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Heikki Annanpalo

Heikkiläläisten kotiseuturetki 1.8.2015
Tällä retkellä on tarkoitus nähdä niitä paikkoja, joissa esivanhempamme ovat eläneet, ja joitakin heidän
vielä pystyssä oleviakin rakennuksia. Pääpaino on taloissa ja henkilöt sivuosassa, mukana kuitenkin sen
verran, että käsitys isäntäväestä joissakin vaiheissa syntyy.
Rompasaari
Rautiosaaren nimenä on ensimmäisessä tiedossa olevassa kartassa, Olof Treskin kartassa vuodelta 1642,
Rompasaari. (Treskin ja hänen esimiestensä keskinäisten kahnausten vuoksi Treskin Lapin kartat pantiin
piiloon Ruotsin maanmittauslaitoksen arkistoihin, mistä ne löydettiin vasta parisataa vuotta myöhemmin.
Vasta silloin maanmittauslaitos korjasi omia karttojaan sen mukaisiksi, millaisiksi Tresk oli Lapit aikanaan
mitannut.)
Rompasaaren talo syntyi Ilkka Väätin mukaan Rautiosta vasta 1627, itse asiassa kuitenkin uudistilana. Talo
autioitui pian, koska Eskeli-isäntä joutui suuren soturikuninkaan Kustaa II Adolfin armeijassa KeskiEurooppaan. 1720-luvulta lähtien tila on kirjoissa Rompasaaren eli Hämäläisen tilana NR:o 1 Muurolan
kylässä. Rompasaaren veroluku oli 1/3 manttaalia, kunnes se 1766 lunastettiin ½ manttaalin perintötilaksi.
Kun Rompasaaren isäntäväki ikääntyi lapsettomana, talon hankki 1770 omistukseensa Heikki Heikinpoika
Hirttiö vaimonsa Kaisa Matintytär Pöykön kanssa. Tätä perua oli 1846 syntynyt Heikki Rompasaari, jonka isä
ja setä omistivat Rompasaaren puoliksi. Tuomas Rautio ei hyväksynyt Heikki Rompasaaren riijustelua
tyttärensä Kaisa Kustaavan kanssa, ja kerrotun mukaan ampui sulhaskandidaattia luodikolla jalkaan. Tämä
ei nuoria säikäyttänyt, vaan kevättalvella 1869 he menivät naimisiin, kylläkin huonoin entein: kirkolta
palatessa jää petti. Nuoret pelastuivat, mutta virta vei hevosen jään alle, josta kuului vain setolkkatiu’un
helinä.
Kaisa Kustaavan lisäksi kaksi muutakin Raution Tuomaksen ja Maria Erikan tytärtä naitiin Rompasaaren
miniöiksi. Rompasaaressa Heikki merkittiin maakauppiaaksi.
Rovaniemen kunta alkoi 1887 etsiä sopivaa maatilaa kunnan vaivaistaloksi ja seuraavana vuonna päätti
hankkia sellaiseksi Heikin osuuden Rompasaaren ja Nillun tiloista, yhteensä 426 hehtaaria. Kunta maksoi
tiloista 14 000 markkaa. Tarjolla oli myös kauppaneuvos Bergbomin omistama Alakorvan tila
Korvanniemellä kolmanneksen hinnalla, mutta kuntakokouksessa äänestettiin kuitenkin metsäpäällysmies
Gustaf Westerlundin omistaman Mäntyniemen ja Rompasaaren välillä. On arveltu, että Heikin velkojat
ajoivat Rompasaaren ostamista, koska he saivat sillä tavoin perityksi saataviaan heikosti menestyneeltä
maakauppiaalta. Rompasaaren myynnin jälkeen Heikki osti Alakorvan.
Rompasaaren vaivaistalon hankkiminen oli Matti Enbusken mukaan ”uuden kunnalliskotiajattelun
ensimmäisiä esimerkkejä Suomessa”. Siihen asti sellaiset köyhät ja vanhukset, jotka eivät kyenneet
tukeutumaan omaisiinsa, olivat huutolaisia eli heidät oli huudettu taloihin hoidettaviksi kunnan maksamaa
maksua vastaan.
