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Inventointialue sekä inventoidut kohteet. 
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Inventointityön vaiheet
Lapin kirkonkylän taajama-alueella ei ole aiem-
min toteutettu rakennusinventointia. Vuonna
2012 Rauman alueella toteutettiin varsinaisen
kaupungin asemakaavoitetun alueen ulkopuo-
lella kulttuuriympäristöselvitys, jota hyödyn-
nettiin myös tässä tutkimuksessa taustamate-
riaalina.
Kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä oli
käyty läpi muun muassa alueen historiallinen
kartta-aineisto, jonka avulla selvitettiin muun
muassa alueen historiallisten kylätonttien si-
jainti ja historialliset viljelyalueet sekä tielin-
jaukset, joihin ei tässä raportissa ole tarvetta
tarkemmin enää puuttua.
Ennen kenttätöiden aloittamista käytiin läpi Sa-
takunnan Museon inventointialuetta koskeva
historiallinen valokuvamateriaali. Inventoinnin
alussa kesäkuussa 2014 kaikki alueen kiinteis-
töt tarkastettiin pintapuolisesti kentällä. Heinä-
kuun alussa kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vimmissä kohteissa tehtiin tarkempi inventoin-
ti. Asukkaita informoitiin etukäteen postitse,
useimmiten inventointia edeltävällä viikolla.
Asukkaita haastateltiin, mikäli he olivat inven-
tointihetkellä paikalla tai he ottivat itse yhteyt-
tä. Kenttätyöt toteutettiin virka-aikaan, joten
useassa kohteessa asukkaita ei tavattu.
Alueella inventoitiin kaikkiaan 14 kohdetta. In-
ventointihetkellä päähuomio kohdistui raken-
nusten ulkoasuun. Sisätiloja inventoitiin pää-
piirteisesti, mikäli asukkaita oli paikalla. Sisäti-
loja myös kuvattiin asukkaiden luvalla siinä ta-
pauksessa, mikäli rakennuksessa oli tallella esi-
merkiksi alkuperäisiä tai iäkkäitä pintoja, ovia
ja kiinteää kalustusta.
Joidenkin kohteiden yhteydessä omistajat an-
toivat vanhoja valokuvia sekä rakennuksia kos-
kevia rakennuspiirustuksia kopioitavaksi tai ku-
vattavaksi. Alkuperäisiä rakennuspiirustuksia ei
ollut juurikaan saatavilla, koska Suomen kun-
nista suurimmalla osalla rakennuslupakäytäntö
ja siten myös arkisto ajoittuu vasta toisen maa-
ilmansodan jälkeiseen aikaan.

Tässä raportissa on esitetty A- ja B-arvoluo-
kan kohteista lyhyehkö kuvaus- sekä arvioin-
titeksti valokuvan sekä karttaotteen lisäksi.
Täydellisemmät inventointitiedot ovat Sata-
kunnan Museon ylläpitämässä Pakki-tieto-
kannassa. Arvoluokista ja ehdotetuista suo-
jelumerkinnöistä tarkemmin jäljempänä.

Kohteiden valintaperusteet
Nyt toteutettuun inventointiin otettiin mu-
kaan pääasiallisesti sellaiset kiinteistöt, joi-
den päärakennus tai sellaiseksi katsottava oli
valmistunut ennen vuotta 1945. Poikkeuk-
sena olivat myöhemmät, maaseudun muu-
toshistoriasta kertovat kohteet, kuten enti-
nen kunnantalo ympäristöineen.
Kohteiden lopullisen valinnan pääkriteerinä
oli hyvä säilyneisyys, ts. alkuperäinen raken-
nusajankohta oli havaittavissa tai muutokset
olivat iäkkäitä ja kerroksellisuus oli näkyvissä.
Kaikkia ennen vuotta 1945 valmistuneita
kohteita ei myöskään inventoitu, vaan mikäli
kohteen rakennuksia oli merkittävästi uusit-
tu, lisärakennettu tai muuten runsaasti muu-
teltu, eikä niillä katsottu olevan erityistä ra-
kennushistoriallista tai maisemallista merki-
tystä, jätettiin ne yleensä inventoinnin ulko-
puolelle.
Poikkeuksena oli joitakin kohteita, joissa hy-
vin säilyneillä iäkkäillä ulkorakennuksilla oli
kyläkuvan kannalta niin tärkeä maisemalli-
nen merkitys, että ne otettiin mukaan, vaik-
ka päärakennus olikin muutettu tai kokonaan
uusi. Tällaisena nähtiin esimerkiksi vanha
pappilan kivinavetta, joka on ainoa raken-
nushistoriallinen todiste vanhasta kantati-
lasta sekä pappilakokonaisuudesta.
Kaikkien rakennusten kohdalla kriteerinä pi-
dettiin kohtuullisen alkuperäistä asua. Mikäli
muutoksia oli paljon, jätettiin kohde inven-
toinnin ulkopuolelle. Vanhimman rakennus-
kannan kohdalla valintakriteerit olivat väl-
jemmät ja maisemallinen sekä mahdollisesti
historiallinen merkitys vaikutti valintaan.
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Kohteiden arvottaminen
Suomessa rakennettu kulttuuriympäristö jae-
taan yleensä kolmeen arvoluokkaan:

Valtakunnallisesti arvokas
Maakunnallisesti arvokas
Paikallisesti arvokas

Inventointialue kuuluu kokonaisuudessaan
maakunnallisesti merkittävään aluekokonai-
suuteen, joka on entinen valtakunnallisesti
merkittävä RKY-alue. Alueen arvoluokka
muuttui vuoden 2009 Museoviraston laati-
massa tarkastusinventoinnissa. Kirkonkylän
alue on kokenut kuitenkin melko mittavia
muutoksia lähivuosikymmeninä, jonka vuoksi
nykyisen maakunnallisesti merkittävän alueen
rajaus nykyisessä laajuudessaan ei ole enää
perusteltu. Aiemmin (2005) maakunnallisesti
merkittäviksi alueiksi oli asemakaavoitetulla
alueella huomioitu Lapinjoen etelärannan ra-
kennuskanta (Kirkonkylän miljöö), jonka alue-
rajaus on puolestaan edelleen perusteltu.
Myös kirkon ympäristö inventointialueen
pohjoispuolella oli huomioitu maakunnalli-
sesti merkittävänä. Inventointialue käsittää
myös yhden maakunnallisesti merkittävän
kohteen: vuonna 1875 valmistuneet Lapin-
joen kivisillan.
Inventoidut kohteet luokiteltiin kaavoitusta
varten kenttätöiden päätyttyä elokuussa
2014. Luokitteluun osallistuivat inventointi-
työn tehnyt projektitutkija Olli Joukio sekä Sa-
takunnan Museon rakennustutkija Liisa Num-
melin. Luokittelussa on käytetty Satakunnan
Museon soveltamaa mallia. Kohteet on jaettu
A-, B- ja C-luokkiin pääasiassa niiden raken-
nushistoriallisten, historiallisten ja maisemal-
listen arvojen sekä säilyneisyyden perusteella.
Kohdeluokitusta seuraavat myös suojelusuo-
situkset. Rakennushistorialliset arvot liittyvät
kohteen rakentumisen historiaan (suunnitte-
luun, muutostöihin) sekä osaltaan myös koh-
teen arkkitehtuuriin. Historialliset arvot ker-
tovat siitä, miten kohde tuo esille alueensa
historiaa.

Historialliset arvot ovat määritelty tarkemmin
kohteittain ja voivat liittyä muun muassa elin-
keino- ja sivistyshistoriaan. Maisemalliset arvot
liittyvät kohteet sijoittumiseen ympäristöönsä.
Arvotuksen ohella kohteet ovat luokiteltu kol-
meen luokkaan, joihin liittyvät suluissa maini-
tut suositukset:

A: Suojeltava kohde (kohde- ja aluemerkintä)

B: Lievemmin suojeltava kohde (aluemerkin-
tä)

