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Isokylän yleiskaava-alueen rakennusinventointi

1. Historia
 
Sodanaikaisten tuhotöiden vuoksi edustavien ja perinteikkäi-
den rakennusten esiintyminen eri kylissä on nykyisin sattu-
manvaraista. Mitään järjestelmällistä tai johdonmukaista linjaa 
ei ole olemassa, vaan taloja seisoo paikoilla, joissa viereinen 
talo on sodassa poltettu. Näin ollen ei laajoja kokonaisuuk-
sia tai rakennusryhmiäkään ole säilynyt kuin muutama. Lapin 
sodan tuhovaikutuksista johtuen siellä täällä seisoo yksinäisiä, 
komeitakin rakennuksia, kun taas toisaalla ei vanhasta rak-
entamisesta näy merkkiäkään. Tästä johtuen mm. Isokylän al-
ueen yleisvaikutelmaksi jää hajanainen ja melko ristiriitaisen 
kokonaiskuvan, jossa vanhan ja uuden välillä on ajallinen kuilu, 
eikä mikään sido näitä toisiinsa. Jälleenrakentamisen aikana ja 
sen jälkeen on edelleen vanhoja rakennuksia hävinnyt paljon ja 
häviämässä on jatkuvasti joukko rappeutuvia ja asumattomia 
taloja. 

Kemijärven ja Kemijoen alueilla asutus on perinteisesti si-
joittunut vesistön ranta-alueille siten, että keväiset tulvat on 
rakennusten sijoittelussa otettu huomioon. Pääosa säilyneistä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksistakin on Kemi-
järven rannoilla. Vain muutamassa säilyneessä kohteessa on 
jäljellä perinteinen umpinainen pihapiiri. Kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaista kohteista suurin osa on yksittäisiä sodan 
tuhoilta säästyneitä asuinrakennuksia.
Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa todetaan:  

”Isokylässä on säilynyt varsin runsaasti vanhaa peräpohjalaista rak-
ennuskantaa kauniissa, perinteisen avoimessa viljelymaisemassa. 
Erityisesti Jaakkolanlahden pohjoispuolen niemellä sijaitsee neljän 
varsin eheän peräpohjalaisen pihapiirin muodostaman kokonai-
suus, jossa pari uudisrakennusta ei häiritse peräpohjalaista kult-
tuurimaisemaa harkitun sijoituksensa ansiosta”.

Em. pihapiirit ovat Taivalsalo, Aapuntörmä, Erkkilä, Törmänen, 
joista  Erkkilä ja Aapuntörmä ovat jo tuhoutuneet korjauskel-
vottomiksi. 
Kulttuuriympäristöohjelmassa todetaan vielä: 

” Niemen tyvessä Perä-Posiolle johtavan maantie itäpuolella sijait-
see kaksi komeaa peräpohjalaispihapiiriä Maakerkelä ja Uusiker-
kelä, jotka kummatkin ovat kolmelta sivultaan rakennetut avautuen 
länteen”.  

Taivalsalo

Ilmakuva, pihapiirit Ollilanniementien varressa.
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2. Tavoitteet
 
Rakennusinventoinnin tavoitteena on yhdessä 
maisemaselvityksen kanssa maisema-arvojen 
ja rakennetun ympäristön elävänä säilyttämin-
en. Rakennusinventointi tähtää myös siihen, 
että omistajilla on tietous rakennustensa 
kulttuurihistoriallisesta merkityksestä ja siitä, 
että ympäristön rakentaminen tulee sopeut-
taa olemassa olevaan kulttuuriympäristöön. 
 
Isokylän alue on maakuntakaavassa osoitettu 
tärkeäksi maisema-alueeksi ja rakennusin-
ventointi pyrkii omalta osaltaan turvaamaan 
alueen maisemallisen arvon jälkipolvienkin 
ihailtavaksi. 

3. Tietojen keruu

Rakennusinventointi perustuu Kemijärven kaupungin rak-
ennusvalvonnan käyttämään tietokantaan alueen rak-
ennuksista. Tietokannasta on saatu rakennusten raken-
nusvuosi sekä koordinaatit. Arvokkaimpien rakennusten 
osalta on tehty myös haastatteluja, joissa on tarkennettu 
rakennusten aikaisempaa sijaintia (siirrot), käyttötarkoi-
tusta jne. Kaikki kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-
nukset on valokuvattu sekä niistä laadittu asemapiirrokset.  
 

4. Arvostusperusteet
 
Suunnittelualueelta inventoitiin noin yhdeksänkymmentä rak-
ennusta. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi rakennuksiksi 
arvostettiin suurin osa ennen 1900-lukua rakennetuista rak-
ennuksista. Ainoastaan Erkkilän sekä Rantajaakkolan (Aapun-
törmä) rakennukset arvioitiin sellaisiksi, että niitä ei ole enää 
mahdollista kohtuullisin kustannuksin korjata. Erkkilä on sit-
temmin purettu samoin sen pihapiirissä olleet rakennukset.  
 
