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1.   UUDISRAKENTAMISEN OHJAUS 
 
1.1  VUOLEVINKANKAAN PERÄPOHJALAINEN KYLÄ 
Alueesta halutaan kehittää erilainen asuinpaikka, kuin mitä kaavoitetuilla alueilla yleen-
sä on tarjolla. Tavoitteena on hehtaarien kokoiset tontit, pientilat, joilla voi harjoittaa 
maaseudulle luonteenomaista ja perinteistä elämäntapaa: omatoimisuutta ja omavarai-
suutta esim. puutarhaviljelyn, pieneläinten pidon ja metsänhoidon muodossa.  
Rakentamisen tyylin tulee sopeutua elämäntavan vaatimuksiin. Omatoiminen tarvitsee 
paljon työhuone-, verstas- ja varastotilaa erillisissä piharakennuksissa ja ehkä eläin-
suojia pieneläimille kuten kanoille, lampaille ja kaneille. Myös hevosen pito pientilalla on 
mahdollista vaikkakaan kangasmaasto ei ole parasta hevoslaitumeksi. Asunnossa tulee 
olla isot keittiö- ja taloustilat, pesutilat kuraeteisineen ja vaatehuoneineen. 
Rakennustyyliltään alueen tulisi olla ekologinen mutta moderni. Alueelle suositellaan 
hirsirakentamista rossilattialla. Piharakennuksia voidaan muurata harkoista ja rapata. 
Rakennusten lämpötalous tulisi rakentaa paremmaksi kuin nykyiset määräykset edellyt-
tävät. Taloihin tulisi rakentaa keskusmuuri varsinaiseksi tai varalämmitysjärjestelmäksi. 
Yleensäkin rakentamisessa tulee noudattaa kestävän rakentamisen periaatteita, jotka 
ovat pitkälti samoja kuin perinteisen rakentamisen ominaisuudet: 
 
EKOLOGISUUS, ORGAANINEN SIJAINTITAPA, TALOUDELLISUUS: 
�� luonnonolosuhteiden hyvä tunteminen ja hyödyntäminen 
��Rakennusaineet luonnonmateriaaleja 
��Alueiden toiminnallinen jäsentyminen luonnonmukaisesti – metsät, pellot ja asutut kohdat 

maaston ja maaperän mukaan johdonmukaisissa kohdissa ja toiminnan kannalta mahdolli-
simman edullisesti 

��Mahdollisimman hyvä rakennuspaikka. Kuiva, aurinkoinen, tien lähellä 
��Niukkojen voimavarojen mahdollisimman tehokas käyttö – ”ekologia on ekonomiaa” 
 
VUOROVAIKUTTEISUUS, PAIKALLINEN RAKENNUSTAPA: 
��Suhde luontoon, paikkaan, ympäristöön 
��Paikallinen rakennusmateriaali ja rakennustyövoima 
��Kulttuurivaikutteiden sulauttaminen, esim. maatalouden ja siirtolaisuuden välittämät piirteet 
 
JOUSTAVUUS – SIIRRETTÄVYYS: 
��Muunneltavuus, laajennettavuus, käyttötarkoituksen muutokset  
��Asuintilojen laajennettavuus ja supistuvuus vuodenaikojen mukaan: aitat, lämmittämättömät 

huoneet, lasiverannat, viherhuoneet ym. 
��Purkaminen ja uudelleenkokoaminen mahdollista, osat helposti siirrettäviä ja kuljetettavia 
 
MITTASUHTEIDEN HARMONIA - VOIMAKAS YHDISTÄVÄ TEKIJÄ: 
��Hirren mitta ja hirsirakenne, yhtenäinen materiaali ja rakenteet 
��Rakennuksen kokonaishahmo syntyy hirren mitan kerrannaisena 
 
YLEISPÄTEVYYS – YKSILÖLLISYYS: 
��Tupa ja pirtti – huonetila monen toiminnan näyttämönä 
��Rakennusten kokonaishahmo ajaton 
��Kokonaishahmo samantapainen, mutta yksityiskohdat yksilöllisiä 
 