Normaalisti arvoluokkia on kolme, mutta tässä
inventoinnissa yksikään inventoitu kohde ei
saanut C-arvoluokkaa, jonka perusteella kohde
voidaan jättää suojelun ulkopuolelle. Rapor-
tissa on esitetty kunkin kohteen suojelutavoit-
teet, arvot sekä arvoluokitus. Kaavallinen suo-
jelu ja siihen liittyvä intressivertailu jää varsi-
naiseen kaavoitustyöhön ja päätöksentekoon.
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Maakunnallisesti merkittävä alue noudattaa entisen RKY-alueen rajausta. Alueen rajaus ei ole kuitenkaan nykyisessä laajuu-
dessaan enää perusteltu. Sen sijaan aikaisempi maakunnallisesti merkittävän alueen rajaus on looginen. Paikallisesti mer-
kittäviksi ehdotettavat alueet ovat entisen kunnantalon ajallisesti yhtenäinen ympäristö sekä Sahanmäentien 1900-luvun al-
kupuolen rakennuskanta, joka edustaa käsityöläisille sekä virkamiehille toteutettua rakennuskantaa. Maakunnallisesti merkit-
tävistä kohteista inventointialueeseen kuuluu vuonna 1875 valmistunut Lapinjoen kivisilta.
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Lapin kirkonkylän historiaa
Lapinkylässä sijaitsi keskiajalta saakka kappe-
likirkko, joka kuului hallinnollisesti Eurajoen
kirkkopitäjään. Hallintopitäjän nimi ”Lappi”
on ollut käytössä ilmeisesti vuodesta 1413 al-
kaen. Lapinkylä oli keskeinen jakokunnan
kantakylä. Samaan jakokuntaan kuuluivat län-
sipuolella ainakin Kivikylä sekä kaakkoispuo-
lella Rohdainen, Skinnarla ja Kulju, jotka ir-
taantuivat jakokunnasta ennen vuotta 1463.
Vuoden 1540 maakirjan mukaan Lapinkylässä
oli seitsemän taloa ja vuoden 1686 määrä oli
pysynyt pappila mukaan lukien samana.
Lapinkylässä aloitettiin isojako maanmittari
Johan M. Gottskalkin toimesta vuonna 1786.
Kun hän kaksi vuotta myöhemmin sai tilusten
jyvityksen valmiiksi, eivät talonpojat Juho Es-
kilä ja Mikko Vahala olleet siihen tyytyväisiä
ja vaativat, että isojaossa oli sovellettava tois-
ta tilusten luokitusta. Isojakotoimitus keskey-
tyi tämän vuoksi parinkymmenen vuoden
ajaksi ja lopulta sen suoritti loppuun J.G. Val-
lenius vuosina 1805–1812.
Lapinkylä muodosti isojaon aikana yksinään
jakokunnan. Kylässä oli vielä isovihan (1713–
1721) aikana kirkkoherran virkatalon Seppä-
län lisäksi ainoastaan viisi taloa. Mattilan rat-
sutila ja Vahalan akatemiatila jaettiin kahtia ja
isojaon aikana talomäärä oli kohonnut kah-
deksaan. Talot olivat Seppälä, Björni, Antolan
sotilasvirkatalo, Vahala, Eskilä, Mattila, Kirk-
kala ja Lukkaristo. Talot olivat hajaantuneet
yhteiseltä tonttialueelta. Talot saivat vanhaa
peltoa entistä nautintaansa vastaavan mää-
rän ja verolukujen edellyttämä tasoitus suori-
tettiin uudispeltoja jaettaessa. Isojaon järjes-
tely suoritettiin Lapinkylässä vuosina 1897–
1898. Vanha kylätontti sijaitsi 1560-luvulla
mitä ilmeisimmin Pappilan ja koulun lähiym-
päristössä joen pohjoisrannalla. Vuoden 1786
kartan mukaan valtaosa rakennuksista sijaitsi
edelleen tällä paikalla sekä lisäksi Marttilan
mailla Ämmänmäen länsipuolella.

Isojaon aikaan kantataloista Eskilä (Eskelä) si-
jaitsi nykyisellä paikallaan Puustellintien poh-
joispuolella vanhalta kylätontilta itään Ryssän-
vuoren itäpuolella. Myös Antolan talo sijaitsi jo
tuolloin nykyisellä paikallaan Puustellintien ja
joen välissä Kyydemäen pohjoispuolella.
Historiallisella kylätontilla sijaitsivat Vahalan,
Seppälän, Björnin ja Mattilan tilat. Kirkkalan ti-
la sijaitsi puolestaan nykyisellä paikallaan Eu-
rajoentien länsipuolella lähellä Kirkkotien ris-
teystä. Lukkariston tila sijaitsi isojaon aikana
joen eteläpuolella Meijerintien varrella sillasta
itään. 1800-luvun aikana Lukkaristo siirtyi ny-
kyiselle paikalleen Lukkaristontien varteen ny-
kyisen Huittistentien pohjoispuolelle. Lopulta
kylätontille jäi ainoastaan Mattilan talo. Vahala
siirtyi 1800-luvun kuluessa huomattavasti
idemmäksi, Björni eli Pyörni siirtyi puolestaan
nykyiselle paikalleen teiden risteykseen.
Rakennuskanta oli nykyiseen verrattuna erit-
täin harvaa vielä 1900-luvun alussa. Kantata-
lojen lisäksi rakennuksia sijaitsi siellä täällä lä-
hinnä Kirkkotien, Puustellintien ja Sahamäen-
tien varsille. Vuonna 1875 valmistuneen melko
massiivisen kaksiaukkoisen kivisillan ympäristö
oli sen sijaan vuosisadan alussa vielä lähes ra-
kentamaton. 1900-luvun alkupuolella syntyi ki-
visillan ympäristöön sekä Sahamäentien var-
teen liike- ja käsityöläisasutusta. Rakennuskan-
ta tiivistyi 1950–1960-lukujen vaihteeseen tul-
taessa, mutta sijoittui edelleen vanhojen pää-
raittien, kuten Kirkkotien, Puustellintien ja Sa-
hamäentien varsille. Kirkonkylä muuttui nykyi-
seksi kaupunkimaiseksi taajamaksi ruutukaava-
asuntoalueineen vasta tämän jälkeen.
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Yläkuvassa Lapin isojakokartta vuodelta 1788. Kylätontti sijaitsee nykyisen Kirkkotien varrella Pappilan ympäristössä. Kartassa
näkyvät talot ovat F) Mattila, E) Björni, D) Pappila (Prästgården) ja G) Kirkkala . Alakuvassa on venäläinen topografikartta 1900-
luvun alusta. Valitettavasti Sahamäentien alue jää juuri kahden karttalehden taitoskohtaan. Kirkkotien varrella on edelleen
maatiloja sekä pappila. Sillan luoteispuolelle oli tässä vaiheessa syntynyt tiheämpää asutusta. Kartat arkistolaitoksen digitaali-
arkisto. Rajaus ja asemointi tekijän.
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Näkymiä kirkonkylältä 1900-luvun alkupuolelta. Valokuvat Satakunnan Museo.
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Lapin nykyään jo hävinnyttä
teollisuutta. Sahalla oli aika-
naan suuri merkitys kyläkuvas-
sa. Alakuvassa vasemmalla nä-
kyvä vaalea rapattu rakennus
oli I.V. Lehtisen nahkurinvers-
tas. Saharakennukset tuhou-
tuivat tulipalossa 1990-luvulla.
Valokuvat Iivlän tontin omista-
jien hallussa.