1900-luvun alkupuolen rakennuksista suurin osa on hyvin 
huonosti säilyneitä ja usein samaan pihapiiriin on rakennettu 
uusia rakennuksia ja näin vanha rakennus on menettänyt his-
toriallisen arvonsa. Rakennukset ovat jäänet myös kylmilleen 
ja siten  ränsistyneet.
 
Jälleenrakennuskauden rakennuksia on säilynyt hyvin pal-
jon, mutta yhtenäistä kokonaisuutta ei ole muualla kuin ns. 
Välikankaan mutkassa. Alueen hirsiset talot on pääosiltaan 
vuorattu vaalealla laudalla ja kokonaisuus on yhtenäinen.  

Tallin ovi Uusikerkelässä

Jaakkolan aitta
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Alueen rakennuskanta on jaettu neljään eri aikakauteen 

1. Historialliset ja kulttuurihistorialliset rakennuk-
set, jotka on yleensä rakennettu ennen vuotta 1900. 

Historiallisia rakennuksia, jotka on rakennettu ennen vuotta 
1900, on Isokylän yleiskaava-alueella 14 kappaletta. Raken-
nukset ovat pääsääntöisesti hyvin säilyneitä ja niitä on usein 
peruskorjattu ja ne ovat vielä nykyäänkin asumiskäytössä. 
Huonoiten ovat säilyneet Kärppäläntien varrella olevat Erk-
kilän ja Törmäsen talot, sekä lähistöllä oleva Aapuntörmän 
asuinrakennus. Mikäli rakennuksille ei tehdä mitään, ne hy-
vinkin pian menettävät historiallisen arvonsa. Erkkilän raken-
nukselle on myönnetty purkulupa syksyllä 2006, talo purettu 
syksyllä 2007 ja ko. alueelle rakennetaan uusi asuinrakennus. 
 
Ko. aikakauden rakennuksien pihapiirit ovat säilyneet kohtalais-
en hyvin. Parhaiten ovat säilyneet Taivalsalon, Harjuimposen ja 
Tienperän pihapiirit, jotka muodostavat yhdessä yhtenäisen 
suljetun piha-alueen Imposenniemessä. Kohtalaisen hyvin ovat 
säilyneet myös, Maakerkelän ja Uusikerkelän pihapiirit uudis-
rakentamisesta huolimatta. 
 
 
2. 1900-1944 rakennetut rakennukset, jotka edustavat 
uudempaa vuosisadan rakennuskantaa ja jotka sääs-
tyivät sodan tuhoilta. 
 
Rakennuksia on säilynyt alueella 12 kappaletta. Rakennukset ovat 
hirsirunkoisia ja osa on siirretty muualta nykyiseen paikkaansa.  
 

3. Jälleenrakennuskauden rakennukset

Rakennukset tehtiin aluksi hirsistä, mutta puutavaran saan-
nin helpotettua 1950 -luvulla rakennettiin talot lautatavarasta. 
Nahkurin päärakennus on muurattu tiilistä.

4. Uudemmat rakennukset, joiden kirjo voi olla hy-
vinkin monenlainen samallakin alueella

Rakennukset ovat yleensä rankarakenteisia ja puu- tai tiiliver-
hoiltuja, yleensä matalampia ja syvempirunkoisia, kuin jälleen-
rakennuskauden ja sitä edeltävien aikojen rakennukset.  Uu-
dempia rakennuksia ei ole huomioitu rakennusinventoinnissa.
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1. Ennen vuotta 1900 rakennetut rakennukset

Harjuimponen

Harjuimponen sijaitsee Imposenniementien varrella. Hirsinen, 
huopakattoinen lautavuorattu asuinrakennus on tehty v. 1868, 
ja siinä on koristeellisin ikkunoin varustettu kuisti. Perusko-
rjaus 1960-luvulla. Talo on hyvässä kunnossa ja muodostaa 
piha-rakennuksineen Tienperän talon kanssa maisemallisesti 
tärkeän rakennusryhmän ja rakennushistoriallisesti arvokkaan 
pihakokonaisuuden. Päärakennus on nykyisin asuinkäytössä. 

Harjuimponen Imposenniementieltä

Päärakennus
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Tienperä

Päärakennus on hirsirakenteinen talo, 
joka on tehty 1800-luvun alussa. Kuisti 
pieniruutuisine ikkunoineen ja lapekat-
toineen viittaa myöhempään rakennus-
vaiheeseen. Peruskorjausta 1970-luvulla. 
Talo kuuluu hirsisten ulkorakennusten kah-
delta sivulta rajaamaan suureen pihapii-
riin, jossa Tienperän asuinrakennusta vas-
tapäätä on Harjuimposen päärakennus. 
Rakennus on nykyisin lomarakennuksena. 
 
