990 Suo-

mu ajautui konkurssiin, päätyen pääluotottajansa 

eli valtion omaisuudeksi. Viime vuosina Suomun 

matkailualuetta on kehitetty ja laajennettu. Sinne 

on rakennettu mm. uusia mökkejä n. 30 kappaletta. 

Mökit ja hotellin laajennuksen suunnitteli italialai-

nen arkkitehti Alessandro Vanzino. Vuonna 2009 

Suomulla oli noin 2 200 vuodepaikkaa.

Kuva 247. Hotelli Suomun kotaravintola. Tiina Elo 2010. 

24.2 Keropirtti  Pyhätunturi 

Kemijärven kunnan toimesta rakennettiin vuonna 

1954 Pyhätunturin eteläpuolelle matkailumaja, Ke-

ropirtti. Se on komea, kookkaista pyöreistä hirsistä 

tehty harjakattoinen tunturimaja, jonka seitsemäs-

sä huoneessa ja vintin ryhmämajoitushuoneessa oli 

alun perin tilaa liki 50 matkailijalle. Majan toimin-

nasta vastasi Osuusliike Salla. Majan oleskeluhuo-

ne on kalustettu pitkillä pöydillä ja penkeillä ja siinä 

on takka ja maisemaikkuna. Rakennus saunoineen 

on sisustusta ja huonekaluja myöten lähes alku-

peräisessä kunnossa. Se sopii ympäristöönsä ja on 

aikansa tunturimajojen edustavimpia esimerkkejä 

ja tyylikäs osa Pyhätunturin matkailurakentamisen 

historiaa. Vuonna 1972 Keropirtti siirtyi Suomen 

nuorisoliitto ry:lle ja vuonna 2004 metsähallituksel-

le. Keropirtin tontti (2,5 ha), kuuluu Pyhätunturin 

kansallispuiston alueeseen. Nykyään Keropirtti on 

vuokrattuna Lapin yliopistolle tutkijoiden asuin- ja 

tutkimuskäyttöön. Kemijärven ja Pelkosenniemen 

kuntien raja kulkee pihan lävitse niin, että itse Ke-

ropirtti on Kemijärven puolella. 

LKYT-arvio:

Jälleenrakennusajan kohde.

Osa Lapin matkailun historiaa.

Rakennushistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa. 

Kuva 248. Keropirtti Pyhätunturilla. Tiina Elo 2009. 

Kuva 249. Kero-
pirtin sisätiloissa 
on säilynyt jälleen-
rakennusajan tyypil-
lisiä yksityiskohtia. 

LKYT 2004. 
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Sotahistoria

Kohteet

Kartta 43. Sotahistoriakohteet

25.1 Salpalinjan betonikorsu 
25.2 Mäntyselän taistelun muistomerkki 

25.1 Salpal injan betonikorsu  

Joutsi järvel lä

Salpalinja

Suomenlahdelta Lappiin ulottuva Salpalinja ra-

kennettiin pääosin talvi- ja jatkosodan välillä 

1940–1941 Suomen itärajan turvaksi. Vaikka Sal-

palinjalla ei koskaan taisteltu, sillä oli kuitenkin 

välillinen vaikutus jatkosodan tapahtumiin. Puo-

lustusrintaman virallinen nimi oli vuodesta 1944 

Suomen Salpa ja sittemmin Salpa-asema, linnoi-

tusketjusta käytetään myös nimitystä Salpalinja.  

Salpalinjan rakentamista johti Linnoitustoimisto 

Myllykoskella. Salpalinjan rakensivat ns. välirau-

han aikaiset armeijakuntien työprikaatit aluksi il-

man louhinta- tai betonikoneita. Kantalinnoitustyö 

käynnistyi kesällä 1940. Jatkosodan aikaisia lin-

noitusten täydennystöitä johti Linnoitussuunnitte-

luesikunta. Työt jatkuivat joulukuun 1944 alkuun 

saakka. 

Kaikkiaan Salpalinjalla on 728 teräsbetonikor-

sua, yli 3000 puista kenttälinnoitetta, noin 350 km 

taistelu- ja yhdyshautaa, 225 km panssarikivies-

tettä ja 130 km kaivantoestettä. Valtakunnallisesti 

merkittäviä Salpalinjan osia ovat eri maakunnissa 

hyvin säilyneet linnoitekokonaisuudet, jotka par-

haiten kuvastavat puolustusrintaman monimuo-

toista rakennustapaa ja sijoittumista lähes koko itä-

rajalle. Salpalinjan valtakunnallisesti merkittäviä 

osia Lapissa ovat Kemijärven Joutsijärvellä, Sallan 

Ruuhijärvellä sekä Savukoskella Sarvilammella, 

jossa on kivistä rakennettu panssarieste ja sen 

varrelle puusta ja kivistä rakennettuja ampuma-, 

tähystys- ja konekivääripesäkkeitä. 

Joutsijärven kunnostettu betonikorsu
Joutsijärvellä Salpalinjaa rakennettiin syksystä 

1940 kesään 1941. Joutsijärven vesistölinjan länsi-

puolelle tehtiin viisi teräsbetonipunkkeria, joista 

kaksi sijaitsee Sallantien eteläpuolella ja kolme tien 

pohjoispuolella. Rautatien pohjoispuolella on yksi 

keskeneräiseksi jäänyt bunkkeri. Sallantien etelä-

puolella sijaitsevat komento- ja haavoittuneiden 

sidontabunkkeri ovat suurimmat. Muut bunkke-

rit ovat 35 miehelle tarkoitettuja majoitustiloja. 

Bunkkerit on varustettu kaivolla, viemärillä ja sa-

vuhormilla. Niissä on myös paikat ilmastointi- ja 

kuuntelulaitteille sekä ovisyvennykseen johtava 

kranaattikuilu.

Jatkosodan aikana 1941–1944 bunkkereita käy-

tettiin väestösuojina. Joutsijärvellä rakennettiin 

Salpalinjaan myös kiviset panssariesteet Sallan- ja 

Kuusamontien suuntiin. Sodan päätyttyä Salpalin-

jan varusteet varastoitiin puolustusvoimien vari-

koihin. Linnoitteiden puuosat ja piikkilankaesteet 

myytiin Lapin jälleenrakennustöiden tarpeisiin. 

Vuosina 1998–2000 Salpalinjan entistämistöitä 

tehtiin Sallan, Kemijärven ja Savukosken alueen 

kohteissa Lapin ympäristökeskuksen ja kuntien 

yhteishankkeena. Kohteiden kunnostaminen Jout-

sijärvellä aloitettiin vuonna 1998. Sisustamattoman 

Hunajanmäen komentokorsun viemäröinti ja si-
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säänkäynti korjattiin, sisätilat valaistiin ja niistä 

havainnollistettiin mm. rakentamalla katto ja ma-

kuulavereita. Ulkosyvennyksen viereen pultattiin 

terästaulu, johon on merkitty vihollistykistön osu-

masta kuolleiden 12 sotilaan nimet. Pysäköintipai-

kalla on Salpalinjan esitetaulu. 

LKYT-arvio:

Sotahistoriakohde. 

Liittyy Salpalinjaan.

Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

rakennushistoriallista arvoa. 

25.2 Mäntyjärven taistelupaikka 

Mäntyvaaran taistelun muistomerkki on Vilho Aal-

lon suunnittelema ja se sijaitsee Kemijärvi - Kuu-

samo tien varrella (sen pohjoispuolella) noin 20 

kilometrin päässä Kemijärveltä Kuusamoon päin 

mentäessä. Muistomerkki pystytettiin vuonna 1960 

ja siinä on teksti: ”Tässä auttoi Herra.” 

Mäntyvaaran taistelu käytiin 20.12.1939. Neu-

vostoliittolainen pataljoona hyökkäsi yllättäen 

klo.14 erämaan kautta suomalaisten selustaan ta-

voitteenaan Kuusamo–Kemijärvi -tien katkaisemi-

nen Mäntyvaaran kohdalla. Lepäämästä yllätetyt 

suomalaiset komppaniat aloittivat vastahyökkäyk-

sen kiivaassa tulessa. Taistelu ratkesi kello 20:een 

mennessä suomalaisten eduksi. Neuvostojoukko-

jen eteneminen Kemijärven suuntaan tyrehtyi tä-

män taistelun jälkeen. Molemmat osapuolet kärsi-

vät miestappioita. Suomalaisten tappiot olivat 17 

miestä kaatuneina. Neuvostojoukot menettivät 

taistelussa noin 300 miestä, jotka on haudattu tais-

telualueelle kolmeen joukkohautaan. Mäntyvaaran 

luoteisrinteellä on punaisella kartiolla merkitty ve-

näläisten joukkohauta, jossa on 380 vainajaa.

Kuva 252. Mäntyvaaran taistelupaikan muistomerkki.  
Tiina Elo 2011.

Kuva 250. Salpalinjan betonikorsu Joutsijärvellä. 
LKYT 2005. 

Kuva 251. Korsun sisälle on rakennettu valokuvanäyttely 
Salpalinjasta. LKYT 2005. 
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Savotta ja uitto 

Kohteet

Kartta 44. Savotta- ja uittokohteet A.

26.1 Uiton pirtti 
26.2 Kummunjärven kämppä

Kartta 42. Savotta- ja uittokohteet B.

26.3 Niittypirtti/Wilhelmin kämppä/Villen sauna

26.1 Uiton pirtti 

Talo on rakennettu uiton pirtiksi vuonna 1904 ja se 

on ollut uittokäytössä vuoteen 1991 asti.

Uittoyhdistys myi tilan Metsähallitukselle vuon-

na 1991 ja 1995 Metsähallitus kunnosti sen matkai-

lukäyttöön. Saneeraustyö muutti sisäänkäyntejä ja 

sisätiloja jonkin verran.

Vuodelta 1925 peräisin oleva leivinuuni ja alku-

peräinen parvi säilytettiin.

Vuonna 2000 Metsähallitus (Villi-Pohjola/Laa-

tumaa Lappi) myi pirtin yksityiskäyttöön.

Rakennus on toiseksi vanhin uiton pirtti Kemi-

järven alueella.

LKYT-arvio:
Sodalta säästynyt uittotukikohta.
Uudistettu.
Osa Luusuan kyläkokonaisuutta.
Kulttuurihistoriallista ja maisemallisesti erittäin arvokas  

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista arvoa. 

Kuva 253. Uiton pirtti Luusuassa. LKYT 2004. 
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26.2 Kummunjärven kämppä 

Kummunjärven kämppä on entinen metsätyömies-

ten majoitustila, joka on peruskorjattu ja toimii ny-

kyisin lomanviettopaikkana ja erilaisten tilaisuuk-

sien järjestämispaikkana Kemijärven yhteismetsän 

omistuksessa. Kämppä on Kummunjärven rannas-

sa. Rakennuksessa on neljä kuistia ja terassi.

Sallalaiset rakensivat Kummunjärven kämpän 

Erkkusenselkään vuonna 1950. Kämppä siirrettiin 

Kummunjärven rantaan vuonna 1962, samoin kuin 

rannassa oleva vanha sauna. Kämppä kunnostet-

tiin vuosina 1977–1978, ja sauna laitettiin sisälle 

vuonna 2000.  

LKYT-arvio:

Entinen kämppäkartano, joka nykyisin uusiokäytössä.

Liittyy uitto- ja savottaperinteeseen.

Kohteella on rakennushistoriallista, kulttuurihistoriallista ja 

maisemallista arvoa. 

26.3 Niittypirtti /Wilhelmin kämppä/

Vil len sauna 

Rakennus on rakennettu vuonna 1924 niittykäm-

päksi. Kämppä on toiminut jatkosodan evakko-

paikkana syksyllä 1944 ja siellä majaili 18 ihmistä 

karjoineen. Talvisin kämppä on toiminut savotto-

jen tukikohtana. Pihapiiriin kuului aikoinaan myös 

tallit, sauna ja leivinuuni, joista on jäljellä enää vain 

kuopat. 

Kämppää on remontoitu useita kertoja. Viimeksi 

se kunnostettiin kokonaan sekä ulkoa että sisältä 

kesällä 2009 Lapin ympäristökeskuksen hallinnoi-

man projektin toimesta. 

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt hirsikämppä.

Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. 

Kuva 254. Kummunjärven kämppä on entinen savotan 
kämppäkartano. LKYT 2005. 

Kuva 255. ”Villen saunana” tunnettu niittypirtti. 
LKYT 2005. 
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Poronhoito

Kohteet

Kartta 46. Poronhoitokohteet.