Sirpa Vanhahannin mukaan Rompasaaressa oli ostohetkellä päärakennus, jossa oli pirtti, keittiö,
maitokamari ja kaksi kamaria, sekä navetta, lammashuone, aitta ja riihi. Sekä henkilökunta että hoidokit
asuivat aluksi päärakennuksessa. Vuonna 1892 kunta rakensi Rompasaaren pihapiiriin kömmätin eli
Hourulan mielisairaille. Tästä alkoi se ”Rompaan joutuminen”, jota rovaniemeläiset vanhukset pelkäsivät
vuosisadan.
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Vuonna 1914 rakennettiin uusi mielisairasosasto ja 1920-luvulla päärakennukseen toinen kerros. Vuonna
1957 kunta rakensi uuden mielisairasosaston ja 1960-luvulta lähtien monia uusia rakennuksia.
Rompasaari oli pitkään maatalouden ja karjanhoidon mallitila, jolla muun muassa Heikkilän Erkki suoritti
harjoitteluaan. Lehmät pantiin pois 1970-luvulla. On vahinko, että kunta purki 1925 rakennetun ja pitäjän
harvinaisuuksiin kuuluvan kivinavetan.
Kun Rautiosaareen perustettiin kansakoulu, sekin rakennettiin Rompasaaren maille, alkuperäisestä
Rommasta vähän saaren yläpään suuntaan, nykyisen Osasto 1:n kohdalle. Kun koulu alkoi syksyllä 1909, sitä
piti käydä ensin muutama viikkoa Vanha-Hannin pirtissä, ennen kuin uusi koulu valmistui ja Lyyli Mylläri
saattoi siirtyä sinne oppilaittensa kanssa.
Rauhanyhdistysten suviseurat 1979 ja toiset parikymmentä vuotta myöhemmin pidettiin Romman pelloilla.
Kun kunta hankki Rompasaaren, tilan etuna pidettiin Sirpa Vanhanannin mukaan muun muassa sitä, että
naapureita oli vain yksi, Rompasaaren toisen puolen omistanut Juho Rompasaari. Muut Rautiosaaren
silloiset viisi tilaa olivat saaren toisessa päässä, tässä tien varressa. Ne olivat Pekkahanni, Ollihanni,
Vanhahanni, Kangasrautio ja Rautio. Todellisuudessa Kangasraution tila syntyi vasta 1900-luvun puolella.

Rautio
Ilkka Väätin mukaan Rompasaaren kahden jousen talon isäntänä oli vuonna 1453 Niilo Pentinpoika. Hän on
ensimmäinen tiedossa oleva Raution isäntä. Kaksi jousta merkitsi sitä, että talossa oli isännän lisäksi
toinenkin jousen jännittämiseen kykenevä mies.
Rompasaari, myöhempi Rautio, oli Rovaniemen vanhimpia taloja, jonka paikan valintaan olivat ilmeisesti
vaikuttaneet sekä silloinen tärkein elon lähde eli kalastus että viljan viljely. Ilkka Väätin mukaan
Rautionsuvannossa olisi 1500-luvun alkupuolella ollut lohipato, siis oikea lohipato eikä tulva-aikainen
rantapato. Talolla lienee ollut oikeus osallistua kalastukseen myös Kemijoen suurissa karsinapadoissa, joista
lähin oli Muurolassa. Kun viljaa oli viljelty Rovaniemellä jo 1300-luvulta lähtien, saattoi veden kiertämä saari
suojella hallalta. Karjan merkitys kasvoi vasta myöhemmin, mutta esimerkiksi 1500-luvun puolivälissä talo
piti 10 lehmää.
Kun vienalaiset polttivat talon 1589 ja oli muutenkin levottomat ajat, talo oli 1598 veroautiona.
Vanhasta Rompasaaresta poika Eskeli oli vuonna 1627 saanut saaren alapään. Itse asiassa kysymyksessä ei
kuitenkaan ollut varsinainen jako, koska Rompasaari perustettiin uudistilana. Vanhan talon veroluku tosin
laski koko manttaalista ¾ manttaaliin ja myöhemmin peräti 1/3 manttaaliin. Verolukuja voitiin niihin aikoihin
muutella ilman jakojakin, kun talon kantokyvyn arvioitiin heikentyneen tai kasvaneen. 1700-luvulla
veroluku vakiintui 5/16 manttaaliksi, aluksi kruununtilana, kunnes se lunastettiin perintötilaksi.
Raution nimen talo sai sen 1662 veroautiosta käyttöön ottaneelta Antti Pekanpojalta, joka oli toiminut
seppänä Korkalossa. Hänen poikansa Pekka hankki Ylikylästä Hannin talon Raution sivutilaksi ja sen mukana
Ounasjokisuun niittyjä. Kun Rautiossa pidettiin 1755 perunkirjoitus, talossa oli 2 hevosta, 13 lehmää, 3
sonnia, 24 lammasta, 4 venettä.