Rakennukset sekä niiden pihapiiri on kult-
tuuri- ja rakennushistorialtaan arvokkaita.Päärakennus

Asemapiirros 1:2000
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Uusi-Kerkelä
 
Peräposiontien varrella Maakerkelän naapurissa sijaitseva Uusi-
Kerkelä on ilmeeltään yhtenäinen ja hyvin säilynyt rakennusry-
hmä, jossa pihapiiriä hallitsee vaaleaksi maalattu asuinrakennus. 
Iso lautavuorattu peräpohjalainen talo on rakennettu hirrestä v. 
1830-31. Talon harjahirren päältä on löytynyt 300 v. vanha “onnen-
raha”, tanskalainen 1 killingin hopearaha vuodelta 1706. Pihapi-
irissä puoji-tallirakennus ja navetta, joita on huolella kunnos-
tettu. Asuinrakennusta käytetään nykyisin lomarakennuksena.  

Asuinrakennus yhdessä piharakennusten kanssa muodostaa 
rakennushistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Yhdessä 
Maakerkelän kanssa Uusi-Kerkelä on tärkeä rakennusryhmä 
kyläkuvassa.

Päärakennus

Puoji-tallirakennus

Navetta
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Maakerkelä
 
Maakerkelän päärakennus on Uusi-Kerkelän 
naapurissa Peräposiontien varrella sijaitseva 
hyväkuntoinen valkoinen asuin, joka on siir-
retty paikalleen 1814. Tyypillinen peräpo-
hjalainen hirsinen lautavuorattu asuinraken-
nus on peruskorjattu vuonna 1957. Myös 
peltikatto on 1950-luvulta. Iso pirtti jaettiin 
samaan aikaan. Pihapiiri on rakennusten kol-
melta sivulta rajaama; pihapiirissä myös var-
asto-konesuoja ja uusi asuintalo. Piha-alueella 
on vielä juustolarakennus, navetta sekä talli.
 

Päärakennus

Asemapiirros 1:2000
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Rantajaakkola
   
Aapuntörmäksi nimitetyn talon asuinrakennus on rakennettu 
1800-luvulla, rakennusta on peruskorjattu 1920-luvulla. Rak-
ennuksessa on pärekatto. Suurehko kuistiton päärakennus 
edustaa vaatimattomine yksityiskohtineen viime vuosisadan 
talonpoikaisrakentamista.
Asuttu viimeksi 1990-luvulla.Pihapiirissä ei ole muita raken-
nuksia. Rakennuksen katto on painunut sisään, joten rakennus 
on purkukunnossa ja rakennuksella ei sen huonosta kunnosta 
johtuen ole nykyisin mitään käyttöä. Rakennus on maisemal-
lisesti tärkeä yhdessä Taivalsalon pihapiirin kanssa, vaikkakin 
vuosien saatossa ränsistynyt niin, ettei sitä ole enää tarkoituk-
senmukaista korjata.

Rantajaakkola

Rantajaakkola ja Taivalsalo ovat maisemallisesti tärkeitä

Asemapiirros 1:2000
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Taivalsalo

Ollilanniementien varressa sijaitsevan pihapiirin komea pää--
rakennus on valmistunut v. 1889–90. Hirsipintaissa rakennuk-
sessa on peltikatto (1968). Talo sijaitsee näkyvällä paikalla pel-
toaukealla. Pihapiiri on vanhojen maatalousrakennusten väljästi 
rajaama. Pihapiirissä on 1890-1900 rakennettu puojirakennus, 
joka ollut tallina ja navettana, rakennus on tehty useammasta 
siirretystä rakennuksesta. Puoji kaipaa pikaista kunnostusta. 
Pihapiirissä on vielä 1950 luvulla rakennetut sauna ja navetta. 
Päärakennuksen ovat tehneet samat kirvesmiehet kuin Kär-
pän talonkin. Rakennus on hyväkuntoinen vaiikakin asumaton. 
Rakennus ja pihapiirissä olevat muut rakennukset muodostavat 
yhdessä arvokkaan kokonaisuuden. Taivalsalon päärakennus on 
rakennushistoriallisesti arvokas. Avonaisessa maastossa järven 
rannalla sijaitseva pihapiiri on maisemallisesti tärkeä.

Taivalsalon komea päärakennus

Taivalsalon pihapiiri on maisemallisesti tärkeä. Kuva Ollilanniemestä
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Törmänen
    
Kärppäläntien varrella oleva hirsinen asuinrakennus on raken-
nettu 1800-luvun puolivälissä, joka vuosisadan vaihteessa oli 
kylmillään parisenkymmentä vuotta. Rakennuksen toinen pää 
ei ole koskaan ollut talviasuttava. Asuttua osaa on kunnostettu 
1960-luvulla, peltikatto 1970 ja rakennuksessa asuttu viimeksi 
1993. Pihapiirissä on hirsisiä ulkorakennuksia, mm. puoji on 
rakennettu ilmeisesti päärakennusta aikaisemmin ja vinttikaivo. 
Rakennukset ovat huonokuntoisia ja kaipaavat pikaista kun-
nostusta.