27.1 Kankaanlammen porokämppä 
27.2 Rantavaaran poroaita

27.1 Kankaanlammen  

poroerotuspaikka 

Mäntyvaaran, Kummunjärven, Junnikan metsäau-

totien varrella, Isokankaan lammin pohjoispuolella 

sijaitseva poroerotuspaikka. Länsipuolella Kum-

munvaara ja Kangaslamminvaara. Pohjoispuolella 

Kummunjärven pää, itäpuolella Outovaara, etelä-

puolella Iso-Kankaanlampi.

Vanha poroerotuspaikka on heinikkoinen kor-

keiden ja vanhojen puiden reunustama aukio 

metsän keskellä. Kämpän itäpuolella on lähde ja 

länsipuolella pihaan tuleva metsäautotie.

Poroerotuspaikka on ollut toiminnassa 1750-lu-

vulta alkaen. Kieksin Jussin (tietäjä, erakko) entinen 

asuinkämppä on siirretty toiselta puolelta kangasta 

lähemmäs tietä. Aita on vanhimpia tunnetuimpia 

ja pisimpään käytettyjä erotusaitoja Hirvasniemen 

paliskunnassa.

Kuva 256. Kankaanlammen poroerotuspaikka. LKYT 2005. 

LKYT-arvio:

Vanha poroaita, joka edelleen käytössä.

Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

rakennushistoriallista arvoa. 
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27.2 Rantavaaran poroaita 

Soppelasta Kuusamontiehen menevän metsätien 

varrella oleva poroaita, joka on yksi Kemijärven 

vanhimpia, tunnetuimpia ja pisimpään käytössä 

olleita poroaitoja. Ns. perkka-aitaa on paikalla vie-

lä näkyvissä. Hirvasniemen paliskunta on ainoa 

palkinen Suomessa, jolla on omaa maata.

Pohjoisessa Matalavaara, idässä Isovaara, län-

nessä Kemijärvi (jyrkkärantainen), joka toimii yh-

tenä ”siulana” poroja kootessa. ”Kentän” ympäril-

lä on korkeita vanhoja puita. Kenttää kiertää vanha 

perkka-aita ja uudempia laudasta rakennettuja aita 

”rehtoja”. 

LKYT-arvio:

Vanha poroaita. Ei käytössä oleva.

Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kohde, jolla on myös 

rakennushistoriallista arvoa. 

Kuva 257. Rantavaaran poroaita. LKYT 2005. 

Muut kohteet

28.1 Joutsijärven kunnalliskoti 

Joutsi järven kunnall iskoti  

”Herra Huun talo”

Kohde sijaitsee Joutsijärven länsirannalla, Salla–

Kemijärvi tien risteyksestä Kuusamoon päin noin 

2,5 kilometriä. Rakennus on peltojen ympäröimä. 

Rakennus on aumakattoinen T-muotoinen ja siinä 

on konesaumattu peltikatto ja keltainen vaaka-

ponttilaudoitus. Sokkeli on tehty betonista ja runko 

hirrestä. Rakennuksessa on kolme avokatosta ja 

kuusi tulisijaa. Ikkunat ovat kuusiruutuiset. 

1930-luvulla rakennettu rakennus, joka on toimi-

nut kunnalliskotina ja mielisairaalana, sekä maa-

mieskouluna. Kunnalliskodilla oli oma karjatila. 

1980-luvun alussa kohde on ollut Haki-Muovilla 

vuokralla ja sen jälkeen siinä on toiminut safari-

yrittäjä. Nykyään (vuonna  2010) rakennus on tyh-

jillään ja myytävänä. 

Rakennuksessa on kuvattu elokuva ”Herra Huu 

– jestapa jepulis, penikat sipuliks”, joka ilmestyi 

vuonna 1973. Elokuva pohjautuu Hannu Mäkelän 

Herra Huu -kirjaan. 

Rakennuksen on suunnitellut teknisen toimis-

ton Esko Linkolahti.

LKYT-arvio:

Sodalta säästynyt.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas 

kohde, jolla on myös rakennushistoriallista merkitystä.

Kuva 258. Joutsijärven kunnalliskoti. LKYT 2004. 

Kartta 47. Joutsijärven kunnalliskoti.
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Rovajärven kokonaisuus

Kartta 48. Rovajärven kokonaisuus.

Rovajärvi on kenttätykistön tärkein ampuma-alue, 

joka sijaitsee pääosin Kemijärven ja Rovaniemen 

kaupunkeihin kuuluvalla harvaanasutulla alueella 

Rovaniemi-Kemijärvi kantatie 82 varressa.

Historia

Puolustusvoimat käytti Rovajärven aluetta tykis-

tön kovapanosammuntoihin jo 1940 syksyllä ja 

keväällä 1941. Jatkosodan loppuvaiheessa alue oli 

osittain saksalaisten käytössä. Rovajärven ampu-

maleirialue perustettiin 1949 korvaamaan toises-

sa maailmansodassa Neuvostoliitolle menetettyä 

kenttätykistön tärkeintä leirialuetta Perkjärvi Kar-

jalan Kannaksella. Rovajärvellä on 8 leirialuetta: Jo-

kilampi, Kielijuppo, Heinuvaara, Rovamännikkö, 

Rovaselkä, Rovarinne, Sarriojärvi sekä Ristilampi. 

Näistä alueista Kemijärven kaupungin puolella si-

jaitsevat Rovamännikön, Rovaselän, Rovarinteen, 

Ristilammen ja Sarriojärven alueet.

Rovajärven harjoitusalueen suunnittelu lienee 

tapahtunut kenraaliluutnantti Uolevi Poppiuksen 

(1896–1978) johdolla hänen toimiessaan tykistön 

tarkastajana vuosina 1947–1956. Yleissuunnitel-

man mukaan kullakin joukko-osastolla on oma 

alueensa. Näin ollen kullakin osa-alueella tuli olla 

rakennukset tiettyjä toimintoja varten: komenta-

jan asunto, johon saattoi liittyä myös komentajan 

sauna, päällystön ja muun kantahenkilökunnan 

rakennukset, joista yksi oli ns naisten talo ja sen 

sauna, ruokala ja sotilaskoti – joko yhdessä tai 

erikseen sekä varusmiesten majoitusrakennukset-

ja sauna. Kullakin alueella oli myös käymälöitä, 

liitereitä, vajoja ja varastoja. Isoimmilla alueilla oli 

myös leirisairaala. Toiminnallisen tarpeen sane-

lemat rakennukset sijoitettiin maastoon pyrkien 

asemakaavallisiin ratkaisuihin. Poppiuksen ohjei-

den mukaisesti sekä asemakaavat että rakennukset 

suunnitteli majuri Vilho Noko (1912 -1977), joka 

opiskeli tuolloin arkkitehdiksi. Sittemmin hän yle-

ni everstiksi ja toimi puolustusministeriön raken-

nusosaston osastopäällikkönä 1956–1975 saaden 

rakennusneuvoksen arvon.

Luonteenomaista kullekin alueelle on eräänlai-

nen keskusaukio, jonka yhteydessä esikuntatoi-

minnot, ruokala ja sotilaskoti sekä varusmiesten 

majoitus sijaitsevat. Komentajan asunto, kanta-

henkilökunnan asunnot sekä sairaala ovat hiukan 
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muista erillään. Saunat on sijoitettu yleensä ran-

taan. Alueella oli myös lautarakenteisia hevostalle-

ja tai -katoksia sekä varusmiesten keittiö- ja ruokai-

lukatoksia. Ainakin eräillä alueilla oli kenttäjuma-

lanpalveluksiin varattu aukio saarnastuoleineen.

Varsinainen rakentaminen alkoi 1952. Rovajär-

veä varten laadittiin tyyppipiirustukset, joiden 

mukaan rakennukset ovat yksikerroksisia, puisia, 

perustuksena joko korkeat betonipilarit tai betoni-

nen kivijalka. Rakennusten luonne ja rakennustapa 

vaihtelee arvohierarkian ja kronologian puitteissa. 

Rakennustyylille oli luonteenomaista se, ettei ra-

kennuksia ollut tarkoitettu jatkuvaan vaan kausi-

luontoiseen käyttöön joskin sekä kesällä että talvel-

la. Rakennustapa muistuttaa osittain sodanjälkeis-

tä siviilirakentamista. Rakennustyyleissä on pieniä 

aikakausittaisia eroja. Alkujaan rakennuksissa oli 

puulämmitys, uunit on myöhemmin purettu ja 

korvattu kamiinalla, takalla tai sähkölämmityksel-

lä. Alueelle ei laadittu varsinaisia pihasuunnitel-

mia, toisinaan hiekkapolkujen ja aukioiden reunat 

kivettiin luonnonkivin esikunta- yms. rakennusten 

ympärillä.

Rovajärven leirialueen rakentajat olivat pää-

asiassa varusmiehiä. Työ tehtiin leiriharjoitusten 

yhteydessä. Rakentaminen jatkui koko 1950-lu-

vun ja vielä 1960-luvullakin rakennuskantaa on 

täydennetty tarpeen mukaan. Samaan aikaan 

viimeisteltiin aiemmin rakennettuja mm. maa-

laamalla ja sähköistämällä. 1970-luvulla aluetta 

on täydennetty viipaleparakein, joita saatiin Met-

sähallinnon Perä-Pohjolan piirikuntakonttorista. 

Parakit sijoitettiin betonipilarein ja niiden ulkoasua 

kunnostettiin vanhempaan rakennuskantaan sopi-

vaksi. 1970-luvulla tehtiin myös viemäröintitöitä.

Nykyisin maan omistaa Metsähallitus, kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt. Alueen kehittäminen on ollut 

käynnissä vuodesta 2003 lähtien. Rovajärvellä on 

pidetty tykistön kesäleirejä vuodesta 1949, talvilei-

rejä vuodesta 1958.
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Arkeologinen kulttuuriperintö

Selvitysten kattavuus ja ajantasaisuus

Kemijärvellä on vuoteen 2010 mennessä tehty 

kuutisenkymmentä arkeologista kenttätutkimusta, 

joihin sisältyy yksi laaja inventointi, parikymmen-

tä kaivausta ja lukuisia tarkastuskäyntejä. Inven-

tointitilanne on koko Lappia ajatellen tyydyttävä. 

Maastotarkastuksissa on käyty kattavasti läpi 

asutuksen ja kulkemisen kannalta keskeisimmät 

suuret vesistöt ja tulosten pohjalta on mahdollista 

luoda yleiskuva seudun arkeologisesta kulttuuri-

perinnöstä. Useimpia muinaisjäännöksiä koskevat 

tiedot ovat kuitenkin jo vanhentuneita, koska laajin 

inventointi on tehty yli 20 vuotta sitten. 

Inventoinneissa tulisi selvittää erityisesti Kemi-

järveen laskevien vesistöjen varsia, takamaiden jär-

vialueita ja metsäisiä vaaroja. Niillä on ollut oma 

merkityksensä erityisesti pyyntialueina ja kulku-

reitteinä. Kemijärven vanhimmasta kivikautisesta 

asutuksesta tiedetään vielä varsin vähän, samoin 

raudanvalmistuksen varhaisvaiheista. 

Aikaisemmat inventoinnit ovat painottuneet 

esihistoriallisiin kohteisiin. Historiallisen ajan 

muinaisjäännöksiä kuten rakennustenperustoja, 

uuninraunioita ja tervahautoja ja hiilimiiluja on 

maastotarkastuksissa dokumentoitu jonkin ver-

ran. Asutus- ja elinkeinohistoriallisten jäännösten 

inventoinnissa voidaan hyödyntää monipuolisia 

arkistolähteitä, runsasta nimistöä ja paikallista pe-

rimätietoa. Selvitykset voivat tuoda uutta tietoa 

sekä metsäsaamelaisista että 1500-luvun lopulta 

lähtien levinneestä uudisasutuksesta. Isokylän, 

Halosenniemen, Luusuan, Räisälän ja Tapionnie-

men talot pihapiireineen ja maineen sisältävät ta-

lonpoikaisasutuksesta kertovaa arkeologista kult-

tuuriperintöä, jota kirjalliset lähteet voivat valaista 

vain niukasti. Kemijärvellä on myös pitkä metsien 

käytön historia, johon liittyvästä arkeologisesta 

kulttuuriperinnöstä on toistaiseksi varsin vähän 

tutkittua tietoa. 