YMMÄRRETTÄVYYS – ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN:  
��Rakennusaineet, rakenteet ja rakentamisen vaiheet tuttuja 
��omakohtainen vastuu ympäristömuutoksista 
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1.2  PALOKANKAANTIEN RISTEYKSEN UUDISRAKENTAMISALUE 
Alue sijaitsee metsäisellä kankaalla eikä liity kylien kulttuuriympäristöihin. 
Alueelle suositellaan modernia rakentamistyyliä ja korkeita rakennuksia, jotka voivat olla 
puu- tai kivirakenteisia. Harvan rakenteen johdosta rakentamismateriaaleissa ja väreis-
sä voidaan sallia suurta vaihtelua. Mäntykankaalle sopii hyvin tummemmat värisävyt, 
punatiili, punamulta ja keltaokra päärakennuksen väreiksi.  
Talot tulee sijoitella vaihtelevasti suuntautuen joko tien suuntaan tai pääty tielle päin. 
Pihapiiriin tulisi rakentaa talousrakennukset molemmille sivuille. Talousrakennuksen 
tulee olla isompi ja korkeampi kuin tavallinen autotalli ja siinä tulisi olla useampia ikku-
noita ja ovia. Piharakennuksiin tulee sijoittaa varastotiloja kulkuneuvoille, puutarhaväli-
neille ja polttopuille. Lisäksi niihin on järkevää sijoittaa mm. askarteluverstas, sauna- ja 
pesutupa, viherhuone ja kesäkeittiö. Autotallin ovet tulee sijoittaa mieluummin pihan 
puolelle, ei tielle päin. Asuinrakennuksen tulee sijaita näkyvimmällä paikalla tien varres-
sa, ei autotallin taustalla tontin perällä. 
Tontit tulisi hoitaa puistomaisina tukeutuen luonnon kasvillisuuteen, jota täydennetään 
lehtipuilla ja pensailla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3   KALASATAMANTIEN VARREN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 
Tien varteen rakennetaan uutta kylänraittiasutusta ja luodaan kalasatamaan johtavan 
tien ympäristöstä uutta kulttuurimaisemaa. Metsää harvennetaan puistomaiseksi ja suo-
sitaan lehtipuita. Lisäksi raivataan soramonttujen ympäristöön tielle näkyvä aukio peli- ja 
leikkinurmikolle sekä ruopataan montulle vesilampi. Kuopan ympäristö maisemoidaan ja 
istutetaan puistomaiseksi. 
 
Kalasataman vieressä oleva palsta on ositettu matkailulle. Paikalle voidaan rakentaa 
vuokrahuoneistoja esim. paritaloihin tai kala-aittojen tyylisiin rakennuksiin. Tien puoli 
tulee hoitaa puistomaisena ja pysäköinti järjestää vajoihin tai avoimelle kentälle alueen 
laitaan Pappilantien varteen. 
 
Kalasatamantien varrella asuntorakentamista jatketaan samaan uusromanttiseen kerta-
ustyyliin, kuin alueelle 1990-luvulla rakennetut uudet rakennukset. Talot tulee sijoitella 
vaihtelevasti suuntautuen joko tien suuntaan tai pääty tielle päin. Pihapiiriin tulisi raken-
taa talousrakennukset molemmille sivuille. Talousrakennuksen tulee olla isompi ja kor-
keampi kuin tavallinen autotalli ja siinä tulisi olla useampia ikkunoita ja ovia. Autotallin 
ovet tulee sijoittaa mieluummin pihan puolelle, ei tielle päin. Asuinrakennuksen tulee 
sijaita näkyvimmällä paikalla tien varressa, ei autotallin taustalla tontin perällä. 
Tontit tulisi hoitaa puistomaisina tukeutuen luonnon kasvillisuuteen, jota täydennetään 
lehtipuilla ja pensailla. 
 
 
 



 

1. ARVOKKAIDEN RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS- JA KORJAUS-
OHJEITA 

 
Peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi tulisi aina tehdä kunto- ja käyttökelpoisuusarvio 
korjattavasta rakennuksesta. Sen avulla voidaan laatia aikataulu korjaustoimenpiteille ja 
toimenpiteet kohdistaa oikeisiin kohtiin. Etukäteissuunnittelu säästää yleensä myös ra-
haa. Peruskorjauksessa on syytä käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Tietämättö-
myydellä aiheutetaan usein tuhoisia rakennevirheitä, jotka alentavat kohteen historiallis-
ta ja taloudellista arvoa. Lähtökohtana tulee olla se, että vain tarpeellinen korjataan. Lii-
an raskaita rakenteita tai ulkonäköä muuttavia (huonontavia) toimenpiteitä tulee välttää. 
Esim. ulkoverhouksen, ikkunoiden ja ovien korjaamisessa riittää usein lahonneiden osi-
en uusiminen tai halkeamien ja kolojen kittaaminen. 
Rakennuksen ulkopuolinen lisäeristäminen ei normaalisti ole taloudellisesti kannatta-
vaa. Myöskin ulkoverhouksen uusiminen on syytä harkita tarkoin. Mikäli ulkoverhous 
kuntonsa takia joudutaan uusimaan, saattaa myös lisäeristäminen tulla kyseeseen. Täl-
löin tulee ikkunat siirtää eristyksen verran ulospäin ja räystäitäkin tarvittaessa jatkaa, 
että julkisivupinta säilyy hahmoltaan entisellään. Uusittavassa ulkoverhouksessa on 
syytä käyttää ulkonäöltään ja materiaaleiltaan entisen tyyppistä verhousta ympäristöku-
van säilymisen takia. Värit ja maalit tulisi samasta syystä valita alkuperäisiä vastaaviksi. 
Levymäisiä ja muurattuja julkisivuja tulee välttää. Samoin on syytä välttää puuraken-
nuksissa epäluontevia materiaaleja kuten lateksimaaleja, muoveja ja höyryä sitomatto-
mia eristeitä. 
Rakennusosien, kuten ikkunoiden ja ovien, korjauksessa pätevät samat periaatteet. Al-
kuperäiset ja hyväkuntoiset tai niistä kunnostetut rakennusosat nostavat puurakennuk-
sen arvoa. Vähäinenkin muutos esimeriksi ikkunoiden puitejaossa kertautuu koko ra-
kennuksessa ja muuttaa helposti koko rakennuksen ulkonäön vieraaksi. 