Pihapiiri on avoimessa maastossa Kemijärven rannalla, komea 
päärakennus on tärkeä kylämaisemassa.

Päärakennus

Törmäsellä on paikkansa Isokylän kylämaisemassa

Asemapiirros 1:2000
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Aapola
  
Rantapolun varrella sijaitseva 1800-luvulla tehty 2-kerroksinen 
hirsinen asuinrakennus, joka oli välillä varastotiloina, mutta on 
v. 1983 korjattu taas asunnoksi. Rakennus on hirsi-pintainen, 
ja siinä on lautakuisti. Pihapiirissä on perinteisiä talousraken-
nuksia. Päärakennus on hyväkuntoinen. Rakennuksen toisessa 
päässä on toiminut joskus osuuskauppa. 

Aapola

Asemapiirros 1:2000



1�

Kärppä
 
Rakennus pystytettiin v. 1877. Rakennus on hirsipin-
tainen, punamullattu ja siinä on koristeaiheita. Talossa 
on asuttu viimeksi vuonna 1958, sen jälkeen se on ol-
lut kesäasuntona. Sopusuhtainen päärakennus on kor-
jattu museoviraston ohjeiden mukaan 1990-luvulla.  
Pihapiirissä on vanha koristeellinen aitta ja uusi asuinraken-
nus (1958). Rakennukset erittäin hyväkuntoisia ja rakennushis-
toriallisesti arvokkaita, myös kaunis ja hyvin säilynyt 50-luvun 
asuinrakennus.

Kärpän pihapiirissä oleva aitta.

Kärppä, päärakennus.
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Hyvin alkuperäisessä asussa säilyneellä kauniilla 50-l asuinraken-
nuksella on myös rakennushistoriallista arvoa.

Asemapiirros 1:2000
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Jaakkola

Jaakkola sijaitsee Isokylän koulun pohjoispuolella. Rakenta-
jasta ei ole tietoa sillä talon vanhin osa on ollut kruunun-
torppana ja vanhimman osan valmistuminen voi ajoittua 
jopa 1700-luvulle. Taloa on laajennettu 1890-luvulla ja edel-
leen sotien jälkeen. Rakennus on sittemmin peruskorjat-
tu täydellisesti asuntokäyttöön. Viimeisin peruskorjaus on 
aloitettu 1991, jolloin on uusittu ulkovuori, lattiat ja ikkunat.  
Kerroksia on kaksi, johon lukeutuu ullakko säilytystila-
na. Kellaria ei ole itse talossa vaan se on ulkona erikseen. 
  
Aitta on rakennettu mahdollisesti1880-luvulla Törmäsen tilan 
pihapiiriin mutta on siirretty Kärppäläntien varrelta nykyiseen 
paikkaansa 1980-luvulla.

Aitta.

Päärakennus.

Asemapiirros 1:2000
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Ylikerkelä

Rakennus sijaitsee Karsimustien varrella. Asuintalo on raken-
nettu 1800-luvun alkupuolella nykyisen Rantapolun varteen 
kehäksi ja siirretty 1860 Könölään (Aapola/Helisten), josta 
koko rakennus alkuperäisenä taas 1949 Karsimukseen, missä 
se sijaitsee vieläkin. Käytetty asuintalona ja on edelleenkin 
asuntokäytössä. Kerroksia on yksi, huonejärjestys on muut-
tunut vuosien saatossa ja rakennuksta on laajennettu 1994, 
laajennuksessa toimii nykyään juustola. Pihapiirissä on maata-
louteen liittyviä rakennuksia, mm. vanha navetta vuodelta 1946. 
Uudempi navetta on rakennettu vuonna 1974.

Asuinrakennusta on laajennettu. Se on edelleen asuinkäytössä ja 
siinä toimii nykyään juustola.

Vanha navetta.

Asemapiirros 1:2000
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Ruonala
 
Rakennus sijaitsee Rantapolun varressa.  Asuinrakennus on 
valmistunut 1885, jolloin kehikko ostettiin Halosenrannalta.
Talossa on huopakatto ja talossa on punamullattu lauta-
vuoraus vuodelta 1952. Ei ullakkoa. Aitta on myös vuo-
delta 1885, ja on ollut Kemijärven rannassa verkkovajana, 
josta siirretty pihaan 1938. Samana vuonna on tehty kellari. 
Lato vuosilta 1880-90. Pihapiirissä on myös muita uudem-
pia rakennuksia, jotka ovat tällä hetkellä huonokuntoisia. 

Ruonala

Asemapiirros 1:2000
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Tasanko (Tasala)
 
Olli Erkkilän 1800-luvun lopulla rakennuttama asuinraken-
nus Peräposiontien varressa. Rakennus on siirretty nykyiselle 
paikalleen 1917 Ollilanniementien risteyksestä. 1950-luvulla 
on rakennukseen laitettu lautavuoraus, joka on 1990 luvulla 
uusittu. Pihapiirissä navetta, aitta (1898), puoji (1917) sekä 
maakellari. Rakennukset muodostavat yhdessä umpinaisen ar-
vokkaan pihapiirin.
 