Kemijärvellä on myös keskeinen asema osana 

Lapin liikenne- ja hallintohistoriaa. Sitä nostaisi 

esiin erityisesti kulkureittien ja rajapaikkojen in-

ventointi. Esimerkiksi Lapin ja Lannan rajapaik-

koja tulisi kartoittaa järjestelmällisesti vanhojen 

asiakirjalähteiden avulla. Kemijärveltä on ennes-

tään tiedossa useita kivipyykkejä, joiden ajoitus ja 

tarkoitus on epäselvä. Osa rakennelmista on osoit-

tautunut 1800-luvun lopun isojakotoimitusten ai-

kaisia kartoituspyykeiksi, mutta joukossa voi olla 

vanhempiakin jäännöksiä. Sama koskee seudun 

lukuisia sotahistoriallisia kohteita, joiden merkitys 

muinaisjäännöksinä edellyttää vielä erillisselvityk-

siä. Niitä on aikaisemmissakin inventoinneissa do-

kumentoitu, mutta tietoja tulisi täydentää maasto-

kartoituksin yhteistyössä paikallisten asukkaiden 

kanssa.

Arkeologisen kulttuuriperinnön tila

Kemijärven muinaisjäännösten tilaan vaikuttaa 

voimakkaimmin Kemijoen säännöstely. Lapin ym-

päristökeskuksen selvitysten mukaan Kemijärvi on 

Suomen säännöstellyin järvi, jonka vedenkorke-

us voi vaihdella jopa seitsemän metriä. Jatkuvasti 

luontaista korkeammalla oleva vesi vaikuttaa py-

syvästi rantoihin ja sen seurauksena myös ranta-

törmien muinaisjäännöksiin. Eroosion aiheuttama 

kuluminen oli erityisen voimakasta säännöstelyn 

alkuvaiheessa 1960-luvulla ja jatkuu edelleen. 

Lapin maakuntamuseon 1989–1990 suoritta-

massa arkeologisessa inventoinnissa todettiin, et-

tä rantojen muinaisjäännöksistä useimmat olivat 

pahasti vaurioituneita, osa jopa sortunut kokonaan 

veteen. Kemijoen vedenpinnan vaihtelun aiheutta-

mat haitat ovat kokonaisuutena merkittäviä, koska 

liki puolet seudun kohteista sijaitsee säännöstelyn 

välittömällä vaikutusalueella. Huhtikuussa 2010 

Kemijärveltä oli tiedossa 206 kiinteää muinaisjään-

nöstä, joista lähes sata (43 %) sijaitsee Kemijärven 

keskivedenpinnan (148,8 m mpy) ja maksimipin-

nan välisellä vyöhykkeellä (149–150 m mpy). Myös 

Seitakorvan voimalaitoksen alapuoliset Juujärven 

Kemijärven kulttuuriympäristön tila
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Kuva 259. Neitilän opastetaulu. Tiina Elo 2010.

ranta-asuinpaikat sijaitsevat aivan nykyisen mak-

simipinnan (127,40) tuntumassa. 

Suojelun turvaamiseksi arkeologinen kulttuuri-

perintö tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon 

Kemijoen säännöstelyn seurantajärjestelmässä. 

Säännöstelyn vaikutusten selvittämiseksi vesistö-

alueella on syytä tehdä vauriokartoituksia, laadit-

tava tulosten perusteella tarvittavat hoito- ja kun-

nostussuunnitelmat sekä ryhtyä toteuttamaan niitä 

mahdollisimman pian. Kunnostus suojaa myös 

muinaisjäännöksiä, kunhan ne otetaan huomioon 

jo suunnitteluvaiheessa, tekemällä tarpeelliset sel-

vitykset ennen suojausten rakentamista. 

Varsinkin tutkimushistoriallisesti ja tieteellisesti 

merkittävä Neitilänharjun muinaisjäännöskoko-

naisuuden tila olisi selvitettävä kiireellisesti. Myös 

Seitakorvan alapuolisten kohteiden kunto olisi kar-

toitettava ja tehtävät tarvittavat tutkimukset. Selvi-

tysten jälkeen alueelle olisi laadittava yhteistyössä 

Lapin maakuntamuseon ja Museoviraston kanssa 

pysyvät opasteet. 

Kemijärven arkeologinen kulttuuriperintö on 

poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen, mut-

ta sitä on toistaiseksi hyödynnetty melko vähän. 

Mielenkiintoinen ja omaleimainen historia on pai-

kallisuutta vahvistava ja seudun vetovoimaisuutta 

myös konkreettisesti lisäävä tekijä, jota kannattaa 

hyödyntää elinkeinotoiminnan ja virkistyskäytön 

kehittämisessä ja erityisesti matkailustrategioissa 

nykyistä huomattavasti enemmän. 
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Arkeologinen kulttuuriperintö  

Vahvuudet

Inventoinnit ja muut selvitykset:

Lapin maakuntamuseo on tehnyt kunnassa arkeolo-

gisen perusinventoinnin – inventoinnin alueellinen 

kattavuus muuhun Lappiin verrattuna tyydyttävä, 

täydennystarpeet tiedossa.

Arkeologisia kenttätutkimuksia on tehty runsaasti.

Suojelu

Muinaisjäännökset on otettu asianmukaisesti huomi-

oon Itä-Lapin maakuntakaavassa (2004) – Itä-Lapin 

kiinteät muinaisjäännökset -luettelo julkaistu 2003

Lapin maakuntamuseo hoitaa arkeologisia viran-

omaistehtäviä ja seuraa mm. maankäytön suunnit-

telua.

Museovirasto ylläpitää valtakunnallista muinais-

jäännösrekisteriä, johon voi tutustua www-sivuilla: 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekiste-

riportaali/portti/default.aspx

Hoito ja käyttö

Muinaisjäännöksiä on paljon ja ne ovat erilaisia – mo-

net tunnettuja ja sopivat opastuskohteiksi, (esimer-

kiksi kalastusperinne, pyhät paikat, pyyntikuopat).

Heikkoudet

Inventoinnit ja muut selvitykset:

Arkeologisten kohteiden sijaintia ja kuntoa koskevat 

tiedot vanhentuneita ja puutteellisia.

Kemijärven arkeologiasta ei ole yleistajuista ja ajan-

tasaista julkaisua.

Arkeologisista kohteista on liian vähän informaatio-

ta saatavana esimerkiksi kunnan www-sivuilla.

Suojelu

Kohteiden sijainti ei ole riittävän hyvin kaikkien 

tiedossa – maanomistajalla ei ole tietoa maillaan 

olevista muinaisjäännöksistä.

Muinaisjäännöksiä ei ole otettu riittävästi huomioon 

ympäristön tilan seurannassa – esimerkiksi Kemi-

järven säännöstelyn seuranta ja moninaiskäytön 

kehittäminen.

Hoito ja käyttö

Arkeologisen kulttuuriperinnön merkitystä luonto-

matkailussa ei vielä tunneta. 

Muinaisjäännöksillä on opasteita vain muutamassa 

paikassa, reittejä ei ole rakennettu.

Jäännöksiä tai niiden ympäristöä ei ole hoidettu.

Uhat

Asenteet – suojelukohteista ei oteta selvää tai niistä 

ei välitetä.

Tietämättömyys, informaation ja ohjauksen puute 

– erityisesti rakentaminen ja metsänkäsittely (maan-

muokkaus ja kannonnosto).

Puutteellinen suunnittelu ja riittämättömät selvityk-

set – esim. kaavoitus, maa-aineksen otto ja kaivos-

toiminta, vesirakentaminen (esimerkiksi suojaukset).

Vesien säännöstely – veden pinnan vaihtelu kuluttaa 

ja hävittää saarten ja rantojen muinaisjäännöksiä.

Hoitamattomuus – varsinkin maatalousalueilla ja 

pihapiireissä jäännökset voivat jäädä kasvillisuuden 

peittoon ja tuhoutua.

Mahdoll isuudet

Muinaisjäännökset ovat yhteistä, paikallista ja oma-

leimaista perinnettä ja historiaa, jonka löytää vain 

Kemijärveltä.

Muinaisjäännöksiin voivat tutustua sekä paikalliset 

asukkaat että Kemijärvellä vierailevat.

Arkeologia on hyvä ja edullinen tapa tutustua omaan 

ympäristöönsä – esimerkiksi Soppelan kaivaukset 

2005.

Arkeologiaa voidaan monin tavoin hyödyntää ope-

tuksessa, virkistyksessä ja matkailussa - esimerkiksi 

Naarmankairan kalastusperinteen muistojen inven-

tointi 2002 ja Kemijoen moninaiskäytön kehittä-

minen.

Arkeologian ja historian avulla voidaan aktivoida 

kylien toimintaa – esimerkiksi kulkureittien, raja-

merkkien ja elinkeinohistoriallisten muistojen pai-

kannus, joka edellyttää hyvää maastotuntemusta ja 

sopii hyvin osaksi kylien perinnekeruuta.
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Rakennettu kulttuuriympäristö

Selvitysten kattavuus ja ajantasaisuus

Vaikka Kemijärven rakennuskanta on suhteelli-

sen kattavasti inventoitua, löytyy alueelta vielä 

inventointitarvetta erityisesti jälleenrakennusajan 

rakennuskannan osalta.  Käynnistymässä olevan 

keskustan yleiskaavoitushankkeen toimesta ollaan 

parhaillaan kartoittamassa keskustan rakennus-

kantaa. On toivottavaa, että keskustan muutama 

sodalta säästynyt ja ehjimpinä säilyneet edusta-

vimmat jälleenrakennuskauden rakennukset tule-

vat kaavalla suojelluiksi. 

Kaupungissa on jälleenrakennuskauden asuin-

alueita, joista osa on vielä melko ehjänä säilyneitä 

(esimerkiksi Särkikankaalla ja Luusuan tien varres-

sa). Vaikka näille alueille ei kohdistu täydennysra-

kentamispaineita, tulisi alueiden eheänä säilymi-

nen taata korjausrakentamisohjeilla. 

Kaupungin tulisi tehdä selvitys kouluraken-

nusten säilymisen suhteen. Koulurakennusten 

uusiokäyttöä tulisi tutkia entistä laajemmin ja el-

lei kaupungilla itsellään löydy niille käyttöä myös 

tutkia niiden mahdollista myyntiä ulkopuolisille 

toimijoille. Näin suurten rakennusten purkamista 

tulee pyrkiä välttämään mahdollisimman pitkälle, 

koska niiden rakentamiseen on aikanaan uhrattu 

paljon voimavaroja ja resursseja. Purkaminen on 

aina lopullinen toimenpide eikä sen vaikutuksia 

pystytä enää jälkeenpäin korjaamaan. Kaupungin 

tulisi pyrkiä jotenkin huolehtimaan myös myy-

miensä koulurakennusten säilymisedellytyksistä 

ja kunnosta, jottei niiden kulttuurihistoriallinen 

arvo kärsi.

Rakennetun ympäristön tila

Kemijärvellä on hyvin samanlaiset ongelmat kuin 

muillakin Lapin kunnilla. Toisaalta reunimmaiset 

alueet ja kylät tyhjenevät ja toisaalta rakennus-

paineet keskittyvät tietyille kylille keskustan lä-

heisyydessä. Tyhjeneviä alueita uhkaa maiseman 

umpeenkasvu ja rakennusten tyhjilleen jääminen, 

joka taas ennen pitkää johtaa rakennusten ränsis-

tymiseen. Rakennuspainealueilla hallitsematon ja 

suunnittelematon rakentaminen pilaa kulttuuri-

maisemaa varsinkin jos alueilla ei ole ajantasaista 

kaavaa rakentamista ohjaamassa. Rakentamista 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmilla alueilla 

tulisi ohjata yksityiskohtaisemmalla rakennusta-

paohjeistuksella.

Valtiolla tulisi olla enemmän keinoja tukea ky-

läyhdistyksiä yms. rakennusten korjaamisessa ja 

maisemien raivauksissa esimerkiksi taloudellisten 

tukien muodossa. 

Vaikka Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

omistajalla on velvollisuus pitää rakennus ympäris-
töineen, sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää 
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna 
ympäristöä (MRL 166 §), on tilanne käytännössä se, 

että esimerkiksi perikuntien omistuksessa olevat 

vanhat rakennukset ränsistyvät paikoilleen sel-

vittämättömien pesänjakojen takia. Valtiolla tulisi 

olla jotain keinoja näiden rakennusten säilymise-

dellytysten parantamiseksi. Maankäyttö- ja raken-

nuslain määrittämä omistajan ylläpitovelvollisuus 

koskee kaikkia rakennuksia ja velvollisuus on riip-

pumaton alueen kaavoituksesta. 