-

Ikkunoita ei tule jättää liian syvälle julkisivuun 
ulkopuolisen lämmöneristämisen yhteydessä. 

Sisätilojen muutosten yhteydessä tulisi aina miet-
tiä vaikuttavatko ne huonontavasti tärkeisiin jul-
kisivuihin. 

Ikkunatyypin tai aukotusten suhteiden muuttami-
nen tuottaa myös helposti vieraan lopputuloksen. 
 

 
 
Rakennuksen vesikaton tulee olla hyväkuntoinen
käyttökelpoisuuden takia. Kunnosta riippuen ves
3

 koko muun rakennuksen säilymisen ja 
ikaton voi paikata tai se uusitaan koko-
Hyvin tehty korjaus ei turhaan muuta raken
nuksen ulkonäköä.
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naan. Vesikaton tulee uusimisesta huolimatta säilyä suhteiltaan alkuperäisen 
tyyppisenä ympäristökuvan säilymiseksi. Materiaalin on hyvä olla rakennuksen tyyliin 
sopiva eli rakennusajankohtaa vastaava. 
 
Toinen rakennuksen säilymiseen suuresti vaikuttava asia on perustusten kunto. Muu-
tokset perustamisoloissa näkyvät seinien, lattioiden ja muurattujen rakenteiden liikkumi-
sena, mikä saattaa heikentää rakenteita tai vaikuttaa käyttömukavuuteen. Perustuksia 
tulee tarkkailla aika ajoin. Tuulettuva-alapohjaisissa rakennuksissa tulee lisäksi huoleh-
tia, että alapohja pääsee tuulettumaan kesäaikana. Näin vältetään turhat alapohjan 
home- ja lahovaurioiden korjaukset. 
 
Rakennuksen laajentaminen on hyvä toteuttaa harjan suuntaisena. Myös kuistia on 
mahdollista laajentaa. Laajennuksessa käytettävien materiaalien ja värien on oltava 
samat kuin muussa rakennuksessa. Uusi tekniikka, esim. kosteat tilat, on hyvä sijoittaa 
laajennusosaan. 
 
 
 
 

Peruskorjaajan kymmenen käskyä 
1) Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa. 
2) Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten, ja 

korjaa entiselleen. 
3) Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin 

korjattavassa kohteessa. Älä kokeile uutuuksilla. 
Uusimpien tutkimusten mukaan rakennetaan vain 
uusimpia taloja. 

4) Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, ei 
talostasi olisi koskaan tullut vanhaa. 

5) Älä laajenna taloasi ennen kuin olet ottanut sen kokonaan 
käyttöön. Laajenna sisällä. Ellei talosi riitä sinulle, vaihda 
mieluummin taloa. 

6) Useimmat vauriot johtuvat huonosta hoidosta ja väärästä 
korjauksesta. Älä laiminlyö huoltotöitä. 

7) Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa muuttaa talon 
ulkonäköä ulkona tai sisällä. Vanhojen talojen kauneus on 
niiden herkästi tuhoutuvissa mittasuhteissa. Useimmiten 
riittää rakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys. 
Villaa mieluummin ylle kuin seiniin. 

8) Hyväksy epäsäännöllisyyksiä. Hyväksy mutkia. Hyväksy 
vinoutta ja pientä epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy 
tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja. 
Hyväksythän ryppyisen isoäitisikin. 

9) Hylkää tyylijäljitelmät. Hylkää materiaalijäljitelmät. 
Hylkää omaperäiset koristeluideasi. Hylkää haaveet 
alkuperäistämisestä: vanha rakennus ei ole koskaan 
ollutkaan alkuperäinen, uusikin se on ollut vain kerran. 

10) Jos sinulla on varaa rikkoa näitä käskyjä, sinulla on varaa 
rakentaa uusi mielesi mukainen talo. Kenelläkään ei ole 
varaa väittää, että kaksisataavuotias talo on huonosti 
rakennettu. 

  (Panu Kaila: Talotohtori) 
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TUKEA RAKENNUSTEN KORJAUKSEEN 
 
Ympäristöministeriön korjausavustukset 
Avustukset on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden 
välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen 
edellyttämiin selvityksiin. Avustukset koskevat lähinnä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten ulkopuolisia kunnostuksia sekä myös merkittävään maisema-
alueeseen sisältyvän rakennetun ympäristön hoitoa ja kunnostuksia. Avustuksista 
päättää Lapin ympäristökeskus ja hakuaika on vuosittain syyskuun loppuun saakka.  
 
Museoviraston entistämisavustukset 
Avustukset on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden konservointiin, 
kunnostamiseen (ei perusparannukseen) tai historiallisen asun palauttamiseen. Ehtoina 
tuen myöntämiselle on, että rakennuksen tai alueen ominaisluonne ja historiallisuus 
säilyy (vain pienet muutokset sallitaan), rakennuksen käyttö sopeutetaan oleviin tiloihin 
ja työ tehdään perinteisin menetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin sekä alkuperäisin tai 
niitä vastaavin materiaalein. Hakuaika on vuosittain syyskuun loppuun saakka. 
 