Tasanko

Asemapiirros 1:2000
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2. 1900-1944 rakennetut asuinrakennukset 
 
Kivioja (Jyrkkälä)

Jyrkkäläntien varrella sijaitsevassa pihapiirissä on  vuonna 1926 
Soppelasta Bergin kummulta siirretty hirsirakennus. 1800-lu-
vulla rakenntetussa talossa on punamullattu lautaverhoilu ja se 
toimii nykyään varastotilaa. Uusi asuinrakennus valmistui 1976. 
Rinteeseen rakennettu kellarillinen talo on rankarakenteinen 
ja kellertävällä laudalla verhoiltu.  Pihapiiristä on purettu vanha 
navetta. 

Uusi asuinrakennus valmistunut vuonna 1976.

Vanha asuinrakennus on nykyisin varastotilaa.

Asemapiirros 1:2000
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Vierelä

Rakennettu pihapiiri sijaitsee Vierelänpolun 
päässä Imposenniemessä. Päärakennus si-
irretty läheisestä Revässaaresta 1912, jo-
ten rakennus alkuperäisesti rakennettu 
jo 1800-luvun puolella. Pihapiirissä olleet 
vanha navetta ja lato on purettu. Pihapi-
iriin on myöhemmin rakennettu sauna, kel-
lari, puuvaja, aitta ja talli/puoji. Riihi hieman 
etäämmällä pihapiirissä.  Aitta on erittäin 
hyvin säilynyt ja kaunis rakennus. Kaikki 
pihapiirin rakennukset on siirretty muualta.  
Hirsipintaisten rakennusten väljästi rajaama 
pihapiiri on ”erämaatalomainen”.

Päärakennus

Asemapiirros 1:2000

Talli

Aitta
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Kallela

 
Kallela

Kaarlo Erkkilän isä on rakentanut asuinrakennuksen 1933.  
Kerroksia on yksi, ei kellaria eikä ullakkoa. Ei muunlaista kor-
jausta kuin levyjä sisäpuolen seiniin kymmeniä vuosia sitten
Rakennus on huonokuntoisuutensa vuoksi purettu vuonna 
2008.

Paukkula

Hirsirunkoinen asuinrakennus on vuodelta 1928, rakentajina 
Hannes-Petteri ja Lyydia Lahtela itselleen kotitaloksi. Sittem-
min ei ole tehty minkäänlaista remonttia ja rakennus on ol-
lut autiona jo yli kaksikymmentä vuotta. Rakennus on erit-
täin huonokuntoinen.  Kerroksia on kaksi ja lisäksi kellari.  

Asemapiirros 1:2000
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Ranta-Sipola 

Rantapolun varrella sijaitseva asuinrakennus on raken-
nettu 1925, jolloin vanhat asuinrakennukset on puret-
tu pois. Pihapiirissä vanha aitta (1906) sekä puoji ja 
sauna. Rantapolun ja asuinrakennuksen välissä aitta, vene-
huone-liiteri. Asuinrakennus peruskorjattu 1974. Tällä het-
kellä suoritetaan sisäpuolisia korjauksia ja perusparannuksia.  

Ranta-Sipola

Asemapiirros 1:2000
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Ranta-Kujala
 
Peräposiontien varrella sijaitseva hyväkuntoinen vuonna 
1925 rakennettu talo, on peruskorjattu 1985.  Rakennukses-
sa on ollut kauppa ja posti. Pohjoispuolella aitta (1907), joka 
on siirretty nykyiselle paikalleen 1927 Kemijärven rannasta.  
Pihapiirissä myös lukuisa määrä muita rakennuksia, mm. 
navetta,  sekä toinen pienoinen asuinrakennus. Päärakennus 
muine rakennuksineen muodostaa arvokkaan kokonaisuuden. 

Ranta-Kujala

Asemapiirros 1:2000
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Tuomela
 
Hirsinen päärakennus on rakennettu 1800-
luvlla Kemijärven rantaan nykyisen Ran-
tapolun varrelle, mutta siirretty sodan jäl-
keen nykyiselle paikalleen Peräposiontien ja 
Kuusamontien risteykseen. Pihapiirissä on 
1900-luvun alussa valmistunut navetta ja ait-
ta. Navetta on alun perin ollut hirsirunkoin-
en, mutta hirsirungon ympärille ympärille 
on rakennettu komea kaksinkertainen lo-
hkokiviseinä. Sisällä olleet vanhat hirsiosat 
purettiin kivinavetan valmistuttua. Kivimu-
urien välissä eristeenä poltettua kunttaa. 
Näyttävä navetta on kunnostettu huolella 
virkistys- ja varastokäyttöön. ja Aitta on siir-
retty Jokilammelta, ollut siellä kalakämppänä. 
Rakennuksissa on paljon alkuperäisiä hyvin-
säilyneitä rakennusosia. Rannan ja navetan 
välissä on vanhan asuin- ja kievarirakennuk-
sen rauniot (porraskivet ja päätykellari vielä 
jäljellä), sekä vanhan tallin pohja. Rannassa 
vanha ruotutorpan (Malmberg) sauna 1800-
luvulta. 