Raution ensimmäinen varsinainen jako tapahtui 1757, jolloin naapuriin syntyi Hannin talo. Pekka Raution
lesken Marketta Korvan uusi mies, Tuomas Karvo, sai Raution vanhan talon ja Marketan ensimmäisen
miehen Pekka Raution nuorempi veli Kalle Rautio sai Hannin, jonka talouskeskus sijaitsi harjanteen toisella
puolella. Aivan tasan jakoa ei tehty, koska Hannin veromanttaaliksi tuli ¼, kun taas Rautioon jäi 1/3
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manttaalia. Rautioon tuli peltoa 5 tynnyrinalaa eli noin 2,5 hehtaaria ja niittyjä 21 kuorman verran. Kaikki
pellot olivat saaressa talojen vierellä, niittyjä kauempanakin.
Raution väki lisääntyi niin, että valtiovalta katsoi heinäkuussa 1800 mahdolliseksi talon jakamisen Korvan
Marketan poikien Juho Pekanpojan ja Tuomas Tuomaanpojan kesken. Tarkoituksena oli osoittaa uuden
kartanon paikka joen itäpuolelta Hannin käyttöönsä ottaman Vuopajanaution pellon takaa. Veljekset
sopivat myös siirrettävistä rakennuksista. Arvalla määrättäisiin, kumpi tulee muuttamaan. Arpa osoitti
muuttajaksi Tuomaksen. Jaon aikana Juho ehti kuolla ja häntä seurasi poika Pekka, silloin 26 v. Kumpikin
omistaja lunasti kruununtilana olleen Raution puolikkaansa perintötilaksi. Jakoa ei kuitenkaan koskaan
pantu toimeen, vaan Tuomas osti Pekan puolikkaan.
Raution seuraava jako serkusten Tuomas Juhonpojan ja Heikki Pekanpojan kesken alkoi 1847. Mallina
käytettiin 44 vuoden takaista jakokirjaa. Jälleen arpa määräsi muuttajan, tällä kertaa muuttajaksi määräytyi
Tuomas Juhonpoika. Todellisuudessa siirtyjä oli kuitenkin Heikki, joten syntyi Heikkilä. Jos arpaa olisi
noudatettu, olisi ehkä syntynyt Tuomaala, ja Heikkilän sukukin olisi varmaan jäänyt syntymättä sillä
kokoonpanolla, mikä meillä on tällä hetkellä.
Tässä pihalla oleva Raution vanha talli ja manklipuovi saattavat olla jo Heikin isän Pekan eli Maltas-äijän
ajoita. Raution päärakennus on sijainnut jokeen nähden poikittain suurin piirtein siinä, missä sodan jälkeen
oli Paulin ja Eevan navetta. Voimme hyvin perustein olettaa, että jo Maltas -äijän aikana Rautiossa oli
”valkea pirtti” eli uloslämpiävät uunit. Sen verran kuin niitä oli: kamarit olivat yleensä talvisin kylmillään.
Navetta oli päärakennusta vastapäätä.
1800-luvun puolivälissä suoritetussa isossajaossa Rautioon tuli viljeltyä maata, siis peltoja ja niittyjä, reilut
12 ha ja tiluksia viidessä palstassa yhteensä melkein 400 ha. Kotipalsta käsitti saaren jokipuolen yläpäästä
Piimäkallion alapuolelle parinsadan metrin leveydeltä.
Tuon, jo pahasti rapistumassa olevan asuinrakennuksen hirret kaadettiin Metsäntutkimuslaitoksen
tekemän lustoanalyysin mukaan vasta Heikkilän uuden päärakennuksen valmistumisen jälkeen 1860- ja
1870-lukujen vaihteessa. Aluksi se käsitti pirtin, eteisen ja keittiön tai kamarin. Pian uutta päärakennusta
jatkettiin kahdella kamariparilla tai kamariparilla ja salilla. Jatko-osan hirret oli itse asiassa kaadettu yhtä
aikaa ensimmäisen osan hirsien kanssa. Uusi rakennus tuli vanhaa alemmaksi ja niin lähelle jokitörmää, että
se on pakannut liikkumaan.