Kuva 260. Käyttämättömäksi jääneiden talojen pihat 
pusikoituvat nopeasti. Tiina Elo 2010. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö 

Vahvuudet

Kemijärvellä on paljon arvokasta rakennusperintöä: 

sodalta säästynyttä rakennuskantaa on yllättävänkin 

paljon.

Kemijärvellä on Lapin mittakaavassa paljon arvok-

kaita koulurakennuksia, näistä arvokkaimpina Semi-

naarin rakennuskokonaisuus, Paateloiden 1920-lu-

vun ja Salervon jälleenrakennusajan koulurakennus-

kokonaisuudet sekä yksittäisistä jälleenrakennusajan 

kouluista Pyhätunturin ja Tohmon koulut ja vanhem-

mista koulurakennuksista Oinaan koulu. 

Inventoinnit ja muut selvitykset:

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa tehty 

inventointi oli Kemijärven osalta sangen kattava.

Kaupunki on itse teettänyt kaavahankkeiden pohjal-

le erillisiä inventointeja ja selvityksiä.

Usealla kylällä on tehty kylähistoriikki.

Suojelu

Osa inventoiduista kohteista on päätynyt myös oike-

usvaikutteisiin kaavoihin suojelumerkinnöillä

Itä-Lapin maakuntakaava on melko tuore ja ajan-

tasainen.

Kaupungin viranomaispuolella on vahva osaaminen 

ja kokemus rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa.

Hoito ja käyttö

Rakennusperinnön hoitoavustuksia on kautta ajan 

myönnetty paljon Kemijärven kohteille.

Kemijärvellä on olemassa pitkät perinteet vanho-

jen rakennusten korjaamisessa. Tahtoa ja osaamista 

korjaamiseen löytyy. 

Heikkoudet

Inventoinnit ja muut selvitykset:

Vaikka inventointitietoa löytyy, sitä ei käytetä tar-

peeksi erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden poh-

jalle.

Suojelu

Vaikka kaavoja varten on tehty erillisiä inventointeja, 

niiden tulosten arvottaminen ja saattaminen oike-

usvaikutteiseen kaavaan ei välttämättä aina onnistu. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kyliä on koko-

naan kaavoituksen ulkopuolella (esim. Juujärvi).

Kaavoitustilanteen kattamattomuuden vuoksi koh-

teiden suojelu on käytännössä vaikeaa. 

Kaupungin viranomaispuolella selkeä resurssien 

puute – liian paljon työtä ja tehtäviä väkimäärään 

nähden.

Arvokkaita kohteita puretaan edelleenkin ilman, 

että ne tulevat asiasta vastaavien viranomaisten 

tietoon.

Asioista päättävillä henkilöillä ei ole välttämättä tar-

peeksi tietoa kulttuuriympäristöasioista.

Hoito ja käyttö

Rakennusten omistajat eivät välttämättä ole tietoisia 

rakennusperinnön hoitoavustuksista. 

Rakennusten omistuspohja: perikuntien rakennuk-

set muodostavat laajan ja akuutin ongelman: raken-

nukset lahoavat paikoilleen kun niiden omistajuus-

kysymystä ei saada ratkaistua niin, että joku ottaisi 

rakennuksesta vastuun, jolloin myös niiden korjaa-

misedellytykset paranisivat huomattavasti.

Vanhojen rakennusten oikeanlaisen korjaamisen 

neuvonta ei tavoita kaikkia ja osa korjauksista on 

laadullisesti heikkoa ja jopa rakennusten kulttuuri-

historiallista arvoa heikentävää.

Väärää tietoa korjaamisesta, rakennusten energia-

kysymyksistä ja jätevesiasetuksesta esiintyy.
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Uhat

Suojelukysymyksiin liittyy edelleen paljon tietämät-

tömyyttä ja väärää tietoa, mikä aiheuttaa suojelu-

kielteisiä asenteita.

Kaupunki käynyt läpi suuria elinkeinoelämän mullis-

tuksia -> kulttuuriympäristöasiat jäävät päättäjillä 

elinkeinoihin liittyvien asioiden varjoon.

Eri kuntien teknisen toimen viranomaistehtävien 

yhdistäminen mahdollisesti tulevaisuudessa kuor-

mittaa entistä enemmän nykyisiä kaupungin viran-

omaisia.

Heikentynyt taloustilanne vähentää resursseja ra-

kennetun ympäristön hoidosta. 

Suurten, pääosin julkisten rakennusten tyhjenemi-

nen -> uusiokäytön löytämisen ongelmat -> mah-

dollinen purkaminen.

Kohonneet energiakustannukset vaikeuttavat julkis-

ten rakennusten ylläpitoa entisestään.

Elinympäristön toiminnallinen köyhtyminen, kun jul-

kiset rakennukset myydään yksityiskäyttöön, jolloin 

käyttötarkoitus muuttuu (koulut, postit, kyläkaupat, 

asemarakennukset)

Alueiden tyhjenemisen mukanaan tuomat ongelmat: 

umpeenkasvu ja tyhjilleen jäävät rakennukset.

Rakennusperinnönhoidon rahoituksen riittämättö-

myys.

Osaavien korjaajien löytyminen tulevaisuudessa – 

oikeat korjausmenetelmät menevät hautaan vanho-

jen osaajien mukana.

Ilmastonmuutoksen torjuminen (kulttuurihistori-

allisista arvoista piittaamattomat energiaremontit, 

ympäristöä muuttavat tulvasuojeluratkaisut)

Rakennetun ympäristön kerroksellisuuden ja eri ai-

kakausien arkkitehtuuripiirteiden katoaminen kor-

jaus- ja muutostoimenpiteissä.

Lisääntynyt kertakäyttökulttuuri ja tavaroiden ja 

rakennusmateriaalien nopea kierto (esim. ikkunat).

Aktiivisten ja osaavien ”kulttuuri-ihmisten” vähene-

minen tulevaisuudessa. Löytyykö enää esim. talkoi-

siin yms. tarpeeksi ihmisiä?

Maisemaa hallitsevat uudet rakennelmat (erilaiset 

mastot, mainosrakennelmat, tuulivoima).

Mahdoll isuudet

Kemijärvellä on erittäin rikas peräpohjalainen ra-

kennuskulttuuri ja sen arvo ymmärretään.

Kemijärveltä ja sen kylistä löytyy vielä kulttuuriym-

päristöstä ja omasta ympäristöstään kiinnostuneita 

ja aktiivisia ihmisiä. 

Seudulla on matkailutoimintaa, johon on mahdollista 

yhdistää kulttuuriperintöasiat ja -kohteet (esimer-

kiksi järvi- ja kalastusmatkailu, retkeilyreitit)

Seudun kulttuuriperintö on ehtymätön resurssi, jota 

voidaan monin tavoin hyödyntää kunnan vetovoima-

tekijänä, kuten myös opetuksen osana tai kulttuuri-

matkailun kehittämisessä.

Kulttuuriympäristöohjelma antaa valmiuksia pa-

rempaan yhdyskuntasuunnitteluun, mikä parantaa 

asuinympäristön viihtyisyyttä ja lisää alueen veto-

voimaisuutta. 

Vanhan rakennuskannan oikea kunnossapito lisää 

rakennusten markkina-arvoa.

Rakennetun ympäristön suojelu antaa varmuuden 

ympäristön ominaisluonteen säilymisestä ja lisää sen 

arvoa asuinpaikkana.

Tietojärjestelmien kehittyminen helpottaa tiedon 

saavutettavuutta, kunhan työhön varataan riittävät 

resurssit.

EU-rahoituksen tehostunut hyödyntäminen kulttuu-

riympäristötyössä. 

Kuva 261. Tiina Elo 2009. 
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Lainsäädäntö

Kulttuuriympäristöön kohdistuva lainsäädäntö 

ja sitä koskevat kansainväliset sopimukset luovat 

puitteet sen hyvälle hoidolle. Perustuslain (1999) 

mukaan ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuu-

desta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 

kaikille.” 

Kulttuuriympäristön huomioimisen kannalta 

keskeisiä lakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, 

luonnonsuojelulaki, laki rakennusperinnön suo-

jelusta, muinaismuistolaki ja kirkkolaki. Myös eri 

hallinnonalojen oma lainsäädäntö kuten maaseu-

dun kehittämiseen liittyvät säädökset ja tielainsää-

däntö vaikuttavat kulttuuriympäristön säilymisen 

edellytyksiin. 

Muinaismuistolaki (295/1963) suojelee kaikki 

kiinteät muinaisjäännökset muistoina Suomen ai-

kaisemmasta asutuksesta ja historiasta ilman eril-

listä päätöstä tai toimenpidettä. Lain noudattamista 

valvoo Museovirasto. Museovirasto tutkii, hoitaa 

ja merkitsee muinaisjäännökset sekä osoittaa niille 

rajat ja tarpeelliset suoja-alueet. Muinaisjäännösten 

kaivaminen, peittäminen ja muut niihin kohdistu-

vat toimenpiteet ovat ilman lupaa kiellettyjä. 

Uudistettu laki rakennusperinnön suojelemi-
sesta astui voimaan 1.7.2010 lukien. Lain tavoit-

teena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön 

ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia 

sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edis-

tää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. 

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suo-

jella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä 

tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä ra-

kennushistorian, rakennustaiteen, erityisten ym-

päristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen 

liittyvien tapahtumien kannalta. Rakennussuojelu 

asemakaava-alueella sekä alueella, jolla on voimas-

sa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, 

järjestetään pääsääntöisesti asemakaavalla. Lailla 

rakennusperinnön suojelemisesta ei voida suojella 

laajoja aluekokonaisuuksia tai maisemaa. 

Kirkkojen suojelusta on säädetty vuonna 1993 

annetussa kirkkolaissa. Sen mukaan kaikki ennen 

vuotta 1917 rakennetut evankelisluterilaiset ja or-

todoksiset kirkot kiinteine sisustuksineen ja tai-

deteoksineen on suojeltava automaattisesti. Myös 

kirkkotarhassa olevat rakennukset tai rakennelmat, 

kuten kellotapuli, hautakappeli, porttirakennus tai 

kirkkotarhan aita ovat suojelun piirissä. Museo-

viraston ehdotuksesta on lisäksi suojeltu noin 50 

vuosien 1917–1970 välisenä aikana rakennettua 

rakennustaiteellisesti merkittävää kirkkoa. Kemi-

järvellä kirkkolailla on suojeltu kirkon kellotapuli.

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa 

aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaiku-

tuksia. Asetus ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä sisältää ne hankkeet, joihin on aina 

sovellettava YVA-menettelyä. Tällaisia hankkeita 

ovat esimerkiksi moottoritiet, suurehkot satama-

hankkeet, raskaan liikenteen lentokentät ja suuret 

kanalat ja sikalat. YVA-menettelyä voidaan lisäksi 

soveltaa alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen  päätöksellä yksittäistapauksissa 

hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä 

haitallisia ympäristövaikutuksia.

Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjel-
mien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. 

SOVA-laki (2005) ja sitä täydentävä valtioneuvos-

ton asetus (2005) sisältävät säännöksen yleisestä 

velvollisuudesta arvioida ympäristövaikutuksia 

riittävällä tavalla suunnitelmien ja ohjelmien val-

mistelussa sekä säännökset tiettyjen suunnitelmien 

ja ohjelmien ympäristöarvioinnista. SOVA-lailla ja 

-asetuksella toteutettiin EY:n direktiivi tiettyjen 

suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (2001).