Tuomela, asuinrakennus

Komea navetta

Alunperin kalakämppänä toiminut aitta on siirretty Jokilammelta

Vanha ruotutorpan sauna
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Mylly  

Rakennus sijaitsee Riskinniementien päässä. Rakennus on rak-
ennettu 1920-luvulla viljamyllyksi ja rakennuttajana on ollut 
Kyrön Mylly, jolla oli sähkövoimalaitos Puikonjärven ja Kotajär-
ven välillä. Myllytoiminta on loppunut 1960-luvulla, kun Koillis-
Lapin Sähkö Oy osti ko. yhtiön osakkeet itselleen. Rakennus on 
peruskorjattu asumiskäyttöön 1980 ja on edelleenkin asuttuna.  
Rakennus on maisemallisesti tärkeä ja se on rakennus- ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokas.

Mylly
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1945-1958 Rakennetut asuinrakennukset 
 
Jälleenrakennuskaudella Isollekylälle rakennettiin runsaas-
ti. Ensimmäiset rakennukset tehtiin vanhoista rakennuk-
sista, esimerkiksi Ylikärppä Isokylän koulun vieressä  on 
rakennettu vanhasta riihestä. Saman aikakauden hir-
sirakennuksia ovat Mantereen tilan päärakennus vuodel-
ta 1949 ja Vähäkumpulan asuinrakennus vuodelta 1945.  

Uudemmat 1950-luvun rakennukset on sit-
temmin tehty kappaletavarasta ja suurin 
osa niistä on vielä erittäin hyvässä kun-
nossakin. Jälleenrakennuskauden edus-
tavimpia alueita ovat, ns. Välikankaan 
mutkan pohjoispuolella oleva rakennus-
ryhmä sekä Lahtelantien-Rantakummunt-
ien varrella olevat pienet rakennusryhmät.  
 

Mantere

Näkymä Mäenalasentieltä

Jälleenrakennuskauden pihapiiri Välikankaan mutkasta.
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Isokylän koulun ympäristössä olevat jälleenrakennuskau-
den rakennukset ovat sekoittuneet uudemman ajan rak-
ennuksiin, eikä niistä muodostu yhtenäistä kokonaisuutta. 
Avonaisessa rinteessä Kemijärven rannalla sijaitseva alue 
on kuitenkin  maisemallisesti rikas ja mielenkiintoinen. 

Näkymä Rantapolulta
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Hirsiset asuinrakennukset

 
Ylikärppä  
 
Isokylän koulun vieressä oleva hyvin säilynyt pi-
enoinen asuinrakennus, jossa on pirtti ja kaksi kamar-
ia. Pihapiirissä ei ole eikä ole ollut muita rakennuk-
sia.  Rakennus on rakennettu vuonna 1946 vanhasta 
riihestä. Rakennus on ollut tyhjillään 1970-luvun alusta lukien. 
 

Ylikärppä
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Mantere

Välikankaanmutkassa, Kuusamontien varressa sijaitseva jälleen-
rakennuskauden pihapiiri on hyvinsäilynyt ja sopusointuinen 
kokonaisuus. Pihapiirissä on punamullattu hirsipintainen asuin-
rakennus, varasto/vanha asuinrakennus, navetta ja sauna. Muut 
rakennukset niinikään ovat käsitelty punamultakeittomaalilla. 
Kauempana pellon laidalla on pari aittaa.

Rakennukset ovat pääosin hyväkuntoisia (piharakennusen 
katto on syytä korjata) ja muodostavat eheän kokonaisuuden.
Mantere on myös osa suurempaa jälleenrakennuskauden 
kokonaisuutta kauniissa avoimessa viljelymaisemassa.

  

Navetta

Asuinrakennus Piharakennus
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Muut asuinrakennukset  
 

Keskiniemi  
 
Sallantien varrella sijaitseva asuinrakennus on rakennettu 
1950- luvulla. Puolitoistakerroksinen maanviljelystilan asuin-
rakennus, viimeksi viljeltynä 1980-luvun puolivälissä, josta luk-
ien on ollut tyhjillään ja asumattomana. Pihapiirissä navetta ja 
kellari. Rakennus on nykyisin kesäasuntona.

Keskiniemen päärakennus on sopusuhtainen ja yksityiskohtia 
myöten hyvin alkuperäisessä asussa säilynyt. Rakennus näyt-
täisi päällisin puolin olevan hyväkuntoinen, julkisivu kaipaa 
keittomaalikerrosta.
 