Inventointialueen kuvaus
Inventointialue käsittää alueen, jota rajaa poh-
joisessa Kirkkotie, idässä Kivisillantie, etelässä
Sahamäentie sekä lännessä Eurajoentie. Koko
inventointialue kuuluu maakunnallisesti mer-
kittävään kulttuuriympäristöön, jonka nykyinen
rajaus noudattaa entistä valtakunnallisesti
merkittävää RKY-aluetta.
Lapin kirkonkylä on osittain säilynyt rakennus-
kannaltaan erittäin hyvin. Ajallinen kerroksel-
lisuus on erittäin selkeä. Ongelmaksi on kuiten-
kin muotoutunut autioituminen varsinkin liike-
rakennusten osalta. Jokivarren maisemaan vai-
kutti 1990-luvun alussa tulipalossa tuhoutu-
neet sahateollisuusrakennukset, jotka sijaitsi-
vat Lapinjoen rannalla inventointialueen kes-
kellä. Tulipalon yhteydessä hävisi merkittävä
osa Lapin teollisuushistoriaa.
Kirkonkylän maiseman alkoi 1900-luvun alku-
puolella sekä puolivälin paikkeilla, jolloin vanha
maatalousmaisema muuttui taajamaksi. Tästä
huolimatta vanhat kantatalot ovat säilyneet ai-
nakin osittain. Inventointialueella vanhoja kan-
tataloja sekä alueen kirkkohistoriaa edustaa
maisemallisesti erittäin merkittävällä paikalla
sijaitseva vanha pappilan kivinavetta.
Itsehallinnosta kertovat edelleen entinen kun-
nantalo sekä sen ympäristö, joka käsittää ar-
vokkaan 1950–1960-lukujen arkkitehtonisen
kokonaisuuden, joka tulisi huomioida paikalli-
sesti merkittävänä.
Inventointialueella ei esiinny juurikaan varsi-
naisia laajempia iäkkäitä ajallisia kokonaisuuk-
sia. Selkeimmät kokonaisuudet edustavat mo-
dernimpaa rakentamista, kuten Kirkkotien ete-
läpuolella sijaitseva 1970-80-luvulla valmis-
tunut omakotitaloalue sekä joen eteläpuolella
Tarhakujan varrella sijaitseva pieni jälleenra-
kennuskauden kokonaisuus, jossa rakennus-
kanta on kuitenkin kokenut melko mittavia
muutoksia.

Sahamäentien varressa sijaitsee melko yhtenäi-
nen 1900-luvun alkupuolen erittäin hyvin säilynyt
rakennusryhmä, joka liittyy historiallisesti mitä il-
meisimmin paikkakunnan sahateollisuuteen sekä
käsityöläisammatteihin. Suurin osa tästä kokonai-
suudesta sijaitsee kuitenkin inventointialueen ul-
kopuolella. Tämä hyvin säilynyt kokonaisuus tulisi
huomioida paikallisesti merkittävänä.
Alueen iäkkäin rakennuskanta ajoittuu 1800-
luvun loppupuolelle, 1880-luvun tienoille. Inven-
toitialueella tällaisia kohteita oli kaksi: Iivlä sekä
Ylijoki. Muista kohteista poiketen näillä tonteilla
asuinrakennus sijoittui pääty kadulle päin.
Kerroksellisuuden kannalta mielenkiintoisen ko-
konaisuuden muodostavat 1920-luvulta noin
1980-luvulle ajoittuva liikerakennuskokonaisuus
Sahamäentien varrella Lapinjoen kivisillan lähei-
syydessä. Kokonaisuuden iäkkäämmät rakennuk-
set ovat säilyneet hyvin.
Alueella oli aikaisemmassa asemakaavassa suo-
jeltu viisi kohdetta: historiallinen Lapinjoen ki-
visilta, klassistinen Sahan entinen pankkiraken-
nus (sr-1), Viertomaan asuinrakennus (sr-2), Yli-
joen päärakennus (sr-1) sekä nykyisin Jokipubina
toimiva entinen myllyrakennus (sr-1). Jokipubin
rakennuksessa alkuperäistä edustaa nykyisin
enää kivijalka, joten suojelumerkintä ei ole enää
perusteltu.
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RAUHALA 684-435-4-315
Suntionkuja 2, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava koh-
de.