Vuonna 1913 Rautio jaettiin Heikki Raution lesken Susanna Kustaava Halvarin ja Raution tyttären Priita
Rompasaaren kesken; Priita oli ostanut myös sisarensa Iidan osuuden. Rautioon tuli siinä vaiheessa reilut 6
ha peltoa, 27 ha niittyä ja maata kaikkiaan melkein 300 ha. Priitan Kangasrautioon tuli vain kuudennes
jaettavasta Rautiosta eli vajaat 1,5 ha peltoa, 7 ha niittyä ja kaikkiaan 85 ha. Kangasrautioon siirrettiin
Raution vanha päärakennus. On tietysti mahdollista, että se oli siirretty jo ennen jakoa.
Kun Susanna Kustaavakin kuoli, pojat jakoivat perinnön vanhempiensa jälkeen. Susanna Kustaavan leski
Toivo Halvari sai tällöin viidenneksen Rautiosta. Töitä pojat tekivät yhdessä, sillä jakoa ei virallistettu. Oskari
kaatui talvisodassa. Väinön perhe asui Raution pirttipäätä, ja Pauli Eevansa ja Maijan kanssa toista päätä,
jossa päätimäinen huone oli muutettu tupakeittiöksi.
Kun Rautio ja osa Nillua jaettiin yhdessä 1955, Väinön Saarirautio sai peltoa reilut 8 ha ja yhteensä vajaat
170 ha, Paulin Inaniemi vajaat 6 ha peltoa ja reilut 150 ha kokonaispinta-alaa sekä Toivo Halvarin Heteniemi
2,4 ha peltoa ja parikymmentä hehtaaria kokonaisalaa.
Kun Rautio alkoi rapistua, sekä Timo että Maija rakensivat uudet asuinrakennukset ja jättivät vanhan talon
kylmilleen. Maija oli testamentannut talonsa Timon pojalle Tuomakselle.
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Hanni
Hannin kohdalla on Ilkka Väätin mukaan ollut 1600-luvun alkupuolella Hämäläinen –niminen talo. Sitä
perua Hanninpieskaa on sanottu Hämeenpieskaksi ja siinä sijaitsevaa kiveä Hämäläisenkiveksi. – Pieska on
siis paikka, josta pääsi kulkemaan putaan ylitse mutta jonka yli vesi virtasi ainakin tulva-aikana. –
Hämäläisenkiveen liittyy kaksi perimätietoa: ensimmäisen mukaan ensimmäinen asukas oli hämäläinen,
toisen mukaan joku hämäläinen olisi kaatunut kiven kohdalla veneensä kanssa. Talosta otettiin miehiä 30vuotiseen sotaan, joten se oli vuosia veroautiona ja autioitui lopullisesti 1644. 1670-luvulla se oli Raution
talon heinätila ja liitettiin Rompasaareen 1686.
Hanni sai nimensä Ylikylässä olevasta Raution sivutilasta Hannista. Se oli 1790-luvulle saakka maakirjassa
merkittynä Rovaniemen kylään, mutta 1798 Korkalon kylään 13/48 (eli vähän yli ¼) manttaalin perintötilana.
Vuonna 1757 toimitetussa Raution jaossa Hanniin siirrettiin pirtti, navetta, lato ja aitta, joita on Rautiossa
ehkä ollut kaksin kappalein. Hanniin tuli peltoja pari hehtaaria ja niittyjä 21 kuorman verran.
Hannin omistaja ja asukkaat vaihtuivat 1841. Heikki Heikinpoika siirtyi Hannista Paavalniemeen ja sieltä tuli
tilalle Juho Juhonpoika Paavalniemi. Heikin veli Kalle asui Hannissa uudempaa taloa, hänen osuuttaan
alettiin kutsua Uusi-Hanniksi ja Juho Paavalniemen osuutta Vanha-Hanniksi.
Isossajaossa Vanhahanni sai 3/16 manttaalin verran tiluksia. Viljeltyä tuli melkein 20 ha, pääosin niittyjä ja
yhteensä maata 226 ha. Monista palstoista yksi oli Ounasjoen Selkäsaaressa.
Aikanaan, 1871, Vanhanannista siirtyi poika Heikki Niskaan. Siitä retkemme myöhemmässä vaiheessa lisää.