Keskiniemi

Keskiniemen sopusuhtainen päärakennus
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Niemi

Talo on rakennettu maalaistaloksi, karjan kasvattamista var-
ten ja rakentajana on toiminut Aila Saaren isä (Jussila), heti 
sodan jälkeen. Talo valmistui 1945 ja se sijaitsee Tarvaantien 
varrella heti pumppuasemasta vasemmalle. Taloon on tehty re-
montti 1980, jolloin laitettiin uudet ikkunat, sekä vedettiin vesi 
ja sähkö. Ei ullakkoa eikä enää kellaria, koska vesi tuli sisään.  
Edelleen asumiskäytössä. 

PäärakennusNavetta
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Poikela

Riskinniementien päässä oleva pihapiiri. Rak-
ennuttajasta ei tietoa, mutta valmistusvuosi 
on 1946. Talo on ollut asumiskäytössä 1980-
luvulle saakka, nykyisin loma-asunto. Talossa 
tehty pienoisia sisäpuolisia korjauksia, mm. 
lattiat.  Kerroksia yksi, ei kellaria, mutta 
jonkinlainen ullakkotila, joka tosin nyt muhilla. 
Pihapiirissä myös sauna-/ varastorakennus.

Poikela on hyvin säilynyt kaunis jälleenraken-
nuskauden pihapiiri. Se on arkkityyppinen 
suomalainen talo pihakoivuineen.Kaunis, perisuomalainen talo

Piharakennus
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Lammenranta

Tarvaslammen rannalla oleva rakennus, jonka rakentajasta ei 
ole tietoa, mutta valmistumisvuosi on heti sodan jälkeen 1946. 
Nykyiset omistajat ostivat talon vuonna 1960, johon rakennet-
tiin lisäsiipi -64, joka on kaksikerroksinen, muu talo on yksik-
erroksinen. Rakennettiin maalaistaloksi, karjan kasvattamista 
varten, ja on ollut asutettuna koko ajan rakentamisesta asti. 
Kellareita on kaksi, joista toisen Könkäät rakentaneet 
jälkikäteen itse -64.

Päärakennus

Navetta on nykyään varastotilaa.
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Nahkuri

Rakennus sijaitsee Kotasalmen rannalla. Rakennuksen on rak-
entanut Iivari Särkelän isä Kalle Särkelä asumistarkoitukseen 
perheelle 1947, sodan jälkeen. Talo on tiilestä, koska aikaisempi 
samalla paikalla sijainnut talo paloi. Iivarin isä oli ammatiltaan 
nahkuri, josta talo on saanut nimensä.
Talo on sisäpuolelta uudistettu 1980-luvulla. Kerroksia on 
kaksi ja ikkunat uusittu 1997. Ullakkoa ei ole, ja kellarikaan ei 
sijaitse talossa vaan ulkona erikseen. Talo on edelleen asuttu 
ja hyväkuntoinen.

Päärakennus

Nahkurin pihapiiri Kemijärven rannalla.
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Lepola

Rakennus sijaitsee Tarvaantien varrella. Rakentajana toiminut 
Elmeri Ojala. Valmistumisvuosi on papereissa 1956, mutta 
todennäköisesti rakennus on valmistunut 1954. Omakotita-
loksi rakennettu ja on asuttuna vieläkin.
Kerroksia on yksi, kalustettu kylmä ullakko. Pieniä korjauksia 
tehty paljon, mutta 1984 suurempi remontti, jolloin mm. vesi 
vedetty. Päärakennuksessa ei ole juuri jäljellä jälleenraken-
nuskauden piirteitä.

Lepola
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Ainola

Rantapolun ja Kemijärven välissä sijaitsevan asuinrakennus on 
Väinö Kerkelän rakentama, valmistusvuosi on 1952. Korjauksia 
on tehty monta kertaa, mutta suurimmat ovat olleet vuonna 
1977 laajennus sekä 2006 pintaremontti.
Rakennus on edelleen asuttuna. Kerroksia on yksi, sekä lisäksi 
ullakko. Julkisivu on valkoiseksi rapattu. Pihapiirissä talousrak-
ennuksia. Ei kellaria. Pihapiiri muodostaa selkeän kokonaisuu-
den.

Päärakennus

Varasto
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Pookila

Rakennus sijaitsee Hirnalanvaaralla Peräposiontien ja Ran-
tapolun välissä korkealla kummulla. Tässä Jalmari Maijalan 1952 
rakentamassa rintamamiestalossa on 1,5 kerrosta, pihapiirissä 
navetta ja kellari.
Talo on nykyään kesäasuntona. Vuonna 1995 on tehty uusi pel-
tikatto.