Opetusministeriön seurantalojen korjausavustukset 
Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille tai muille oikeustoimikelpoisille 
yhteisöille (säätiö, osuuskunta tms.) kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen 
korjaamiseen. 
 
Valtion ja kunnan korjausavustukset 
Omistusasuntojen parantamiseen voi hakea tukea valtion asuntorahastolta. Esimerkiksi 
kunnostamislainalle on mahdollista hakea korkotukea. Kuntalta voi hakea 
korjausavustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustöihin, terveyshaittojen 
poistamiseen ja asuinrakennusten kuntoarvioihin. Uusia avustuskohteita ovat tilojen 
käyttötarkoituksen muuttaminen palvelutiloiksi ja nuorten asuntojen omatoiminen 
korjaustoiminta. 
 
 
Tarkempaa tietoa haettavissa olevista avustuksista antavat:  

��kunnan maaseutuviranomaiset  
��Lapin TE-keskuksen maaseutuosasto (016) 329 4111  
��Lapin Maaseutukeskus (016) 331 1700 
��Lapin liitto  
��Lapin ympäristökeskus (016) 329 4111 
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RAKENTAMISEN OPPAITA 
 
Rakennusten korjaus 
Korjauskortisto, Museovirasto 
1-23: Yleiskortti, Lämmöneristyksen parantaminen, Ulkolaudoituksen korjaus, 
Huopakaton korjaus,  Peltikaton korjaus, Tiilikaton korjaus, Peltikaton maalaus,  
Ikkunoiden korjaus, Ovien korjaus,  Kuistin korjaus, Kosteiden tilojen rakentaminen, 
Keittomaali, Öljymaali, Tulisijat, Puukaupunkien pihat ja aidat, Hirsitalon rungon korjaus, 
Hirsirakennusten siirto, Pinkopahvi, Pärekatto, Tapettien historiaa, Kalkkimaali. 
 
Puutalon korjaus, Eino Niskala 1993 
Talotohtori, Panu Kaila 1999 
 
 
Piha 
Luonnonkasvit puutarhassa, Pentti Alanko 1996 
Kotipihan kukkaniitty, Maa- ja kotitalousnaisten keskus 1996 
Palava rakkaus ja särkynyt sydän sekä muut perinteiset koristekasvit, Pentti Alanko – 
Pirkko Kahila 1992 
Metsäkukkia, Luonnonkasvit puutarhassa, Metsälehti Kustannus Viherympäristöliitto ry 
1996. 
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3. TÄYDENNYSRAKENTAMISEN OHJAUS 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAILLA ALUEILLA 
  
KAAVAMÄÄRÄYKSET: 

 
sk-1 VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN 

YMPÄRISTÖ (Simonkylä ja Simoniemi) 
Alueen kyläkuvalliset ominaispiirteet, asutusryppäiden, peltojen ja raittien 
muodostama kulttuuriympäristö tulee säilyttää. Rakentaminen tulee sijoittaa 
olemassa olevaan kulttuuriympäristöön siten, että kylien perinteinen rakenne 
säilyy. 

 
 SR        RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SUOJELTAVA ALUE 
 ( Jokipää, Kirkonseutu, Knihtilänranta) 

Erittäin arvokas kylänraitti ja kylämiljöö, joka on säilytettävä. Alueelle sopivia 
käyttötarkoituksia ovat  asuminen, maatilan talouskeskus, maatilamatkailu ja 
loma-asuminen.   
Rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kyläympäristöön. Uudisrakennusten tulee 
sopia ulkonäkönsä, sijoituksensa ja rakennustapansa puolesta olemassa 
olevaan pihapiiriin ja kyläkuvaan. Rakennusten suunnittelussa tulee noudattaa 
rakentamisohjeessa annettuja periaatteita. 
Maisemakuvaa häiritsevien maatalouden talous-, huolto tai 
varastorakennusten rakentamista tulee välttää. Alueelle rakennettaessa 
hankkeesta on pyydettävä museoviraston lausunto. 

 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS RAKENNUSKOHDE, JOKA 
ON SÄILYTETTÄVÄ 
Maakunnallisesti arvokas rakennus tai pihapiiri, joka on pyrittävä säilyttämään 
alkuperäisessä asussaan. Purkamiseen on oltava lupa ja rakennuksia ei saa 
purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksissa tapahtuvat korjaus- ja 
muutostyöt tulee tehdä siten, että niiden rakennustaiteellinen ja kyläkuvan 
kannalta merkittävä luonne säilyy. 
Olevia rakennuksia voidaan käyttää asuntoina/loma-asuntoina. Pihapiirin 
eheyttämiseksi rakennettavat uudisrakennukset on sopeutettava oleviin 
rakennuksiin ja pihapiiriin perinteistä rakennus- ja sijoittelutapaa noudattaen. 
Uudisrakentamista kohteen välittömässä läheisyydessä tulee välttää. 