Entinen Lapin kirkon suntion asuin-
tontti Suntionkujan varrella. Tontilla
oleva hirsi- ja rankorakenteinen asuin-
rakennus on valmistunut alun perin
1930-40-luvulla. Rakennus on muu-
tettu nykyiseen ulkoasuunsa 1960-lu-
vulla ja säilynyt tässä muutosasussa.
Muutoksesta huolimatta rakennus
edustaa edelleen arkkitehtonisesti
korkeatasoista rakentamista. Viereisel-
lä tontilla sijaitseva verstas oli aika-
naan suntion työtila. Tämä rakennus
on sittemmin kokenut melko mittavia
muutoksia.
Asuinrakennuksen alkuperäinen raken-
nusajankohta ei ole enää havaittavissa,
mutta rakennuksessa toteutettu muu-
tos on iäkäs ja nykyulkoasu on säilynyt
käytännössä autenttisena 1960-luvun
muutos- ja laajennusasussa. Tontti si-
jaitsee maisemallisesti merkittävällä
paikalla aivan Kirkkotien varressa Lapin
kirkkoa vastapäätä.

Arvot: Rakennushistoriallinen, histo-
riallinen (seurakunta) ja maisemalli-
nen.
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SEPPÄLÄ (Pappilan kivinavetta) 
684-438-1-10
Kirkkotie 10, Lappi

Luokka A: Suojeltava kohde.

1800-luvulla valmistunut luonnonkivi- ja
hirsirunkoinen ja satulakattoinen navet-
tarakennus maisemallisesti merkittävällä
paikalla Lapinkylän historiallisella kylä-
tontilla. Navetta edustaa ainoana säi-
lyneenä historiallisen pappilan raken-
nuksia. Rakennuksen viereen on ilmei-
sesti 1960-luvulla valmistunut uusi seu-
rakunnan omistama toimistorakennus.
Navettarakennus on edelleen pääosin
hyväkuntoinen ja sen merkitys kyläkuvas-
sa on ilmeinen. Ikkunat ovat rakennettu
luukuilla umpeen. Ajosilta toisella sivulla
on päässyt rapistumaan. Sementtitiili-
vesikate on myös sammaloitunut.
Rakennus edustaa kirkonkylän historial-
lista maanviljelyelinkeinoa, josta kertovat
rakennukset ovat vuosikymmenten aika-
na melko suurelta osin hävinneet katu-
kuvasta asemakaavoitetulla taajama-
alueella. Rakennus edustaa aikansa va-
rakkaampaa navettarakentamista ja sillä
on maisemallisesti erittäin tärkeä mer-
kitys katukuvassa.

Arvot: Rakennushistoriallinen, historial-
linen (kantatila) ja maisemallinen.
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ENTINEN KUNNANTALO
684-435-3-126
Kivisillantie 6, Lappi

Luokka A: Suojeltava kohde.

Arkkitehti Juhani Nylundin suunnit-
telema tiilirunkoinen ja pulpettikat-
toinen kunnantalo, joka on valmis-
tunut vuonna 1959 ja edustaa ai-
kansa kunnantaloarkkitehtuuria tyy-
pillisimmillään. Rakennus suunnitel-
tiin ajalleen tyypillisesti kunnalliseksi
monitoimitaloksi.
Rakennus on säilynyt ulkoisesti erit-
täin hyvin ja sillä on erittäin tärkeä
merkitys Lapin taajaman katukuvassa.
Kunnantalo edustaa myös maaseutu-
taajaman muutosta 1950–60-luvulla.
Viereisten tonttien 1950-luvun raken-
nusten kanssa kunnantalo muodostaa
paikallisesti merkittävän ajallisen ko-
konaisuuden.

Arvot: Rakennushistoriallinen, histo-
riallinen ja maisemallinen.
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HUNSALA 684-435-3-88
Kivisillantie 2b, Lappi

Luokka A: Suojeltava kohde.