Pookila

Näkymä Rantapolulta
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Rovakko
 
Rakennus sijaitsee Peräposiontien ja Rantapolun välisellä kum-
mulla.  Rakennus on valmistunut vuonna 1955 ja rakentajana 
on toiminut Kalle Välikangas.
Rakennettu omakotitaloksi jollaisena on edelleen 
käytössä. Vuonna 1998 rakennukseen on tehty laajennus 
ja remontti. Kerroksia on yksi ja pieni kellari säilytystilana.  
Tällä hetkellä rakennus on tyhjillään.
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Kaijala

Mäenalasentien varrella sijaitseva asuintalo on rakennettu so-
dan jälkeen 1948. Rakentajaa ei tiedossa. Talo on edelleen as-
uinkäytössä. Peruskorjaus on tehty 20 vuotta sitten. Talossa 
on kaksi kerrosta ja kellari. Pihapiirissä on myös hyväkunto-
inen navetta ja saunarakennus. Etäämmällä tien varrella seisoo 
aitta.
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Navetta Näkymä Mäenalasentieltä

Päärakennus
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Kujala

Vanha asuinrakennus sijaitsee Kärppäläntien alkupäässä. Rak-
ennus on vuodelta 1947 ja siinä on asuttu vuoteen 1978. Rak-
ennettu sahatuista hirsistä. Päätykolmio ja kuisti verhoiltu lau-
dalla. Rakennus on hyväkuntoinen ja näkyvällä paikalla.
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Kujalan päärakennus

Piharakennus Kärppäläntieltä
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Muut yksittäiset rakennukset

Nuorisoseurantalo

Rakennus sijaitsee Peräposiontien ja Riskinniem-
mentien risteyksessä. Rakennus on rakennettu 1928. 
Sota-aikana rakennus oli saksalaisten käytössä. Vuosi-
na 1945-50 rakennus toimi kansakouluna. Parhaimpa-
na aikana rakennuksessa on ollut kolmet vuokralaiset.  
Rakennus on toiminut näytelmien ja iltamien pitopaikkana sekä 
tanssilavana 1960-70 luvuilla. 1980-luvulla kohteen toiminta 
lakannut.
Pihapiirissä on ollut avokatoksellinen tanssilava, joka paloi 1988.  

 
Sokkeli kivistä ja runko hirrestä, samoin kuin julkisivu, joka 
on punamullalla maalattu. Harjakatossa harmaa, konesaumat-
tu pelti. Rakennuksessa kaksi umpikuistia, sekä kaksi tulisijaa. 
Pariovet ovat pystypaneloidut ja ikkunat 2-ruutuisia pystypuit-
teilla.

Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla mäen päällä risteyksessä, 
sillä on merkittävä rooli Isokylän kyläkuvassa.

Rakennus on viime vuosina ränsistynyt ja kaipaa pikaista kor-
jausta.
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Talo kaipaa pikaista kunnostusta.

Peltikatto ja hyvät perustukset ovat pitäneet rungon terveenä.



��

Rantatervolan aitta

Rantapolun varrella oleva hirsirunkoinen aitta on rak-
ennettu 1900-luvun alussa. Vanha päärakennus pihapi-
iristä on purettu. Käytetään nykyisin varastona.  
 

Makasiini Imposenniemessä

Makasiini on rakennettu 1900-luvun alussa. On aluksi toiminut 
Kemijärven höyrylaivayhtiön varastona. Nykyisin toimii myös 
erilaisten tavaroiden varastona. Rakennus on säilynyt hyvin.  

Näkymä Rantapolulta.

Makasiini.
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Isokylän koulu

Isokylän vanha koulu, rakennettu vuonna 1949. Isokylän kou-
lun ns. uusi puoli, rakennettu vuonna 1964.
Vanha koulu on säilyttänyt hyvin rakennusajankohdalleen 
tyypilliset piirteet, se on ryhdikäs rakennus komealla paikalla.
Koulurakennukset sekä rannalla oleva asuinrivitalo eivät muo-
dosta kulttuuri- taikka rakennushistoriallisesti yhtenäistä, ar-
vokasta kokonaisuutta.
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Isokylän vanha koulu.
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Emäntäkoulu

Varsinainen kouluosa on rakennettu 1951. Sitä ennen on 
rakennettu 1950 navetan vanha osa, johon on tehty laajen-
nus ja korjaus 1988. Koulun pihapiirissä oleva asuinkerrosta-
lo, ns. opettajien talo, on rakennettu 1958. Pihapiirissä olevat 
oppilasasuntolarakennukset on rakennettu 1979 ja 1980.  
Nykyisin koulu on tyhjillään, mutta muiden rakennusten asun-
not on myyty ja ne ovat pääosiltaan asuttuja. 
 
Kemijärven emäntäkoulu sijaitsee Kotajärveen työntyvällä 
niemellä. Alueella on rakennuksia hajallaan, lähinnä emäntä-
koulun toimintaan liittyviä rakennuksia, mm. iso konehalli ku-
van keskellä sekä uusia omakotitaloja konehallin läheisyyteen. 
Koulurakennus ja ns. opettajien talo ovat maisemallisesti 
tärkeitä sekä arvokas pari, mutta alue ei muodosta yhtenäistä 
kokonaisuutta.        

Emäntäkoulun koulurakennus.

Emäntäkoulun alue Kotaniemessä.