 
 
SIMONKYLÄ:  JOKIPÄÄ-HUTTULANPERÄ (ks. kuva maatilarakentamisen 
periaatteet arvokkaassa kulttuuriympäristössä) 
SIMONIEMI:  KIRKONSEUTU, KNIHTILÄNRANTA 
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sk-2 MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN 

YMPÄRISTÖ  (Hepolanperä) 
Alueen kyläkuvalliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee 
noudattaa olevan kylärakenteen periaatteita. 
 

sk-4 ERITTÄIN ARVOKAS RAITTI JA SAHATYÖLÄISTEN MÖKKIMILJÖÖ, 
JOKA ON SÄILYTETTÄVÄ  (Vasankari) 
Uudisrakentamisessa ja mökkien korjauksessa on huomioitava omaperäisen 
miljöön säilyttäminen. Uusittavat rakennukset on rakennettava entisen 
rakennuksen kokoisina ja muotoisina massoina. Piharakennuksia voi olla 
enintään 2 ja niiden tulee vastata kooltaan alueella olevia piharakennuksia. 
Rakennusten suunnittelussa tulee noudattaa rakentamisohjeessa annettuja 
periaatteita. 
 
Vasankarin sahatyöläisasutusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernia mökkityyliä
vanhan miljöön
täydennysrakentamise
en.  
Koko ja muoto on
sama, yksityiskohdat
modernit. 



 

 

ARVOKAS KYLÄNRAITTI JA KYLÄMILJÖÖ, JOKA ON PYRITTÄVÄ 
SÄILYTTÄMÄÄN ( Vianojanvarsi, Vakkalanraitti, Simoniemen keskusta, 
Hepolanperä, Salmi, Kuuselanmäki, Simonkylän keskusta, Kekonen-Penttilä-
Vuolevi-Pahnila) 
Rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Uudisrakennusten tulee 
sopia ulkonäkönsä , sijoituksensa ja rakennustapansa puolesta olemassa 
olevaan pihapiiriin ja kyläkuvaan. Rakennusten suunnittelussa tulee noudattaa 
rakentamisohjeessa annettuja periaatteita.  
 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS RAKENNUSKOHDE, JOKA 
ON SÄILYTETTÄVÄ  
(Pahnila, Heikkilä, Vanha-Knihtilä) 
Maakunnallisesti arvokas rakennus tai pihapiiri, joka on pyrittävä säilyttämään 
alkuperäisessä asussaan. Myös sisätilat on pyrittävä säilyttämään 
alkuperäisessä asussaan. Purkamiseen on oltava lupa ja rakennuksia ei saa 
purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksissa tapahtuvat korjaus- ja 
muutostyöt tulee tehdä siten, että niiden rakennustaiteellinen ja kyläkuvan 
kannalta merkittävä luonne säilyy. 
Olevia rakennuksia voidaan käyttää asuntoina/loma-asuntoina. Pihapiirin 
eheyttämiseksi rakennettavat uudisrakennukset on sopeutettava oleviin 
rakennuksiin ja pihapiiriin perinteistä rakennus- ja sijoittelutapaa noudattaen.  

 
 
 

Modernia rakentamistyyliä
vanhan miljöön
täydennysrakentamiseen.  
Koko ja muoto on sama,
yksityiskohdat modernit. 
 

9



 

 10

4.   MAATILARAKENTAMISEN PERIAATTEET 
(Huttula, Marttila, Penttilä, Ruikka, Hepola, Vakkala, Kivelä) 

Kaikki toimivat maatilakeskukset sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön ja lähes kaikki merkittävään kylänraittimiljööseen. Vanhat pihapiirit 
ovat syntyneet pienimuotoista omavaraisviljelyä varten ja rakennukset ovat kooltaan 
suhteellisen pieniä ja tilat hajautettu useisiin eri tyyppisiin rakennuksiin. Tämä toimintatapa 
on tuottanut arvokkaat miljööt, joiden säilymistä uhkaavat uudet käytännöt ja vaatimukset. 
Maatalous noudattaa yleistä kehitystrendiä eli toiminnot keskittyvät ja tuotantoyksiköt 
suurenevat. Pian yksi viljelijäperhe hoitaa koko kylän pellot ja karja sijoittuu maatalouden 
suuryksiköihin. Pientilan viljelyala oli 4-5 ha, nykyisen maatilan keskiarvo on 
kymmenkertainen eli 40 ha. Isot tuotantomäärät edellyttävät suuria tuotantorakennuksia, 
jotka eivät sovellu mittakaavaltaan vanhaan kylämiljööseen. Suuryksiköt olisikin sijoitettava 
omiksi ryhmikseen peltoaukioiden taustalle metsän reunaan tai metsän keskelle, mistä ne 
eivät näy kylälle. Suojaetäisyydetkin vaativat usein erillistä sijoittumista. Suuryksiköt 
tarvitsevat aina ympäristöluvan, vaikka ne olisi kaavaan osoitettu. 
 