Välillisesti myös luonnonsuojelulaki (1997), 

ympäristönsuojelulaki (2000), vesilaki (2002) 

ja maa-aineslaki (1982) ja -asetus ja metsälaki 
(1997) voimistavat kulttuuriympäristön huomi-

oon ottamista eri hankkeissa. Luonnonsuojelulain 

nojalla voidaan perustaa maisema-alue luonnon 

Kulttuuriympäristön käyttö ja hoito
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tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten 

ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden eri-

tyisarvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Ympä-

ristöministeriö päättää valtakunnallisesta maise-

ma-alueesta. Maakunnallisen alueen perustamisen 

päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

maakunnan liiton esityksestä. Perustettava maise-

ma-alue voi olla osa valtakunnallisesti arvokkaasta 

alueesta tai ulottua arvokkaaksi luokitellun alueen 

ulkopuolelle. Ympäristöministeriön päätöksellä on 

perustettu kolme valtakunnallista maisemanhoito-

aluetta. Skärlandetin maisemanhoitoalue perustet-

tiin Raaseporissa vuonna 2007, Hyypänjokilaakson 

maisemanhoitoalue Kauhajoella elokuussa 2009 ja 

Kairalan-Luiron maisemanhoitoalue Pelkosennie-

mellä huhtikuussa 2010. Alueellisten ympäristö-

keskusten päätöksellä on perustettu kaksi maa-

kunnallista maisemanhoitoaluetta, Suomussalmen 

vienalaiskylien maisema-alue Kuivajärven ja Hie-

tajärven kyliin sekä Sallan Saijan maisema-alue.

Maantielain 27 §:n mukaan Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukset ovat velvollisia pyytämään 

yleis- ja esisuunnitelmistaan lausunnot niiltä maa-

kuntaliitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunni-

telma sijoittuu. Muilta viranomaisilta pyydetään 

lausunnot, jos se on päätösharkinnassa tarpeen.

Maankäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaa 

vuonna 2000 annettu maankäyttö- ja rakennuslaki 
(MRL). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 

maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maa-

kuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kaavojen 

sisältövaatimuksiin kuuluu myös kulttuuriympä-

ristön huomioiminen. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkit-

tävien seikkojen huomioon ottaminen maakun-

takaavoituksessa, kuntien kaavoituksessa ja val-

tion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteisiin on 

kirjattu myös kansallisen kulttuuriympäristön ja 

rakennusperinnön säilyminen. Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäy-

töllä tulee edistää kansallisen kulttuuriympäristön 

ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaih-

televan luonteen säilymistä. Alueidenkäytössä on 

varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät 

kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Vi-

ranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 

on otettava huomioon alueiden käytön suunnitte-

lun lähtökohtina. Huomioonotettavia inventointe-

ja ovat Museoviraston laatima valtakunnallisesti 

merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön luet-

telo (2009) ja muinaisjäännösinventointi ja Ympä-

ristöministeriön laatima maisema-alueinventointi 

(valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet). 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava val-

takunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuu-

riperintöalueet ja -kohteet. Valtakunnallisesti ar-

vokkailla alueilla ja kohteilla alueiden käytön on 

sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. 

Kyse on sekä perinteen säilyttämisestä että alu-

eiden kehittämisestä niiden ominaisluonnetta ja 

erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla 

tavalla. Kulttuuriympäristöä koskevien alueiden-

käyttötavoitteiden tarkoittamien alueiden ja koh-

teiden osalta on kysymys erityistavoitteista, jotka 

koskevat myös yleis- ja asemakaavoitusta. Keskei-

siksi kysymyksiksi näiden tavoitteiden toteutumi-

sen kannalta ovat nousseet kaavojen lähtötietojen 

ja perusselvitysten riittävyys ja ajantasaisuus, 

kulttuuriympäristöä koskevien tavoitteiden suh-

de mahdollisiin muihin valtakunnallisiin alueiden-

käyttötavoitteisiin, valtakunnallisesti merkittäviä 

kulttuuriympäristöalueita koskevien kaavojen 

ajantasaisuus sekä kaavamerkinnät ja -määräyk-

set, jotka turvaavat alueiden ominaisluonteen säi-

lymisen. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyy myös 

purkamislupajärjestelmä, joka liittyy läheisesti 

rakennussuojeluun. Rakennusta tai sen osaa ei 

saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai 

alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asema-

kaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos 

yleiskaavassa niin määrätään. Rakennuksen tai 

sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei 

historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita 

rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Purka-

misluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 

purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön 

sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 

hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutta-

mista. Tarkoituksena on varmistaa, ettei suojelun 

arvoisia rakennuksia pureta, ennen kuin suojelu-

kysymys saadaan ratkaistuksi joko asianmukai-

sella kaavalla tai rakennussuojelulain mukaisella 

suojelulla. 

Vuonna 1998 valtioneuvosto hyväksyi arkki-
tehtuuripoliittisen ohjelman. Sen keskeinen ta-

voite oli saada aikaan valtakunnallinen strategia 

rakennusperinnön hoidosta ja rakennussuojelusta. 

Lisäksi se määritteli joukon tätä tukevia toimia:

• jokaisessa kunnassa tullaan suorittamaan arvo-
kasta rakennusperintöä koskevat inventoinnit
• rakennushistorian asiantuntijoiden määrää lisä-
tään maakuntamuseoissa
• koulujen opetuksessa vahvistetaan arkkitehtuuri-
kasvatusta
• annetaan kunnan päättäjille koulutusta rakenne-
tun ympäristön huomioon ottamisesta
• lisätään arkkitehtuurin ja rakentamisen historian 
koulutusta
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Kuva 262. LKYT 2005.

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2001 rakennus-
perintöstrategian. Siinä on käsitelty suojeltavia 

rakennuksia ja alueita, vastuu- ja tehtävienjakoa, 

rakennussuojelun edistämistä, eri tukimuotoja se-

kä tiedon ja arvostuksen lisäämistä.

Kansainvälisiä sopimuksia

Kansainväliset sopimukset ja suositukset, kuten 

Unescon ja Euroopan neuvoston rakennusperin-

tösopimukset sekä monet EU-ohjelmat antavat 

osaltaan velvoitteita ja lähtökohtia huolehtia kult-

tuuriympäristöstämme. 

Maailmanperintösopimus (Yleissopimus maail-

man kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi) 

on Unescon vuonna 1972 hyväksymä kansainvä-

linen sopimus. Sen keskeisenä lähtökohtana on 

huoli maailman uhanalaisen kulttuuri- ja luon-

nonperinnön säilymisestä tuleville sukupolville. 

Sopimuksen tavoitteena on eri kansakuntien ai-

nutlaatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja 

sitä koskevan tiedon levittäminen. Sen pohjalta 

tuetaan kansainvälisessä yhteistyössä toteutetta-

vaa kulttuuriperinnön pelastamista, vaalimista ja 

kunnostamista silloin, kun kansalliset voimavarat 

eivät riitä. Suomi ratifioi sopimuksen 1987. Maail-

manperintöluettelossa on tällä hetkellä kuusi kult-

tuuriperintökohdetta Suomesta.

Haagin vuoden 1954 yleissopimus on Unes-

con alainen humanitaarinen yleissopimus, jon-

ka tavoitteena on kulttuuriomaisuuden suojelu 

aseellisen selkkauksen sattuessa. Sopimus syntyi 

toisen maailmansodan jälkeen tilanteessa, jossa 

merkittävä osa eurooppalaista kulttuuriperintöä 

oli tuhoutunut suorien ja epäsuorien hyökkäysten 

sekä ryöstelyn seurauksena. Sopimuksen lähtö-

kohtana on ajatus, että yksittäisten kansakuntien 

kulttuuriomaisuuden tuhoutuminen ei ole pelkäs-

tään kansallinen menetys, vaan koskee koko ih-

miskunnan kulttuuria. Vaikka sopimus on osittain 

vanhentunut, se on edelleen ajankohtainen asia-

kirja, joka on muodostunut osaksi kansainvälistä 

oikeutta. Suomi ratifioi yleissopimuksen ja siihen 

liittyvän pöytäkirjan vuonna 1994. Haagin yleisso-

pimus pyrkii siihen, että aseellisen konfliktin aika-

na sotivat osapuolet pidättäytyvät hyökkäyksistä 

kulttuuriomaisuutta kohtaan sekä samalla rau-

hoittavat kulttuuriomaisuudeksi katsotut kohteet 

sellaiselta omalta sotilaalliselta toiminnalta joka 

vaurioittaisi kohteita tai oikeuttaisi vastapuolen 

vihamieliset teot. Siksi sopimus edellyttää, että 

sopimusosapuolet varautuvat jo rauhan aikana 

kulttuuriomaisuuden suojeluun sekä tekevät so-

pimuksen sisältöä tunnetuksi kansalaistensa ja 

asevoimiensa parissa. Suomessa on valmisteltu 

Museoviraston johdolla sopimuksen toteuttamisen 

edellyttämää viranomaisverkostoa sekä kartoitettu 

alustavasti maassamme olevaa merkittävää kult-

tuuriomaisuutta. Lisäksi on tehty esitys kuudesta 

erityissuojeltavasta kulttuuriomaisuuskohteesta. 

Jatkossa tavoitteena on vahvistaa yleiseen suoje-

luun tuleva kulttuuriomaisuus, laatia ohjeita sen 

hoitamiseksi ja suojelemiseksi sekä kehittää suo-

jelu- ja valistustoimintaa.

Euroopan neuvoston kolme kulttuuriympä-

ristöön ja -perintöön liittyvää yleissopimusta on 

saatettu voimaan myös Suomessa. Rakennusperin-

töä käsittelee Granadan (1985), arkeologista kult-

tuuriperintöä Maltan (1992) ja maisemaa Firenzen 

(2000) yleissopimus. Yleissopimuksia täydentää 

joukko suosituksia kulttuuriperinnön eri alueilta. 

Uusimpana sopimuksena Suomi hyväksyi jou-

lukuussa 2005 eurooppalaisen maisemayleissopi-

muksen, joka tuli kansallisesti voimaan 1.4.2006. 

Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja 

luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tär-

keä merkitys ihmisen elinympäristönä. Maisema-

sopimus syntyi tämän yhteisen perinnön ja arvo-

sisällön turvaamiseksi. Se velvoittaa viranomaisia 

vaalimaan maiseman arvoja ja kannustaa kansalai-

sia osallistumaan maisemia koskevaan päätöksen-

tekoon. Sopimus koskee yhtä lailla luonnonmaise-

mia, maaseudun viljelymaisemia kuin rakennettu-

ja kaupunkimaisemiakin. Siihen sisältyvät myös 

arkiympäristöt ja huonolaatuisiksi muuntuneet 

alueet. Suomen nykyinen lainsäädäntö, hallinnol-

liset ohjelmat ja käytännöt täyttävät jo sopimuksen 

velvoitteet, joten sopimuksen voimaansaattaminen 

ei aiheuta muutoksia lainsäädäntöön.

Euroopan unioni rahoittaa kulttuuriympäris-

töön liittyviä hankkeita, ja monien direktiivien vai-

kutus ulottuu rakennusperintöön. Rakennerahas-

toista rahoitetaan useita ohjelmia mm. alueellisia 

tavoiteohjelmia ja Interreg-yhteisöaloitetta, joiden 

avulla rakennusperintöä on hoidettu ja säilytetty. 
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ICOMOSin julistuksia (International Council of 

Monuments and Sites)

•  kansainvälinen julistus kulttuurimonumenttien 
suojelusta ja restauroinnista (1964)

•  julistus historiallisten puistojen ja puutarhojen 
suojelusta (1982)

•  julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunkimais-
ten alueiden suojelusta (1987)

•  julistus arkeologisen perinnön suojelusta ja hoidos-
ta (1990).

Toimijat

Viranomaiset auttavat, neuvovat ja opastavat se-

kä myöntävät avustuksia kulttuuriympäristön 

hoitoon. Eri hallinnonaloilla on nykyisin omat yk-

sikkönsä ja viranomaiset, jotka vastaavat kulttuuri-

ympäristön ja rakennusperinnön hoitoon liittyvistä 

kysymyksistä. Lähtökohtana on lisätä ja helpottaa 

kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä mahdolli-

suuksia eri tahojen toiminnassa: kyläyhdistysten, 

seurojen, muiden järjestöjen sekä ennen kaikkea 

alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Hy-

viä esimerkkejä ovat erilaiset kunnostustalkoot, 

kyläillat ja muut yhteiset kokoontumiset. 

Ympäristöministeriö ja 9 alueellista elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskusta vastaavat alueiden 

käytöstä ja kulttuuriympäristön ja rakennusperin-

nön säilymisestä. Rakennusperinnön säilymisen 

turvaamiseksi on kehitetty valtion avustusjärjes-

telmä kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen 

rinnalle. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus huolehtii alueellaan sille laissa säädetyistä 

kulttuuriympäristön hoitoa, alueiden käyttöä ja 

rakentamisen ohjausta koskevista tehtävistä sekä 

kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön vaalimi-

sesta. 

Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuu-

riperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Museo-

virasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suo-

jeluviranomainen, joka palvelee monipuolisesti 

kansalaisia, päättäjiä, museoalan ammattilaisia, 

tutkijoita ja opiskelijoita. Virasto vastaa muinais-

jäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistorial-

lisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuu-

den suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja 

muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja 

esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, 

tutkii aineellista kulttuuriperintöämme ja kehittää 

sekä tukee kansallista museotointa. Museovirasto 

on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. 

Tehtäviä on museolain mukaisesti siirretty maa-

kuntamuseoille alueellisilla yhteistyösopimuksilla. 

Vuonna 2011 Museovirasto on koko Lapin alueen 

kulttuuriympäristöasioissa rakennetun kulttuuri

Kuva 263. LKYT 2005.

ympäristön osalta toimivaltainen viranomainen, 

Lapin maakuntamuseo puolestaan arkeologista 

kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä omalla 

toimialueellaan (Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, 

Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodan-

kylä). Vuodesta 2011 alkaen Saamelaismuseo Siida 

hoitaa arkeologisen kulttuuriperinnön viranomais-

tehtäviä saamelaisten kotiseutualueella (Enonte-

kiö, Inari, Utsjoki ja Sodankylän Lapin paliskunta).

Maankäyttö ja rakentaminen

Kaavoitus ja muu suunnittelu

Kaavatasot maankäytön suunnittelussa ovat ase-

makaava lähiympäristön kaavana, ranta-asema-

kaava rannoilla, yleiskaava taajamissa, kyläalueilla 

tai rannoilla ja maakuntakaava. Kaavoitusjärjes-

telmä on luotu tekemään rakentamisesta ja maan-

käytöstä suunnitelmallista ja hallittua. Kaavojen 

avulla voidaan kulttuuriympäristön arvoja suojel-
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la ja vaalia. Käytännössä tämä vaatii eri tahojen 

sitoutumisen ja suostumuksen. Maakuntatasolla 

suunnittelusta vastaa maakunnallinen liitto, jossa 

alueen kunnat ovat jäseninä. Maakunnan oikeus-

vaikutuksia omaava maankäytön suunnitelma on 

maakuntakaava, jonka vahvistaa ympäristömi-

nisteriö. Yleis- ja asemakaavan hyväksyy kunta, 

eikä sitä enää saateta valtion viranomaisten vah-

vistettavaksi. Maankäytön yleispiirteinen ohjaa-

minen ja toimintojen yhteensovittaminen tapahtuu 

kunnassa edelleen yleiskaavoituksella. Yleiskaava 

voidaan laatia sisällöltään ja oikeusvaikutuksiltaan 

joustavana erilaisten tilanteiden mukaisesti. Ranta-

kaavoja voivat teettää myös yksityiset maanomis-

tajat. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen alu-

eidenkäyttöyksikön tehtävänä on edistää ja ohjata 

kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista 

Lapin läänin alueella sekä valvoa, että kaavoituk-

sessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä 

otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja raken-

tamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 

säännökset.

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edel-

lyttää, että kaavoja laadittaessa tehdään riittävät 

selvitykset myös kulttuuriympäristön kannalta ar-

vokkaista alueista ja kohteista. Ne voivat olla mai-

semallisia ja/tai rakennetun ympäristön kohteita 
tai muinaisjäännöksiä. Kohteiden kulttuuriympä-

ristölliset arvot tulee selvittää ennen kaavoitusta ja 

kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön arvioida 

kaavoituksen yhteydessä. Kaava ja siihen liittyvät 

selvitykset välittävät tietoa kulttuuriympäristöstä 

paitsi maankäytön suunnittelijoille ja viranomaisil-

le myös maanomistajille ja paikallisille asukkaille. 

Kaavoitus on tärkein keino säilyttää ja vaalia kult-

tuuriympäristöämme.

Alueita tai yksittäisiä kohteita voidaan suojella 

erilaisilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä an-

tamalla joko määräyksiä tai suosituksia ja ohjeita. 

Kaavakartoissa suojellut kohteet osoitetaan ”/s” 

-aluemerkinnällä ja ”sr” -suojelukohdemerkinnäl-

lä. Kaavalla voidaan myös kiinnittää huomiota yk-

sittäisen arvokkaan rakennuksen ympäristöön, jol-

loin turvataan arvorakennuksen säilyminen osana 

kokonaisuutta. Tällöin uuden rakentamisen tulee 

sopeutua vanhaan ympäristöön sopivaksi. 

Muinaismuistolain nojalla suojellut kiinteät 

muinaisjäännökset esitetään kaavakartoissa mit-

takaavasta ja merkityksestä riippuen kohde- tai 

aluemerkintöinä (SM/sm). Merkintöihin liittyy 

kaavamääräyksiä, joissa annetaan tarkempia oh-

jeita. Lain mukaan muinaisjäännöksen kohdalle 

ei voi kaavassa osoittaa rakentamista. Rakennus-

paikkojen oikealla sijoittelulla varmistetaan myös, 

ettei maanomistajalle koidu suojelusta kohtuuton-

ta haittaa.

Muinaismuistolaki edellyttää, että alueen kiinte-

ät muinaisjäännökset selvitetään ennen rakennus-

työn, maa-aineksen oton tai muun maankäyttö-

hankkeen aloittamista. Museovirasto tai maakun-

tamuseo tekee tarvittaessa arvion rakentamisen 

edellyttämästä tutkimustarpeesta. On tärkeää, 

että rakennushankkeen toteuttaja ottaa Museo-

virastoon yhteyttä mahdollisimman varhaises-

sa vaiheessa. Useimmissa tapauksissa hankkeet 

voidaan riittävien tutkimusten jälkeen toteuttaa 

suunnitellulla tavalla. Pienimuotoisten yksityisten 

rakennushankkeiden kuten omakotitalojen takia 

tehtävistä arkeologisista tutkimuksista vastaa Mu-

seovirasto. Lapissa tällaisia tutkimuksia on toistai-

seksi tehty vain muutamissa tapauksissa. 

Kaavojen valmistelussa tarvitaan myös viran-

omaisten yhteistyötä. Merkittävistä kaavoista 

järjestetään kunnan, maakunnan liiton ja valtion 

viranomaisten välisiä viranomaisneuvotteluja. Nii-

den tarkoituksena on saattaa kunnan tai maakun-

nan liiton tietoon muun muassa valtakunnalliset 

ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä 

viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten 

tarpeesta. Kaavaneuvotteluissa ovat viranomaisina 

osallisia myös Museovirasto tai yhteistyösopimuk-

sen tehnyt alueellinen maakuntamuseo.

Metsänkäsittely ja arkeologinen 
kulttuuriperintö

Monet muinaisjäännökset sijaitsevat metsätalous-

alueilla, joissa on aika ajoin tehtävä erilaisia uudis-

tustoimia. Suojelukohteiden sijainnista on otetta-

va selvää jo metsäsuunnittelussa, jotta ne voidaan 

ottaa huomioon seuraavissa vaiheissa, erityisesti 

ajolinjoja ja lastauspaikkoja sijoitettaessa. Hakkuut 

muinaisjäännösten kohdalla ovat sallittuja, kunhan 

ne tehdään jäännöksiä vahingoittamatta ja maan-

Kuva 264. LKYT 2005. 
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pintaa rikkomatta. Peittävän puuston poisto on 

myös muinaisjäännöksen hoitoa, koska rakenteet 

tulevat sen jälkeen paremmin esille. Hakkuissa 

syntyneet rangat ja oksat poistetaan muinaisjään-

nökseen kuuluvien rakenteiden päältä ja kuopista. 

Maanpinnan muokkaus kuten äestys tai kan-

tojen poisto on muinaisjäännösalueella aina kiel-

lettyä, koska maaperän rikkoutuessa tuhoutuvat 

myös mahdolliset rakenteet ja kerrostumat. Metsä-

talouden kehittämiskeskus Tapio on yhteistyössä 

Museoviraston kanssa julkaissut ohjeet muinais-

jäännösten huomioon ottamisesta metsänkäsitte-

lyssä, joita saa muun muassa alueellisista metsä-

keskuksista ja metsänhoitoyhdistyksistä. Metsä-

alan organisaatioissa alan ammattilaisille järjeste-

tään vuosittain koulutusta kulttuuriperinnöstä ja 

metsien käsittelystä. Metsähallitus on käynnistänyt 

2010 Suomessa laajan ja monivuotisen kulttuuri-

perinnön inventointihankkeen, joka liittyy Kan-

sallisen metsäohjelman 2015 tavoitteisiin. Niiden 

mukaisesti kulttuuriperintökohteiden inventointi 

on vuoteen 2015 mennessä tehty kattavasti Met-

sähallituksen hallinnoimissa valtion metsissä ja 

aloitettu yksityismetsissä. Lapissa hanke aloitet-

tiin 2010 Posion valtionmetsien inventoinnilla ja se 

etenee vuosittain muihin alueen kuntiin.

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnalla on keskeinen rooli kulttuuri-

ympäristön säilymisessä. Rakennuslupaa käsiteltä-

essä tulee harkita, miten uudisrakennus sopeutuu 

vanhaan ympäristöön ja onko rakennuksen koh-

dalta purettavalla rakennuksella kulttuurihistori-

allisia, säilytettäviä arvoja. Rakennuksen purka-

miseen tarvitaan lupa tai vähäisemmissä toimen-

piteissä ilmoitus. Purkamislupa voidaan kuitenkin 

jättää myöntämättä, jos kyseessä on rakennus, jolla 

on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä arvoja. Lu-

pakäsittelyn yhteydessä tulee myös selvittää, kos-

keeko rakentaminen tai muu maankäyttö kiinteää 

muinaisjäännöstä. Maisemaa muuttaviin toimen-

piteisiin tarvitaan maisematyölupa asemakaava-

alueella ja yleiskaava-alueella jos kaavassa näin 

määrätään. 

Kunnan laatima rakennusjärjestys on kunnan 

alueella tapahtuvan rakentamisen yleissäädös. 

Siinä määritellään mm. maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisesti, millaisille toimenpiteille tar-

vitaan rakennuslupa sekä annetaan ohjeita mm. 

uudisrakennusten sopeuttamisesta ympäristöön-

sä. Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa ohjeita 

erikseen kaavoitetuille ja muille alueille sekä kult-

tuuriympäristöä koskevia ohjeita ja määräyksiä. 

Rakentamista ja korjaamista voidaan ohjata tar-

kemmilla rakennustapaohjeilla, joita voidaan laatia 

rakennusjärjestyksen tai kaavoituksen yhteydessä 

mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille. 

Tällöin voidaan antaa yksityiskohtaisia ohjeita ra-

kennusten sijoittamisesta tonteille, rakennusten 

muodoista, kattokaltevuudesta, materiaaleista ja 

lähiympäristön hoidosta. 

Kemijärven rakennusjärjestys löytyy interne-

tistä Kemijärven sivuilta (www.kemijarvi.fi -> 

asukkaalle -> Tekniset palvelut -> Rakentamiseen 

liittyvät lupa-asiat -> Kemijärven kaupungin ra-

kennusjärjestys pdf-doc.)

Kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden 

kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. 

Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja 

viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- 

ja rakennuslaissa. Kaavoituksesta  tiedottamisella 

varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seu-

rata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kunnat tiedot-

tavat ajankohtaisista kaavahankkeista vuosittain 

julkaistavassa kaavoituskatsauksessa. Kaavan val-

mistelun aloittamisesta (vireille tulosta), nähtävillä 

olosta ja hyväksymisestä tiedotetaan paikallisissa 

sanomalehdissä. Poikkeuksena on vaikutukseltaan 

vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireille tu-

losta voidaan ilmoittaa kirjeellä asianosaisille.

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa. Heitä ovat esi-

merkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat 

ja muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja 

yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee nii-

den toimialaa. Jos kaava vaikuttaa yli kuntarajo-

jen, myös toisen kunnan jäsen voi olla osallinen. 

Suunnitellut osallistumistilaisuudet  sekä perus-

tiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa. Osallistua voi monella ta-

valla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, 

osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin 

tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa näh-

tävillä.

Eri toimijoiden tavoitteet ja edut ovat usein kes-

kenään ristiriitaisia. Vuoropuhelun avulla erilaisia 

näkemyksiä sovitetaan yhteen. Aina ei silti päästä 

kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävään lop-

putulokseen. Tällöin on mahdollista hakea muu-

tosta kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. 

Valitusoikeus on asianosaisilla, kunnan jäsenillä, 

eräillä yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla. Vai-

kutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutokses-

ta valitusoikeus on suppeampi.