Viimeistään 1940-luvun alussa valmistu-
nut asuintontti maisemallisesti erittäin
merkittävällä paikalla Kivisillantien var-
ressa Lapinjoen rannassa. Tontilla on vii-
meistään 1940-luvun alussa valmistunut
rankorakenteinen ja satulakattoinen en-
tinen asuinrakennus, joka on toiminut il-
meisesti aikanaan myös liikekäytössä se-
kä päiväkotina. Rakennus edustaa runko-
malliltaan ja tyylillisesti jälleenrakennus-
kauden rakentamista, mutta jotkin yksi-
tyiskohdat paljastavat varhaisemman ra-
kennusajankohdan. On mahdollista, että
rakennusta on myös muutettu 1950-lu-
vun kuluessa.
Tontilla on lisäksi mitä ilmeisimmin
1970-luvulla valmistunut rankorakentei-
nen ja pulpettikattoinen autotalliraken-
nus, joka on ollut mahdollisesti viereisen
lääkäritalon kanssa yhteiskäytössä.
Vaikka tontti edustaakin hieman van-
hempaa rakennuskantaa, liittyy se silti
kunnantalon, lääkärintalon sekä tien toi-
sella puolella kunnantalon vieressä si-
jaitsevan entisen liikerakennuksen kans-
sa ajalliseen ja maisemalliseen, paikal-
lisesti merkittävään kokonaisuuteen.

Autotallirakennus jää arvioinnin ulko-
puolelle.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja maise-
mallinen.
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HUHDANMÄKI  684-435-3-103 
Kivisillantie 4, Lappi

Luokka A: Suojeltava kohde.

Alun perin terveydenhuollolle valmis-
tunut tontti Lapin entisen kunnanta-
lon lähiympäristössä. Tontilla on erit-
täin hyvin säilynyt 1950-luvulla val-
mistunut pienkerrostalo, joka on toi-
minut myös asuinkäytössä. Auma-
kattoinen rakennus on rankoraken-
teinen ja rapattu. Tontilla toimii nyky-
ään myös kesäteatteri.
Ulkoisesti erittäin hyvin säilynyt 1950-
luvun ”Lääkärintalona” tunnettu
pienkerrostalo sijaitsee maisemalli-
sesti merkittävällä paikalla Lapinjoen
rannalla entisen kunnantalon välittö-
mässä läheisyydessä. Rakennus liittyy
kiinteästi entisen kunnantalon ympä-
ristön ajalliseen ja maisemalliseen,
paikallisesti merkittävään kokonai-
suuteen, joka edustaa maaseututaa-
jamassa 1950–60-luvulla tapahtunut-
ta muutosta.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja mai-
semallinen.
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SAHA   684-435-3-17
Sahamäentie 28, Lappi

Luokka A: Suojeltava kohde.

1920–30-luvun liiketontti, joka sijait-
see maisemallisesti erittäin merkittä-
vällä paikalla Lapinjoen rannassa van-
han kivisillan kupeessa ja edustaa yh-
tä kirkonkylän kulttuurihistoriallisesti
merkittävimmistä rakennuksista. Sel-
keän klassistinen kookas rakennus on
säilynyt runkomalliltaan sekä suurelta
osin myös tyylillisiltä yksityiskohdil-
taan erittäin hyvin. Joitakin muutok-
sia on toteutettu 1900-luvun puoli-
välin paikkeilla lähinnä liikehuoneis-
toissa. Tonttiin mahdollisesti kuulu-
neet ulkorakennukset ovat hävinneet.
Tontti muodostaa tien toisella puo-
lella sijaitsevan funkkistyylisen liikera-
kennuksen sekä viereisten modernien
liikerakennusten kanssa mielenkiin-
toisen ajallisesti kerroksellisen liikera-
kennuskokonaisuuden.

Arvot: Rakennushistoriallinen, histo-
riallinen (elinkeinohistoriallinen) ja
maisemallinen.
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RISTELÄ    684-435-8-1
Myllykuja 2, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava koh-
de.

1900-luvun alun tai alkupuolen asuin-
tontti maisemallisesti erittäin merkit-
tävällä paikalla Lapin kirkonkylän kes-
kustassa. Pienellä kolmion mallisella
tontilla on hirsirunkoinen ja satulakat-
toinen asuinrakennus, joka on säilynyt
runkomalliltaan sekä osin myös tyylilli-
sesti melko hyvin. Rakennuksessa on
kuitenkin toteutettu myös melko mer-
kittäviä muutoksia. Tontilla on lisäksi
1900-luvun alkupuolella valmistunut
ulkorakennus, joka on myöhemmin
muutettu autotalliksi.
Asuinrakennuksen alkuperäinen raken-
nusajankohta on edelleen havaittavis-
sa. Toisessa päädyssä toteutettu mer-
kittävä ikkunamuutos laskee raken-
nushistoriallista arvoa ja siten myös
kokonaisarvoa. Myös ulkorakennusta
on muutettu vuosikymmenten aikana,
mutta alkuperäinen rakennusajankoh-
ta on myös edelleen havaittavissa.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja maise-
mallinen.
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VIERTOMAA 684-435-9-2
Sahamäentie 20, Lappi

Luokka A: Suojeltava kohde.