Alueen omista lähtökohdista tarkastellen erikoistuminen pieniä viljelyaloja vaativaan 
tuotantoon sopisi ympäristöön parhaiten ja tukisi olevan asutuksen säilymistä. Sopivia 
aloja ovat mm. perunanviljely, marjanviljely ja lammastalous. 
Tarvetta erillisten suuryksiköiden rakentamiseen ei näytä olevan. Vähäistä 
varastorakennustarvetta on ilmennyt ja ne voidaan sijoittaa usein olevien pihapiirin viereen 
omaksi huoltopihakseen. Varastorakennusten tulee olla kooltaan olevien rakennusten 
kokoluokkaa. Jos tilatarve on suurempi, tilojen jakamista useampaan rakennusmassaan 
tulee harkita. Jos se ei onnistu, uudisrakennus tulee sijoittaa kauemmaksi arvokkaasta 
pihapiiristä. 
Rakennuksen mittasuhteiden ja kattomuodon tulee noudattaa perinteistä rakentamista. 
Koneiden takia oviaukot ovat hyvin suuret ja ne tulee suunnata siten, etteivät ne näy 
arvokkaalle kyläraitille päin. Jos halleja tarvitaan useampia, ne tulisi sijoittaa umpipihan 
muotoon siten, että liikenne keskittyisi sisäpihalle. Halleihin suositellaan ikkuna-aukkojen 
rakentamista perinteisten navetoiden tyyliin, jolloin julkisivuihin saadaan elävyyttä ja 
katseelle kiintopisteitä. Maatalousrakennukset tulee rakentaa ensisijaisesti puusta. 
Harkkorakentaminen on 50-luvun asutustiloista alkaen maaseudullakin perinteinen 
rakentamistapa. 
 
4. 
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5. LÄHIPALVELUJEN  RAKENTAMISPERIAATTEET 
 
VIANOJAN  KAUPPAKARTANO Koulut, nuorisoseuran talo, työväentalo 
Vanhastaan kauppoja on ollut maalaistalojen kamareissa tai myöhemmin 50-60-
luvuilla kyläkeskustaan rakennetuissa kauppataloissa, joissa usein toimi myös posti. 
Lähipalveluille PL, on osoitettu aluetta valtatien risteykseen Viantiellä, jossa on 
1980-luvulla rakennettu kauppatalo, joka ei ole enää käytössä. 
Olevan kaupan kehittämiseksi on luotu ajatus kauppakartanosta, jossa tarjotaan 
monipuolisia palveluja kylien asukkaille ja ohikulkeville matkailijoille. Tiloissa 
kyläläiset voivat myydä omia tuotteitaan ja palveluksia. Paikalle voisi sijoittua myös 
maatilamatkailua tukevia toimintoja. Pienet yritykset voivat tukea toisiaan ja 
yhteisesti saisivat aikaan palveluille vetovoimaa. Jos toimintatarve on vähäistä, 
voidaan lähteä liikkeelle viikottaisesta markkinapäivästä. Paikka toimisi myös kylän 
matkailu- ja virkistyspalvelujen informaatiopisteenä ja näyttelytilana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simonkylän vanha keskusta Vasankarintien risteyksessä. Kauppa ja posti on lakkautettu ja tilat 
muutettu asunnoksi. Myös työväentalon toiminta on hiipunut työläisten muutettua kaupunkiin. 
 

 
 
 
Yleisiä palveluja ovat ala-asteen koulut, nuorisoseuran talo Simon pirtti ja työväentalo 
sekä kirkko. Simoniemen koulu lakkautetaan keväällä 2002 ja lopettamisuhka on 
myös Simonkylän koululla. Arvokkaiden rakennusten säilyminen on kuitenkin 
turvattava, kehittämälle niille uutta julkista käyttöä, kuten kyläläisten 
harrastustoiminta tai vanhusten palvelutilat. Koulut sopivat myös kylien tietotuviksi ja 
etätyöpaikoiksi, jos niihin järjestetään hyvät tietoliikenneyhteydet. Oleellista on löytää 
rakennuksille aktiivinen käyttömuoto, mieluummin kyläläisten yhteiskäytössä, mikä 
luo alueelle vireyttä ja toimintaverkostoja, maaseudun uutta elinvoimaa. 
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6. MATKAILURAKENTAMISEN PERIAATTEET 
 

Maatilamatkailu nähtiin kylän tärkeimpänä  sivuelinkeinomahdollisuutena. Kaksi tilaa 
on ilmoittanut kiinnostusta maatilamatkailuun ja molemmilla on tarkoitukseen 
käytössä vanha, arvokas pihapiirin puolikas. Toisella hankkeeseen liittyy myös 
hevosharrastus.  
Kalasatamassa oleva tila on halukas rakentamaan vuokramökkejä tien varressa 
olevalle palstalle. Paikalle sopii tiivis, kalastajakylämäinen ryhmä. … 
 
Simonkylällä on meneillään Leader-hanke, jonka osana on Vuolevinkankaan ja 
rannan kehittäminen. Palokarin rantaan voidaan kehittää monipuolinen 
matkilunähtävyys, jonka aihepiirit liittyvät kalastus- ja uittoperinteeseen sekä 
nykyajan nähtävyyksiin (akvaario). Alueelle voidaan siirtää vanhoja rakennuksia tai 
rakentaa uusista moderni ”kalastajakylä”. 
 