Heikkilä
Se jako, jossa Heikkilä syntyi, tapahtui vuosien 1803–1805 jaon pohjalta varsin nuorten isäntien, 29vuotiaan Tuomas Juhonpojan ja 30-vuotiaan Heikki Pekanpojan kesken. Jälleen arvalla ratkaistiin siirtyjä,
joksi nyt tuli Tuomas. Todellisuudessa putaan taakse siirtyi kuitenkin Heikki äitinsä ja vielä naimattomien
sisarustensa kanssa, ja sinne Heikki toi huhtikuussa 1848 nuorikkonsa Priita Leenan.
Heikkilä, tai aluksi Manner-Rautio, sai jaossa peltoa 11 tynnyrinalaa ja 4 kapanalaa eli kuutisen hehtaaria ja
niittyjä sen verran, että niiltä piti kertyä heinää 1320 leiviskää. Metsät olivat vielä jakamatta, koska isojakoa
ei oltu tehty. Uuteen paikkaan siirrettiin Rautiosta pirttirakennus, tupa, karjarakennus, talli, keittokota ja
paja.
Isossajaossa Heikkilä sai maansa kolmessa palstassa. Kotipalsta alkoi Kemijoen rannasta ja kulki noin 700
metrin levyisenä kaakkoon reilut kolme kilometriä. Taipaleenperän palsta sijaitsi joen vastarannalla. Siihen
kuului rantatörmää liki puoli kilometriä ja puolen kilometrin syvyydeltä Häkinvaaran rinnettä.
Matarapohjan palsta, noin 28 ha, oli Kemijoen länsipuolella Hirvaan ja Muurolan välillä. Hiansaaren
heinämaita, jotka olivat tulleet Rautioon Hannin mukana, Heikki ei halunnut, vaan ne tulivat Rautioon.
Kaikkiaan Heikkilään tuli kuutisen hehtaaria peltoa ja kahdeksisen hehtaaria niittyä, maata kaiken kaikkiaan
277 hehtaaria.
Isonjaon kartta vuodelta 1853, eli viiden vuoden kuluttua Raution jaosta, osoittaa, että pellot olivat talon
ympärillä: rantapuolella 4 rantapeltoa sekä Laivapelto, metsän puolella 4 ”Karppista”. Karppisen nimen
syntyä tai merkitystä en tiedä.
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Heikkilän lisäksi Heikille kuului neljännes Nillusta. Se erotettiin virallisesti vasta poikien kesken 1905
suoritetussa halkomisessa. Niittyjä Nillussa eli Autiossa oli kymmenisen hehtaaria ja maata kaikkiaan 142
hehtaaria. Melkein kaikki on nyt veden alla.
Rautiosta siirretty pirtti oli ulkomitoiltaan 6,8 x 7,2 metriä, siis hyvänlaisen kaksion kokoinen. Lustoanalyysi
osoitti, että hirret oli kaadettu vuonna 1803, joten ennen siirtämistä se oli seissyt Rautiossa reilut 40 vuotta.
Perheen kasvaessa Heikki rakensi 1864 uuden asuinrakennuksen, nykyisen Heikkilän jokipään. Siihen kuului
pirtti, porstua, kööki, kaksi kamaria ja sali. Rakennuksen mitat olivat 7,8 x 20 m. Siis todella suuri muutos
aikaisempaan asumiseen. Käytännössä talviajat asuttiin varmaan pirtissä ja köökissä, ehkä toisessa
kamarissa, mutta ainakin sali oli talvisin kylmänä. Vasta näihin aikoihin, viitisentoista vuotta tilan
muodostamisen jälkeen, talon nimenä alkoi Manner-Raution rinnalla esiintyä Heikkilä.
Heikkilä hoiti kievaria, joka tarvittiin Kemin ja Rovaniemen välisen tien varressa varsinkin talvisin, jolloin
kärrytietä ei pidetty auki ja talvitie kulki tasaisempia maita ja suurelta osin jäitä pitkin.
Heikin ja Priita Leenan ikäännyttyä Heikki myi maaliskuussa 1890 talon pojilleen Juho Pekalle ja Heikille.
Kauppaan kuului ehto, jonka mukaan kolmannelle pojalle Matille tuli ostajien maksaa 2000 markkaa ja
antaa talossa oleva hevonen, viisi tynnyriä ohria ja yksi lehmä. ”Nimetty hevonen” ehti tiettävästi kuolla
ennen sen luovuttamista. Tyttäret Kreeta ja Kustaava saivat kumpikin 800 markkaa.