Maisemallisesti merkittävällä paikalla
sijaitseva poikkeuksellisen hyvin säily-
nyt 1920-30-lukujen asuintontti. Ton-
tilla oleva klassistia piirteitä omaava
mansardikattoinen mitä ilmeisimmin
hirsirunkoinen asuinrakennus on säily-
nyt ulkoisesti erittäin hyvin. Raken-
nusta on kunnostettu alkuperäisil-
mettä kunnioittaen. Tontilla on lisäksi
asuinrakennuksen kanssa samoihin ai-
koihin valmistunut ulkorakennus, joka
on säilynyt ulkoisesti lähes autenttise-
na.
Tontti muistuttaa tyylillisesti 1900-lu-
vun alkupuolen virkamiesten asuinra-
kentamista ja liittyy osana merkittä-
vään käsityöläis- /virkamiesasuntoko-
konaisuuteen Sahamäentien varrella.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja mai-
semallinen.
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IIVLÄ    684-435-9-8
Sahamäentie 18, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

Mahdollisesti alun perin 1800-luvun loppu-
puolelle ajoittuva entinen nahkurin asuin-
tontti maisemallisesti merkittävällä paikalla
aivan Sahamäentien varrella. Tontilla oleva
hirsirunkoinen ja pitkänurkkainen asuinra-
kennus on valmistunut alun perin ilmeisesti
1800-luvun loppupuolella ja muutettu ny-
kyiseen ulkoasuunsa 1960-luvulla. Runko-
malli on säilynyt alkuperäisenä ja alkupe-
räinen rakennusajankohta on edelleen ha-
vaittavissa. Rakennus sijoittuu tontille
alueelle poikkeuksellisesti pääty tielle päin.
Tontilla on lisäksi 1900-luvun alkupuolella
valmistunut rankorakenteinen sauna- ja
eläinsuojarakennus, joka on säilynyt erit-
täin hyvin.
Asuinrakennuksessa 1960-luvulla toteute-
tut muutokset laskevat hieman rakennus-
historiallista arvoa, vaikkakin kokonaisuus
on edelleen tasapainoinen ja kerrokselli-
suus on selkeästi havaittavissa. Ulkoraken-
nus on säilynyt erittäin hyvin.

Tontti on entinen nahkurin asuintontti,
mutta kaikki toiminnalliset jäljet ovat hä-
vinneet ja tämä vaikuttaa kohteen histo-
rialliseen arvoon.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja maisemal-
linen.

21



MÄNNIKKÖ 684-438-2-190
Sahamäentie 16, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

1920-luvun asuintontti maisemallisesti
merkittävällä paikalla Sahamäentien
varrella. Tontilla on alun perin vuonna
1928 valmistunut hirsi- ja rankoraken-
teinen asuinrakennus, joka on toiminut
1950-luvulla hetken aikaa myös osittai-
sessa liikekäytössä. Rakennusta on laa-
jennettu 1960-luvulla sisäpihan puolelle
ja ikkunat sekä vuorausta on uusittu
1970-luvulla. Alkuperäinen rakennus-
ajankohta on edelleen havaittavissa. Lii-
ketoiminnan jäljet ovat kuitenkin hä-
vinneet. Tontilla on lisäksi 1920-luvulla
valmistunut rankorakenteinen ja satu-
lakattoinen entinen eläinsuojaraken-
nus, joka on säilynyt ulkoisesti erittäin
hyvin.
Kohde edustaa alueen 1900-luvun alku-
puolen käsityöläis- ja kauppiastontteja.
Asuinrakennuksessa 1960- ja 1970-lu-
vulla toteutetut muutokset laskevat jon-
kin verran rakennushistoriallista arvoa.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja maise-
mallinen.
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OJARANTA 684-438-2-113
Sahamäentie 12, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava koh-
de.

1940-luvun asuintontti Sahamäentien
varrella melko näkyvällä paikalla. Ton-
tilla on vuonna 1946 valmistunut
rankorakenteinen ja satulakattoinen
asuinrakennus, joka edustaa runko-
malliltaan jälleenrakennuskaudelle
tyypillistä asuinrakentamista, mutta
tietyt yksityiskohdat, kuten ikkuna-
malli, edustavat vielä varhaisempaa
tyyliä. Rakennus on säilynyt pääosin
hyvin. Tontilla on lisäksi 1940-luvulla
valmistunut saunarakennus, joka on
kunnostettu vuonna 2013. Alkupe-
räinen rakennusajankohta on kuiten-
kin edelleen havaittavissa.
Vuonna 1946 valmistunut asuinraken-
nus on säilynyt alkuperäisasussaan
erittäin hyvin. Saunarakennus nykyi-
nen ulkoasu on hieman uudisraken-
nusmainen.
Asuinrakennukseen aiotut vastaavat
muutokset tulevat vaikuttamaan koh-
teen rakennushistorialliseen arvoon.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja mai-
semallinen.
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HAARAKOIVU    684-438-2-12
Tarhakuja 2, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