Maassamme toimii joukko kulttuuriympäris-

töjen hoitoon suuntautuneita yhdistyksiä. Lisäksi 

useimmilla kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayh-

distyksillä on ohjelmassaan paikallisten ympäris-



168  Suomen ympäristö  22 | 2011

töarvojen vaaliminen ja hoito. Kansalaisaktivis-

tina voi tehokkaimmin vaikuttaa kaavoitukseen 

toimimalla erilaisissa yhdistyksissä. Ympäristötie-

toinen kansalainen voi avata julkisen keskustelun 

paikallislehdessä ongelmalliseksi kokemassaan 

kysymyksessä. Yksi mahdollisuus on kääntyä po-

liittisten päättäjien puoleen ja edellyttää kenties 

huomiotta jääneiden ympäristöarvojen tarkempaa 

selvittämistä tai vaihtoehtoisten ratkaisumallien 

tutkimista. 

Rakennusperinnön hoito

Korjaushanke

Viisaan korjaamisen lähtökohtana on rakennuksen 

ominaispiirteiden hyväksyminen ja turhien muu-

tosten välttäminen. Usein ajatellaan että vanhan 

kunnioitus koskee vain suojeltuja ja erityisen ar-

vokkaita taloja. Kuitenkin jokainen aikaa kestänyt 

rakennus on osoitus kelvollisesta rakentamisesta 

ja onnistuneista rakenneratkaisuista.

Suunnitteluvaiheeseen on hyvä varata aikaa jo-

pa vuosi. Jos mahdollista, talossa kannattaa asua 

ennen korjausten aloittamista. Tällöin omistaja 

tutustuu ja tottuu taloonsa ja oppii erottamaan 

oleelliset korjaustarpeet. On järkevämpää ja hal-

vempaa ihmisen sopeutua rakennukseen kuin 

yrittää muuttaa rakennusta väkisin toisenlaiseksi. 

Tärkein edellytys korjata oikein on tuntea talonsa 

rakenteet, rakennushistoria ja ominaispiirteet. Näi-

den selvittämiseksi saatetaan tarvita kuntoarviota, 

tarkempia kuntotutkimuksia ja rakennushistorian 

selvitystä.

Ennen korjauksiin ryhtymistä arvioidaan ra-

kennuksen historian aikana syntyneet muutokset 

ja suhtautuminen niihin. Alkuperäisen asun pa-

lauttamiseen ei yleensä ole syytä, myöhemmistä 

muutoksista poistetaan ainakin toiminnaltaan 

epäonnistuneet rakenteet. Samassa talossakin voi 

olla monenlaisia korjaustarpeita. Vaurioituneet 

rakenteet korjataan tai kunnostetaan. Restauroin-

niksi kutsutaan korjausta, jossa talon ominaispiir-

teet, rakennustapa ja historia otetaan huomioon 

kaikissa päätöksissä.

Viisas kiinteistönpito

Jokaisen talon- tai asunnonomistajan on hyvä 

tuntea talonsa, sen historiaa, muutosvaiheita ja 

nykyinen kunto. Rakennuksen korjaus- ja muu-

tostöiden tulisi perustua pitkän tähtäimen kor-

jaussuunnitelmaan, jossa on arvioitu esimerkiksi 

kymmenen seuraavan vuoden aikana tarvittavat 

korjaukset kustannusarvioineen. Korjaussuunni-

telma pohjautuu kuntoarvioon, jonka on tehnyt 

arviointiin erikoistunut asiantuntija. Kuntoarvion 

tulee sisältää rakennuksen kaikki rakennusosat ja 

tekniset järjestelmät. Kuntoarviossa määritellään 

myös tarkempien kuntotutkimusten tarve. Vaikka 

kuntoarvioita ei teettäisikään ulkopuolisella asian-

tuntijalla, kannattaa talon rakennusosat käydä läpi 

ja kirjata havainnot. Korjausten taustaksi tarvitaan 

myös tietoa talon historiasta ja ominaispiirteistä. 

Samaan mappiin voi koota tietoa tehdyistä korja-

uksista, yksityiskohdat kuten käytetyt maalityypit 

unohtuvat helposti. Hyvin ylläpidetty huoltokirja 

on arvokas dokumentti tulevissa korjauksissa ja 

taloa myytäessä.

Talo vaatii säännöllistä hoitoa. Vuoden kiertoon 

liittyviä töitä ovat mm. rännien puhdistaminen 

syksyllä, lumityöt talvella sekä puutalossa alustan 

kissanluukkujen avaaminen keväällä. Pieni sum-

ma vuosittaisiin ylläpitokorjauksiin pidentää isom-

pien korjausten väliä. Viisaaseen kiinteistönpitoon 

kuuluu myös omien voimavarojen tunteminen: 

onko aikaa tehdä itse, mitä pystyy itse tekemään, 

paljonko rahaa on käytettävissä vuosittain ja pal-

jonko lainaa voi ottaa isoihin korjauksiin.

Puitteet korjauksille

Kun talon ostoa tai korjausta vasta suunnitellaan, 

kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvon-

taan ja kaavoituksesta vastaavaan tahoon. Niissä 

osataan kertoa, mitkä korjaukset vaativat raken-

nuslupaa, onko rakennus kulttuurihistoriallisesti 

arvokas tai suojeltu ja mitä suojelu käytännössä 

tarkoittaa. Rakennusvalvontaviranomainen kertoo 

eri toimenpiteiden vaatimista luvista. Kulttuurihis-

toriallisesti arvokkaiden rakennusten lupakäsitte-

lyn yhteydessä rakennustarkastaja saattaa pyytää 

ehdotetuista muutoksista lausunnon maakunta-

museolta tai Museovirastosta.

Vanha talo voidaan korjata sen rakentamisajan-

kohdan rakentamistavan ja -ratkaisujen mukaises-

ti. Laajemmissa ja uudisrakentamiseen verratta-

vissa, useimmiten luvanvaraisissa, korjauksissa 

noudatetaan nykyisiä rakentamismääräyksiä, 

joita vanhojen rakennusten kohdalla sovelletaan. 

Soveltamisesta on syytä aina neuvotella kunnan 

rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Määrä-

yksistä poikkeaminen ei missään tapauksessa saa 

vaarantaa asukkaiden terveyttä tai huonontaa tur-

vallisuutta. Perinteiset rakenteet yleensä toimivat 

riittävän hyvin sellaisenaan tai pienin muutoksin. 

Ammattitaitoinen arkkitehti tai rakennesuunnitte-

lija pystyy parhaiten esittämään perustelut poik-

keuksille. Esimerkiksi märkätilojen suunnittelurat-

kaisuissa tulee kuitenkin noudattaa niitä koskevia 

nykymääräyksiä.
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Kuva 265. Tiina Elo 2010.

Järkevä korjausjärjestys

Korjaustarpeita on monenlaisia. On hyvä erottaa 

välttämättömät korjaukset sellaisista, jotka voi-

daan tehdä vähitellen asukkaiden terveyden tai 

talon kunnon vaarantumatta.  Kiireellisiä ja vält-

tämättömiä korjauksia ovat mm. vuotava katto, 

kosteus- ja homevauriot sekä vakavat kantavien 

rakenteiden vauriot. Näistä aloitetaan. Kun vaka-

vat vauriot on korjattu, voidaan muita töitä tehdä 

vähitellen vaikka vuosien kuluessa. Asumisen kan-

nalta oleellisia tiloja ovat pesutilat ja keittiö. Kun 

ne on saatu toimiviksi, voidaan muita huonetiloja 

kunnostaa ajan kanssa.

Talon säilymisen kannalta tärkeimmät raken-

nusosat ovat perustukset ja vesikatto. Vuotava ve-

sikatto vaurioittaa rakenteita nopeasti. Vesikatto 

kannattaa paikata tai suojata tilapäisesti, jos sen 

korjaamista joudutaan odottelemaan. Perustusten 

vauriot vaikuttavat koko runkoon. Vaurioitumisen 

saa hidastumaan, kun maan pintaa talon ympärillä 

alennetaan ja kallistetaan poispäin.

Talon korjaamista ei pidä aloittaa summittaisella 

purkamisella. Jätelavalle saattaa päätyä talon histo-

riaan oleellisesti kuuluvaa materiaalia. Esimerkik-

si vanhoja pinkopahveja tapetteineen ei kannata 

repiä pois. Niistä saadaan tietoa talon vaiheista, 

ne voidaan usein säilyttää ja kiristää tai vähintään 

jättää uudempien kerrosten alle. Säilytettävät ra-

kennusosat täytyy myös suojata kunnolla raken-

nustöiden ajaksi.

Kunnostajan 10 käskyä

•  Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjatta-

vissa olevaa. Paikkaa ja kunnosta.

•  Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta 

sitten ja korjaa entiselleen. 

•  Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä 

kuin ennenkin on käytetty. Älä kokeile uutuuk-

sia. 

•  Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, 

ei talosta olisi koskaan tullut vanhaa.

•  Jos voit, asu talossasi vuosi ennen kuin ryhdyt 

korjaamaan sitä. Ellei talosi riitä sinulle, vaihda 

mieluummin taloa.

•  Älä käytä materiaaleja, joita et voi myöhemmin 

vaihtaa tai korjata. Älä laiminlyö huoltotöitä. 

Useimmat vauriot aiheutuvat huonosta hoi-

dosta ja väärästä korjauksesta. 

•  Vanhojen rakennusten kauneus on niiden 

herkästi turmeltuvissa mittasuhteissa. Läm-

pötaloudelliset korjaukset eivät saa määrätä 

rakennuksen ulkonäköä. Useimmiten riittää 

seinärakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan 

lisäeristys. 

•  Hyväksy epäsäännöllisyyksiä, mutkia ja vi-

noutta, pientä epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy 

tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja. 

•  Hylkää tyyli- ja materiaalijäljitelmät.

•  Hylkää haaveet alkuperäistämisestä. Muutok-

set ovat osa rakennuksen historiaa. Palautta-

minen onnistuu vain harvoin. 

Nämä kunnostajan 10 käskyä ovat Museoviraston 

vuonna 1989 järjestämästä kiertonäyttelystä Ih-

misten talot, josta vastasi Ulla Rahola. Asia ei ole 

vanhentunut, vaan nämä säännöt pitävät edelleen 

hyvin paikkansa kun on kyse vanhan rakennuksen 

korjaamisesta. Vaikka viime vuosien aikana on 

keskitytty korostamaan rakennusten energia-

tehokkuutta, vanhan rakennuksen korjaamisen 

perusperiaatteet eivät ole muuttuneet.

Korjausten teettäminen

Suomessa on pitkä omatoimirakentamisen pe-

rinne. Usein korjaukset myös suunnitellaan itse. 

Ammattitaitoisen suunnittelijan käyttö säästää 

kuitenkin kustannuksia, aikaa ja vaivaa. Korjaus- 

ja restaurointisuunnittelu on erityisalansa, joka 

vaatii vuosien opiskelua ja hyvää perehtyneisyyt-

tä rakennusperintömme historiaan, vanhoihin 

rakennuksiin ja rakennustapoihin. Suunnittelijan 
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työ- eli referenssiluettelosta voi tarkistaa, onko hän 

suunnitellut ennenkin vastaavanlaisia kohteita. 

Suunnittelijan apua saatetaan tarvita pientenkin 

toimenpiteiden järkevän toteutusjärjestyksen laa-

timiseksi. Laajoissa korjaustöissä suunnittelija on 

välttämätön.

Ammattitaitoiset, luotettavat ja vanhoihin ra-

kennuksiin perehtyneet ammattilaiset ovat tärkeitä 

korjaushankkeen onnistumisessa. Hyvien suun-

nittelijoiden ja rakentajien löytämiseksi kannattaa 

nähdä vaivaa. Lapista valitettavasti puuttuu kor-

jausrakentamisen keskus, josta saisi kerralla tietoa 

korjausrakentamisen eri osa-alueita hallitsevista 

rakennusmiehistä, suunnittelijoista ja kierrätysma-

teriaalien kuten vanhojen hirsien saatavuudesta 

eri puolilla maakuntaa. Asiaan on kuitenkin tu-

lossa parannusta, sillä vuosina 2009–2011 toimiva 

Kisälli-hanke tuottaa ammattitaitoisia korjausra-

kentajia myös Lappiin. Tietoa näistä osaajista ja 

heidän palveluistaan voi tiedustella esimerkiksi 

ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vas-

tuualueen alueidenkäyttöyksiköstä. 