Matkailu perustuu alueen arvokkaaseen ja vetovoimaiseen ympäristöön, vanhojen 
rakennusten antamiin elämyksiin ja luontokontaktiin eläinten, metsän ja meren 
kanssa. 
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5. TIERAKENTAMINEN 
Alueen tiestö on oleellinen osa arvokasta miljöötä, sillä alueita tarkastellaan tieltä käsin 
ja tien mutkista avautuu vaihtelevat näkymät eri suuntiin. 
Arvokkaimmat tiejaksot ovat Simonkylän museotie, joka alkaa Sinikoskelta ja päättyy 
jokipään upeaan kulttuurimaisemaan. Simoniemessä vastaavia jaksoja ovat 
Vakkalantie ja Pappilantie, joissa tie kulkee useiden pihapiirien läpi ja on siten erittäin 
arvokas ja harvinainen. Näiden teiden linjaus, leveys ja pinnoitus tulee säilyttää 
ennallaan. Soratie osaltaan rauhoittaa alueen liikennettä eikä houkuttele asiattomia 
autoilijoita alueelle. Pyöräilyreitin osina tiet ovat parhaassa käytössään, varsinkin, jos 
maatilamatkailua harjoittavat tilat sijoittuvat niiden varrelle. 
Kylätie keskustasta Kuuselanmäen kautta Simoniemeen on myös vanha ja 
mutkitteleva, mutta päätienä paremmin rakennettu ja pinnoitettu. Oleellista on säilyttää 
tämänkin tien linjaus entisellään. Mutkikas tie kauniine maisemineen on 
liikenneturvallinen, sillä se laskee ajonopeuksia. 
Kalasatamantie on uusi yhteys ja kylärakenteesta irrallaan. Tien ilmeen parantaminen 
edellyttää täydennysrakentamista ja metsän raivaamista sekä erillisen, polveilevan 
kevytliikennetien rakentamista. Välikaistan puistomainen istuttaminen ja hoito voi 
muuttaa alueen ilmeen kulttuurivaikutteisemmaksi ja houkuttelevaksi. 
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Ulkoilureitit ja moottorikelkkareitit 
Reittien rakentaminen edellyttää tarkempaa suunnitelman ja sopimista maanomistajien 
kanssa. Toteutuksessa järjestetään erillinen reittitoimitus, jossa maanomistajien kanssa 
sovitaan reittien tarkka paikka. 
Moottorikelkkareitit ovat ongelmallinen asia. Kukaan ei halua niitä lähelleen, mutta kaikki 
haluavat päästä liikkeelle omalta pihaltaan. Reitit on suunniteltu yleiskaavassa 
periaatteellisella tasolla. Pääreitti kulkee kaupalta Hepolanperälle ja sieltä merelle. 
Palokankaalla reitti haarautuu valtatien varteen ja sieltä Kuuselanmäen kautta Sinihaaran 
yli Marttilankankaalle ja Sakkaran kautta merelle. Sinihaaran Ämmänniityltä reitti 
haarautuu pohjoiseen kohti kuntakeskusta. 
Ulkoilureitit sijoittuvat Sinihaaraan ja Kalasatama-Sikaluoto alueelle. Lisäksi 
Simoniemessä suositellaan polkujen avaamista vanhojen kiviaitojen viereen ja samalla 
aitojen kunnostamista. Näin tämä kulttuurimaiseman piirre palautuisi alkuperäiseen 
käyttöönsä (karjakuja) ja toisi varsinkin lapsille lisää jokamiehen liikkumisvapautta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. YMPÄRISTÖJEN KUNNOSTAMINEN JA ENNALLISTAMINEN 
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ARVOKKAIDEN ALUEIDEN KÄYTTÖ 
JA HOITO: 
 
Sinihaaran ja Sakkaran tulvauoman maisemointi vaatii erillisen suunnitelman, jossa määritellään 
tarkemmin hoitotoimenpiteet. Alueista voidaan kehittää laidunlaakso ja  lehtomainen 
lammikkometsä 
Kalasataman ja Vihtarinojan ranta-alueiden kunnostuksesta tulee samoin laatia tarkempi 
suunnitelma, jonka oleellinen osa on reittien suunnittelu. Vihtariojan perinnemaisemien hoito ja 
laiduntaminen tulisi käynnistää pikaisesti, jotta alue ei menettäisi maisemallista arvoaan. 
 
Kylien pelloista lähes kaikki ovat maisemallisesti arvokkaita. Parhaiten ne säilyvät aktiivisessa 
viljelykäytössä. Pienialaiset pellot on suositeltavaa hoitaa kukkaketoina. Ne ovat ketokasvien 
turvapaikkoja, sillä tehokkaasti viljellyillä alueilla perinteiset niittyjen kukkakasvit eivät viihdy. 
 