Talon jakoon Juho Pekka ja Heikki ryhtyivät vasta toistakymmentä vuotta myöhemmin, 1903. Heikkilässä
asui silloin jo Juho Pekan koko perhe ja Heikki oli ehtinyt saada tyttäret ja jäädä leskeksi. Veljekset olivat
rakentaneet yhdessä toisen talon, Uuden-Heikkilän eli Yliheikkilän. Jokainen palsta pantiin kahtia. Kumpikin
talo sai peltoa vähän yli kolme hehtaaria (uutta raivattu, osin ehkä jo isonjaon aikana), niittyä vajaat kuusi
hehtaaria, metsämaata reilut sata hehtaaria. Yhteensä Heikkilään tuli 131 ha ja Yliheikkilään 146 ha. Ero
syntyi joutomaasta. Jakokarttaan on ilmestynyt Yliheikkilän puolelle paja, ja peltokappaleita on raivattu
suuremmiksi ja yhdistelty isonjaon tilanteesta. Arpa määräsi muuttajaksi Heikin.
Heikkilään alkoi muodostua poikien perheitä. Niinpä pojat jatkoivat 1921 Heikkilää kahdeksan metriä
”uudenpään pirtillä” ja samalla sali muutettiin kahdeksi kamariksi. Uuteenpäähän siirtyi Villen ja aluksi
myös Jannen perhe (vuoteen 1924 saakka).
Kun Pauli oli koulutettu metsätyönjohtajaksi ja Janne muuttanut perheineen Paakkolaan, Heikkilään jääneet
pojat Ville, Oskari ja Eetu panivat 1930 vireille halkomisen kolmeen yhtä suureen osaan. Tilojen nimiksi
tulivat nyt Heikkilä, Mäkitalo ja Puistola siten, että Heikkilän asuinrakennus tarkoitti Heikkilän rantapäätä,
Mäkitalo Heikkilän mäkipäätä ja Puistolaan joen pohjoisrannalle siirrettiin Heikkilästä tuparakennus
asuinrakennukseksi ja alariihi, rekihuone ja kesänavetta navetaksi.
Jokaiseen tilaan tuli reilut 5 ha peltoa, lisää oli siis raivattu peräti 12 ha, puolisen hehtaaria niittyjä (joista
4,5 ha oli tehty pelloiksi) ja vajaat 30 ha metsämaata. Heikkilään ja Mäkitaloon tuli tiluksia vähän yli 40 ha,
Puistolaan 37 ha. Nillun maita tuli jokaiselle kolmelle pojalle vähän reilut 20 ha, pääosin viljelykelpoiseksi
luokiteltua. Lampaita siellä taidettiin kesäisin pitää siihen saakka, että jokiyhtiö hukutti maat Petäjäisen
altaaseen.
Arpa osoitti Heikkilän omistajaksi Oskarin, Mäkitalon Villelle ja siirtyjäksi Eetun, joka meni naimisiin vasta
jaon jälkeen.
Vetäytyvät saksalaiset olivat yrittäneet sytyttää Heikkilän, josta paloivat navetat ja asuinrakennuksen
pihaseinä mustui, mutta talo säilyi, kuten Oskari oli ennustanutkin: ”Niin paljon on Heikkilässä seuroja
pidetty, että kyllä se on säästynyt.”
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Nyt Heikkilän mailla asuu suvun jälkeläisiä ja osin vierastakin väkeä. Rautiosaaren koulukin on siirtynyt
Rommasta Heikkilän maille. Pellot ovat muuttuneet tonteiksi ja pihanurmikoiksi, mutta Hietavaaraa ei enää
ole.
Laivapelto
Erkki on kertonut, että tuolla törmällä olevasta pellosta on löydetty suuria maasepän takomia nauloja ja
että pelto on Laivapelto. Sen mukaan tällä pellolla olisi joskus tehty niin suuri laiva, että sitä vesille
laskettaessa syntynyt hyökyaalto irrotti vastarannalta veneet ajelehtimaan.
Yllätyin, kun löysin maailmankirjallisuudesta vahvistuksen tälle perimätiedolle. Englantilainen Edward
Daniel Clarke kulki suurena matkailukesänä 1799 Kemijokea alas ja kirjoitti siitä myöhemmin: ”Juuri ennen
saapumistamme Rautioksi kutsuttuun paikkaan näimme joen itäpuolella melkoisen laivan rakennuspaikan.”