Korjaustyöt voidaan teettää urakkana tai tun-

tityönä. Urakalla tehtäväksi sopivat sellaiset työ-

vaiheet, jotka on helppo määritellä etukäteen. 

Korjaustöitä kuitenkin teetetään usein tuntityönä, 

koska piilossa olevia rakenteita ja vaurioita ei voi 

tarkasti arvioida etukäteen. Korjaustöistä on aina 

tehtävä kirjallinen sopimus, esimerkiksi pienurak-

kasopimus. Rakennuslupaa vaativissa toimenpi-

teissä täytyy olla nimettynä vastaava työnjohtaja, 

mutta hyvä työnjohtaja on suuri apu muillakin työ-

mailla. Rakennuttajan on huolehdittava työmaan 

turvallisuudesta ja siisteydestä. Korjaustyötä on 

myös valvottava. Vaativissa korjaustöissä ja tek-

nisten järjestelmien (LVIS) korjauksissa kannattaa 

aina palkata ammattivalvoja.

Korjausneuvontaa ja avustuksia

Avustuksia rakennusten entistävään korjaami-

seen kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille 

myöntää Museovirasto ja rakennusperinnön hoi-

toon Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 

alueidenkäyttöyksikkö antaa tietoa rakennuspe-

rinnön hoitoon tarkoitettujen avustusten ja Museo-

virasto entistämisavustusten hakemisesta. Suomen 

Kotiseutuliitolta voi hakea avustusta seurantalon 

korjausta varten ja Museovirastosta harkinnanva-

raista avustusta museorakennuksen korjaamiseen. 

Kunnat myöntävät peruskorjausavustusta ja ELY-

keskusten elinkeino -vastuualueet (entiset TE-kes-

kukset) avustusta erilaisiin elinkeinoihin ja niiden 

kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Kirkkohallitus 

myöntää avustuksia ja tukilainoja kirkkojen, seura-

kuntatalojen ja pappiloiden korjaukseen. 

Avustusten ehtona on yleensä se, että korjaus 

tehdään entisenlaisilla materiaaleilla ja menetel-

millä vanhaa rakennustapaa kunnioittaen. Hakuai-

ka on syksyllä ja avustus myönnetään seuraavaksi 

vuodeksi, avustuspäätökset pyritään tekemään ke-

vään aikana. Avustuksia ei myönnetä takautuvas-

ti jo tehtyjä korjauksia varten. Avustusta voidaan 

myöntää myös korjaussuunnitelman tekemistä 

varten. Avustusta voi hakea samaan kohteeseen 

useana vuonna peräkkäin, esimerkiksi yhtenä 

vuonna kengitykseen ja rungon korjaamiseen, toi-

sena katon korjaukseen ja seuraavana vuonna taas 

ikkunoiden ja ovien kunnostamista varten. Kaik-

kea ei yleensä ehdi eikä kannata yrittää korjata 

kertaheitolla. Hyvistä korjausmenetelmistä löytyy 

tietoa mm. Museoviraston Korjauskortistosta. Kor-

teissa paneudutaan eri aiheisiin selkeästi. 

Korjausrakentamisen käsitteitä

Restaurointi, entistäminen

Korjaus, joka tähtää rakennettuun ympäristöön 

tai rakennukseen sisältyvien antikvaaristen ja ark-

kitehtonisten arvojen ylläpitämiseen. Korjaukses-

sa käytetään konservoivia toimenpiteitä. 

Rekonstruointi

Rakennuksen tai rakennuksen osan rakentami-

nen uudelleen säilyneiden osien ja/tai asiakirjojen 

perusteella.

Konservointi

Konservointi on rakennuksen, rakennusosan tai 

pintakäsittelyn suojaamista tuhoutumiselta ja 

niissä olevien vikojen korjaamista konservoinnin 

asiantuntijan toimenpiteillä.

Arkeologisen 
kulttuuriperinnön hoito 

Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperin-

nön hoidosta, johon kuuluu muinaisjäännösten 

ja niiden ympäristön kunnossapito sekä käytön 

suunnittelu ja organisointi. Hoidon tavoitteena on 

jäännöksen säilyttäminen, mikä useimmiten tar-

koittaa jäännöstä peittävän kasvillisuuden pois-

toa ja näkymien avaamista. Hoitoon tarvitaan aina 

myös maanomistajan lupa.

Museoviraston luvalla muinaisjäännöksiä voi-

vat hoitaa myös maanomistajat, muut valtionlai-

tokset, kunnat tai muut yhteisöt sekä rekisteröidyt 
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yhdistykset. Museovirasto opastaa ja neuvoo luvan 

saajaa hoito- ja käyttösuunnitelman teossa ja varsi-

naisesta käytännön työstä vastaavat alueelliset ja 

paikalliset toimijat. 

Muinaisjäännösten hoitoon ei toistaiseksi voi 

saada suoraa rahallista tukea. Arvokkaaksi mää-

ritellyn perinnebiotoopin alueella sijaitsevan mui-

naisjäännöksen hoitoon on kuitenkin mahdollista 

anoa erityisympäristötukea. Luonnon ja maiseman 

monimuotoisuuden edistämiseksi tarkoitettua tu-

kea voidaan käyttää myös muinaisjäännösten hoi-

toon. Tukea voivat tällä hetkellä hakea sekä vil-

jelijät että rekisteröidyt yhdistykset. Muinaisjään-

nösten hoito voidaan liittää myös kylämaisemien 

kunnostukseen tai luonto- ja kulttuuripolkujen ra-

kentamiseen, jolloin työhön on mahdollista hakea 

rahoitusta esimerkiksi Leader-toimintaryhmiltä. 

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hoitaa muinais-

jäännöksiä myös talkoilla.

Muinaisjäännökset sopivat hyvin opetus-, näh-

tävyys- ja matkailukohteiksi. Lähtökohtana on, että 

esiteltävät kohteet ovat hoidettuja ja opastettuja. 

Kotiseutuyhdistykset, museot tai koulut voivat ha-

kea lupaa esimerkiksi oman nimikkojäännöksen 

hoitoon. Opasteiden suunnitteluun saa neuvontaa 

ja ohjausta Museovirastosta tai Lapin maakunta-

museosta. 

Lapin alueella muinaisjäännösten hoito oli vilk-

kainta 1988–1991, jolloin Museovirastolla oli Iva-

lossa oma aluesuunnittelija. Hoidon piiriin on kuu-

lunut kaikkiaan parikymmentä muinaisjäännöstä, 

mutta nykyisin niitä on vain kymmenkunta Inaris-

sa ja Utsjoella. Useimpia hoidetaan Museoviraston, 

Lapin ELY -keskuksen tai Metsähallituksen välisenä 

yhteistyönä, osana laajempaa kulttuuriympäristön 

hoitoa. Esimerkkinä paikallisesta toiminnasta voi-

daan mainita Utsjoen Kirkkotupayhdistys, joka hoi-

taa erityistuella Utsjoen kirkkotuvan niittyaluetta. 

Maiseman hoito

Maaseudun kasvot ovat viime vuosikymmenten 

kuluessa muuttuneet nopeaan tahtiin, ja moni-

puolinen kulttuurimaisema on yhtenäistynyt ja 

köyhtynyt. Tehomaatalous on aiheuttanut osan 

muutoksista. Karja on siirretty ennen laajoilta lai-

dunalueilta sisätiloihin, ja laitumet ovat jääneet 

käytöstä. Viljelymenetelmien modernisoituminen 

on vaikuttanut perinteisten rakennusten katoa-

miseen maaseudun maisemasta. Peltojen ladot ja 

pihapiirien laitamien riihet ja aitat ovat käyneet 

tarpeettomiksi, jolloin ne usein ovat ränsistyneet 

paikoilleen tai ne on purettu pois. 

Suurin uhka maaseudun perinteisille maisemille 

on toiminnan ja asutuksen väheneminen. Maatilo-

jen ja peltojen määrä on laskenut ja monet tilat ovat 

lopettaneet tuotantonsa. Laiduntamisen ja niiton 

loppuminen sekä peltojen paketointi on muuttanut 

maisemaa eniten. Umpeen kasvamisen ja metsit-

tämisen seurauksena aiemmin avoin ja monipuo-

linen maaseudun kulttuurimaisema sulkeutuu. 

Avoimen alan vähetessä kyliltä näiden alueiden 

maiseman arvostus vähenee. 

Maaseutumaiseman tulevaisuus ja luonnon 

arvo turvataan parhaiten maataloustuotantoa 

jatkamalla. Avoin peltomaisema on ollut tärkein 

kulttuurimaiseman tunnusmerkki maaseudulla. 

Perinnemaisemat kuten niityt, hakamaat ja metsä-

laitumet sekä metsien ja vesistöjen reunavyöhyk-

keet, puu- ja metsäsaarekkeet, ojien ja teiden pien-

tareet lisäävät luonnon ja maiseman monimuotoi-

suutta. Niihin on syntynyt tunnusomainen ja rikas 

kasvi- ja eläinlajistonsa. Perinnemaisemia voidaan 

myös palauttaa. Maisemallisesti ja lajistoltaan mo-

nipuolisia vanhoja laidunalueita, ahoja, niittyjä ja 

hakoja on vielä jäljellä ja uudelleen esiin avatta-

vissa. Maaseutumaiseman ja perinnebiotooppien 

monimuotoisuuden kannalta ne ovat tärkeitä ja 

säilyttämisen arvoisia. Otettaessa vanhat laitumet 

uudelleen käyttöön tarvitaan puiden ja pensaiden 

raivausta ja alueen aitaamista. Laiduntaminen on 

helppo tapa hoitaa perinnemaisemaa. Naudat, 

lampaat, hevoset ja vuohet ovat parhaita maise-

man hoitajia. Perinnemaisemien ja -biotooppien 

hoitoon on mahdollista saada myös erilaisia tukia 

ja avustuksia. Lisätietoja tuista saa esimerkiksi La-

pin ELY-keskuksesta. 

Arvokkailla kulttuurialueilla ja kyläkeskuk-

sissa avoimet näkymät ja perinnemaisemat tulisi 

säilyttää. Valtateiden tienvarsien hoitaminen on 

erittäin tärkeää, sillä maisema nähdään ja koetaan 

ensimmäiseksi tieltä käsin. Hoidetut tienpientareet 

ja rantamaisemat parantavat huomattavasti maise-

man miellyttävyyttä ja mielenkiintoisuutta. Hyvin 

hoidettu tienvarren kasvillisuus auttaa hahmotta-

maan, missä kohdin haja-asutus muuttuu taaja-

maksi. Tieympäristön hoito vaikuttaa asumisviih-

tyvyyteen ja luo myönteistä kuvaa alueen elinvoi-

maisuudesta. Tärkeää on hoitaa myös kyläalueiden 

sisäisiä pienmaisemia, pihapiirejä, kokoontumis-

paikkoja ja näköalapaikkoja. Mitä pienemmästä 

maisema-alueesta on kysymys, sitä lähempää sitä 

tarkastellaan ja sitä herkemmin muutokset siinä 

erottuvat, olipa kyse perinnemaisematilkusta tai 

rakennusten muodostamasta pihapiiristä. 

Pihapiirit ja niiden rakennukset ovat olennainen 

osa lappilaisen kylän kulttuurimaisemaa. Perintei-

sen peräpohjalaistalon purkaminen pihapiiristä ja 

sen korvaaminen perinteestä poikkeavalla omako-

titalojen tyyppiratkaisulla merkitsee vauriota kult-

tuurimaisemassa. Keinotekoinen ratkaisu on myös 
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jättää vanha rakennus tyhjäksi ”kummitustaloksi” 

uuden viereen. Yleensäkin uudisrakentamista van-

haan pihapiiriin tulisi välttää, sillä uudistekniikka 

ja materiaalien sovittaminen vanhan rinnalle on 

ongelmallista ja vaatii asiantuntemusta. Mikäli 

se vain on mahdollista, kannattaisi vanhoista ra-

kennuksista mieluummin tehdä käyttökelpoisia. 

Rakennusten lisäksi myös koko pihapiirissä, puu-

tarhassa ja pelloilla pätee samat hoitoperiaatteet. 

Kun pysyttelet alkuperäisissä hoitotoimenpiteissä 

ja ratkaisuissa sitä varmimmin vältyt virheiltä ja 

vanha kulttuuriympäristö säilyy. 

Kuva 266. Tiina Elo 2010.
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