Tarhakujan varrella sijaitseva 1900-luvun
alkupuolen asuintontti, jossa on harjoitet-
tu myös käsityö-/pienteollisuustoimintaa.
Tontilla oleva lohkokivirunkoinen asuinra-
kennus edustaa runkomalliltaan 1920–30-
lukujen rakentamista. Alkuperäinen run-
komalli sekä tyylilliset yksityiskohdat ovat
säilyneet ja alkuperäinen rakennusajan-
kohta on edelleen selkeästi havaittavissa.
Tontilla on lisäksi viimeistään 1900-luvun
puolivälin paikkeille ajoittuva rankoraken-
teinen paja-/pienteollisuusrakennus, joka
on säilynyt ulkoisesti erittäin hyvin. Lisäksi
tontilla on 1900-luvun alkupuolelle ajoittu-
vat hyvin säilyneet sauna- ja varastora-
kennus sekä ilmeisesti kellarina toiminut
rakennus. Lähivuosikymmeninä pihapiiriin
on valmistunut myös rankorakenteinen au-
totallirakennus.
Tontti erottuu melko selkeästi vilkkaam-
malle Sahamäentielle. Asuinrakennuksessa
toteutetut muutokset ovat selkeästi ha-
vaittavissa ja laskevat hieman rakennus-
historiallista arvoa. Alkuperäinen raken-
nusajankohta on edelleen selkeästi havait-
tavissa. Pajarakennus on säilynyt käytän-
nössä autenttisena.
Kohde edustaa Lapin kirkonkylän alueen
säilynyttä käsityöläis-/pienteollisuusraken-
tamista.

Arvot: Rakennushistoriallinen, historialli-
nen (elinkeinohistoriallinen) ja maisemal-
linen.
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PUNTARI / PIILUKIRVES
684-438-2-149 ja -150
Puntarkuja 10, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

1900-luvun alkuun, viimeistään 1900-
luvun alkupuolelle ajoittuva teollisuus-
rakennuksen tontti. Tontilla oleva hirsi-
runkoinen ja pitkänurkkainen tehdasra-
kennus on säilynyt erittäin hyvin. Raken-
nuksessa on toteutettu joitakin pieniä
muutoksia 1900-luvun puolivälin paik-
keilla. Rakennus on edelleen käytössä ja
toimii nykyään Lappi-Hunajan tiloina.
Tontilla on lisäksi rankorakenteinen va-
rastorakennus 1900-luvun alkupuolelta.
Rakennuksessa on toteutetut muutokset
eivät riko eheää kokonaisuutta. Kohde
edustaa kirkonkylän harvaa säilynyttä iä-
kästä teollisuusrakentamista.
Rakennukset eivät sijaitse näkyvällä pai-
kalla, mikä vaikuttaa maisemalliseen ar-
voon.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja histo-
riallinen (elinkeinohistoriallinen).
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YLIJOKI   684-438-2-143
Sahamäentie 4, Lappi

Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde.

Mahdollisesti 1800-luvun loppupuolelle,
viimeistään 1800-luvun lopulle ajoittuva
maatila maisemallisesti merkittävällä pai-
kalla Sahamäentien varressa. Pihapiiri
muodostaa pääosin hyvin säilyneen ko-
konaisuuden. Tontilla on pääty kadulle
päin sijoittuvat hirsirunkoinen, pitkänurk-
kainen ja satulakattoinen päärakennus,
joka on yksityiskohdista päätellen valmis-
tunut 1800-luvun loppupuolella. Raken-
nusta on laajennettu rakennustyylistä
päätellen 1930–40-luvulla kookkaalla
poikkipäädyllä. Alkuperäinen rakennus-
ajankohta on kuitenkin edelleen havaitta-
vissa. Pihapiiriin kuuluu lisäksi mahdol-
lisesti 1800-luvun lopulla tai aivan 1900-
luvun alussa valmistuneet hirsirunkoiset
aitta sekä sauna. Luonnonkivirunkoinen
maakellari sekä sementtitiilirunkoinen na-
vetta ajoittuvat mahdollisesti 1900-luvun
alkupuolelle, kuten vaatimattomampi
suulirakennuskin. Kellari saattaa olla myös
iäkkäämpi.
Päärakennus edustaa lähiympäristössä
iäkkäämpää rakennuskantaa. Rakennusta
on laajennettu merkittävästi 1900-luvun
alkupuolella, mutta tämä muutos on jo iä-
käs. Alkuperäinen 1800-luvun loppupuo-
lelle ajoittuva rakennusajankohta on kui-
tenkin edelleen yksityiskohdista havaitta-
vissa. Pihapiirin muu rakennuskanta on
säilynyt erittäin hyvin.

Arvot: Rakennushistoriallinen ja maise-
mallinen.
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