Laivan oli rakennuttanut luutnantti Clementeoff – ehkä yhteistyössä kirkkoherra Fellmanin kanssa. Se oli
tarkoitettu Pohjanlahden, ehkä Itämerenkin liikenteeseen. Vaikka laiva oli takiloimattomana onnistuttu
laskemaan jopa Petäjäskoskesta ja Taivalkoskesta, se pahaksi onneksi juuttui pohjaan juuri Kemin kirkon
kohdalla. Siellä sen näki Ruotsin armeijan upseeri ja taiteilija Adolf Fredrik Skjöldebrand, ja hän kuvasi sen
kesäkuun 12. päivänä 1799 paikasta tekemäänsä piirrokseen. Heikkilän Laivapellon historia on siis
todistettu peräti kahdessa maailmankirjallisuuteen luettavassa teoksessa.
Missä määrin tuo törmä on vuonna 1799 ollut peltona, on epäselvää. Ennemminkin kysymyksessä lienee
ollut vähäpuustoinen törmäniitty, sillä joen tällä puolella ei vielä silloin ollut yhtään taloa.

Yliheikkilä
Leski-Heikillä oli kolme tytärtä. Nuorimman, Hiljan, nai Kalle Niska Niskanperälle. He myivät kesällä 1920
kolmanneksen osuutensa Yliheikkilästä Leski-Heikin vanhimmalle tyttärelle Iidalle ja tämän miehelle Oskari
Körkölle. Kolmannen tyttären, Fiinun, nai Pauli Turpeenniemi Iisakinperälle.
Yliheikkilä jaettiin 1929. Iidan ja Oskarin Yliheikkilään tuli vajaat kolme hehtaaria peltoa, 3,6 ha niittyä ja
tiluksia yhteensä 93 ha. Fiinu ja Pauli Turpeenniemen Mäkelään tuli vajaat 1,5 ha peltoa, vajaa 2 ha niittyä
ja maata yhteensä 48 ha. Mäkelään tuli koko Taipaleenperän palsta ja lisäksi peltosuikale Heikkilän ja
Yliheikkilän välistä ja läntiset kolmannekset metsäpalstasta ja Matarapohjanaavan palstasta. Lisäksi
kummallekin tuli Nillun peruja, Körköille 50 ha ja Turpenniemille 23 ha. Ne jäivät suurimmaksi osaksi veden
alle.
Fiinu ja Pauli asuivat Vanhassa Iisakissa eli Turpeenniemessä, mutta 1938 tapahtuneen eron jälkeen Fiinu
palasi asumaan Yliheikkilään. Hänellä oli mukana poikansa Elias. Sodan jälkeen Fiinu ja hänen
kirvesmiespoikansa rakensivat oman talon, Mäkelän, joen pohjoisrannalle ja siirtyivät sinne. Syksyllä 1950
Fiinu myi joen eteläpuolella olevat maat ja rakennukset Heikkilän Arvolle, joka muodosti niistä Kotiahon
tilan.
Oskari raivasi lisää peltoa peräti kahdeksan hehtaaria eli laajensi viljelykset melkein nelinkertaisiksi. Vuonna
1966 Yliheikkilä jaettiin Iidan ja Oskarin lasten kesken. Hilkka sai Uopajan, Helmi Harjupellon ja Veikko
Yliheikkilän. Uopajaan tuli maata 33 ha, Harjupeltoon 23 ha ja Yliheikkilään 37 ha.
Maita oli tosiasiassa jaettu jo ennen virallista jakoa. Hilkka oli mennyt naimisiin Veikko Jänkälän kanssa ja
asui aluksi tämän kotona Muurolassa mutta 1950-luvulla pienessä mökissä Uopajassa; vuodesta 1960
lähtien taas Muurolassa. Helmi meni sota-aikana naimisiin Jarkko-Vernerin kanssa. Kun Yliheikkilää ei
poltettu, he asettuivat sodan jälkeen asumaan siihen mutta rakensivat 1950-luvulla oman talon Yliheikkilän
viereen.
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Kustila eli Maikkunen
Kustilan näyttää perustaneen vuoden 1830 tienoilla Kustaa Maikkunen, ja antaneen sille myös nimensä.
Kesällä 1857 paikan osti Raution poika Pekka vaimonsa Susanna Hannin kanssa. Pekka ja Susanna myivät
talonsa 1899 Susannan esikoispojalle Juholle ja heidän nuorimmalle pojalleen Matti Adolfille eli Aatelle.