 

 15

SIMONIEMEN KESKUSTAN RAITTIYMPÄRISTÖN MAISEMOINTI 
Maanviljelyn loputtua kylän keskustan maisema on vähitellen rapistunut ja menettämässä 
maisemallisen arvonsa. Vanha kuntakeskus on pääteltävissä kirkkorakennuksesta. Koulu 
ja työväentalo ovat piiloutumassa metsään. Merinäkymä urheilukentältä katkeaa rannan 
pusikkoon. Raitilla liikkuva ei miellä paikkaa kylän keskustaksi hoitamattoman ympäristön 
takia.  
Kylän keskeisin kohta tulee palauttaa arvoonsa raivaus- ja istutustoimenpitein. Rannan 
puustoa tulee harventaa niin, että runkojen välitse avautuu näkymä merelle. Alueelle on 
suositeltavaa laittaa lammashaka, jolloin maisema tulee hoidettua edullisesti ja 
perinteisellä tavalla. Kylätien varren vanhat niityt tulisi mieluimmin palauttaa viljelyyn ja 
raivata kaikki puusto pois. Jos viljelymaalle ei ole kysyntää, alueelle tulisi perustaa laajat 
kukkakedot, joiden keskellä on paikotellen puustosaarekkeita. Kukkaketo niitetään 
loppukesällä sen jälkeen, kun kukat ovat pudottaneet siemenet. Kylätien rannan puoli tulisi 
rajata selvemmin ja hoitaa puistomaisesti. Tien varteen voidaan istuttaa harvahko puukuja 
esim. pihlajista, jotka eivät saa estää merinäkymää. Tien ja kävelytien väliin suositellaan 
kukkaketoa, joka niitetään loppukesällä. Myös matalat perinnepensaiden ryhmät kuten 
karjalanruusut, juhannusruusut, orjanruusut tai Suomentatar ovat suositeltavia. 
Urheilukentän puolelle voidaan istuttaa esim. helppohoitoisia viinimarjapensaita ja pihlaja-
angervoa. Keskisaareke teiden välissä koulun kohdalla tulee rakentaa kylän 
keskipisteeksi. Alueella voisi olla esim. jokin tilataideteos tai muistomerkki. Sijoitettavan 
kohteen laadusta riippuu, miten puisto istutetaan: kukkaketona vai puutarhamaisena 
keskusaukiona. … ideoita kyläläisiltä ? 
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TUKEA MAISEMANHOITOON  
 
Maisemanhoitoon on mahdollista saada avustuksia (kansallista rahoitusta  ja EU-tukia). 
Rakennerahastojen alueellisten tavoiteohjelmien mukaisesti myönnetään tukea 
maisemallisesti tärkeiden maaseudun perinnerakennusten, rakennelmien ja 
kulttuuriympäristöjen hoitamiseen sekä alueen erikoispiirteiden ja kulttuurin säilymiseen 
tarkoitetuille hankkeille. Tarkempaa tietoa haettavissa olevista avustuksista antavat:  

��kunnan maaseutuviranomaiset  
��Lapin TE-keskuksen maaseutuosasto (016) 329 4111  
��Lapin Maaseutukeskus (016) 331 1700 
��Lapin liitto  
��Lapin ympäristökeskus (016) 329 4111 

 
Maa- ja metsätalousministeriö, maatalouden ympäristötuet 
Maanviljelijät voivat tehdä 5- tai 10-vuotisia erityistukisopimuksia maiseman kehittämistä ja 
hoitoa, luonnon monimuotoisuuden edistämistä tai perinnebiotooppien hoitoa varten. 
Tukea haetaan Lapin TE-keskuksen maaseutuosastolta.  
 
Ympäristöministeriön korjausavustukset 
Avustukset on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän 
ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin 
selvityksiin. Avustukset koskevat lähinnä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
ulkopuolisia kunnostuksia sekä myös merkittävään maisema-alueeseen sisältyvän 
rakennetun ympäristön hoitoa ja kunnostuksia. Avustuksista päättää Lapin 
ympäristökeskus ja hakuaika on vuosittain syyskuun loppuun saakka.  
 
MAISEMANHOIDON OPPAITA 
 
Perinnemaisemat 
Toukohärkä ja kultasiipi, Niityt ja niiden hoito, Haeggström – Heikkilä - Peiponen 1995 
Viikatteen, karjan ja tulen luomat perinnemaisemat, Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja 
n:o 856 1993 
Keto-opas, Suomen luonnonsuojeluliitto 1993 
Ketojen ja niittyjen hoito-opas, Kati Heikkilä – Pekka Borg – Aila Tarviainen 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
 
Metsät 
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, Markku Meriluoto – Timo Soininen, 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 1998 
 
Piha 
Luonnonkasvit puutarhassa, Pentti Alanko 1996 
Kotipihan kukkaniitty, Maa- ja kotitalousnaisten keskus 1996 
Palava rakkaus ja särkynyt sydän sekä muut perinteiset koristekasvit, Pentti Alanko – 
Pirkko Kahila 1992 
Metsäkukkia,Luonnonkasvit puutarhassa, Metsälehti Kustannus Viherympäristöliitto ry 1996 
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