Aate oli 1889 nainut Heikin ja Priita Leenan nuorimman tyttären Kustaavan eli Taavan. Juho nai Vinnarin
Matin lesken Tildan 1914, jonka perukirjasta käräjöitiin Vaasan hovioikeutta myöten.
Juho ja Aate jakoivat Maikkusen syksyllä 1913. Kustilassakin veljekset olivat rakentaneet yhteisesti toisen
talon ja muut tarvittavat rakennukset. Koska ne tulivat ylävirran puolelle, nimeksi tuli Ylitalo. Pohjaltaan
Ylitalo oli Maikkusen kokoinen mutta korkeampi ja komeamman näköinen. Arpa osoitti uuden talon
asukkaiksi Aaten ja Taavan. Siihen tuli vajaat 3,5 ha peltoa, reilut 6,5 ha niittyä, tiluksia yhteensä 105 ha.
Arvid ja Hilda Niemelä ostivat ostivat Kustilan 1921 Juholta ja tämän viimeiseltä vaimolta Saaralta ja
muuttivat siihen. He menettivät kuitenkin Kustilan ja muuttivat Aittajärven asutustilalle.
Saksalaiset polttivat Kustilan.

Ylitalo
Ylitalossa täysi-ikäisiksi eli kaksi Aaten ja Taavan poikaa, Janne ja Matti, ja kaksi tytärtä, Hilja ja Susanna.
Pojat ostivat talon vanhemmiltaan 1926; tyttärille maksettiin rahaa ja annettiin lehmä, 2 lammasta,
piironki, sänky ja pöytä. Pojat rakensivat yhdessä toisen asuinrakennuksen. Heidän keskenään tekemänsä
sopimuksen mukaan pienempään asuinrakennukseen muutti perheellinen Matti, vaikka lapseton Janne olisi
ollut valmis siirtymään siihen. Kun Matin talo oli tien toisella puolella, sen nimeksi tuli läheisen vaaran
mukaan Hietavaara. Kumpaankin tuli vajaat 4 ha peltoa ja pari niittyä sekä nelisenkymmentä hehtaaria
metsämaata, yhteensä kuutisenkymmentä hehtaaria.
Kun Ylitalon omistaneen Jannen ensimmäinen vaimo, kittiläläinen Eufemia eli Feemi kuoli 1938, Janne myi
Ylitalon Feemin veljenpojalle Pietari Toivolalle. Jannekin kuoli juuri talvisotajoulun 1939 alla.
Saksalaiset polttivat Ylitalon. Pietari Toivola teki paikalle uuden asuintalon.
Matti oli tuonut Vinnarista serkkunsa Miinan Ylitalon miniäksi. Perhe asui Hietavaarassa, jota saksalaiset
eivät polttaneet ja joka on vieläkin pystyssä tien laidassa. Matin ja Miinan poika Pauli rakensi uuden talon
vuonna 1956 ja Tauno vähän alemmaksi 1978. Talon maille on syntynyt perillisten ja vieraitten asuintaloja.

Vinnari
Vinnarin torppa sijaitsi tästä (padosta) vajaat 200 metriä ylävirtaan. Sen oli Vanha-Hannin maalle
perustanut vuoden 1870 tienoissa vastarannalla olleen Oinaan uudistilan poika Juho Aapo. Hän asui
Vinnarissa vaimonsa Priiita Loviisan ja 8 lapsensa kanssa. Kemijoen ylävirran puoleinen eteläranta sai
Vinnarista käsin mökkinsä ja asukkaansa.
Juho Aapon poika Juho jäi Vinnariin mutta kuoli vain 43-vuotiaana 1888. Leski Erika myi torpan 1895
Heikkilän Matille ja Tildalle, jotka tekivät siitä vuokrasopimuksen Juho ja Matti Vanhahannin kanssa.
Torppaan kuului Kemijoen rantaa nelisensataa metriä parinsadan metrin leveydeltä eli kuutisen hehtaaria.
Rakennuksia oli vanha torppa, ja lisäksi Matti rakensi navetan, aitan, saunan, riihen ja kaksi heinälatoa.
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Matin ja Tildan vanhimmat pojat Juho ja Heikki ostivat torpan vuokraoikeuden sisaruksiltaan ja hakivat sen
lunastamista itsenäiseksi tilaksi, jollaiseksi se erotettiin lokakuussa 1923. Hannin jaossa 1914 Vinnari oli
ehditty pirstoa kolmelle tilalle, mutta itsenäiseksi muodostettaessa siitä tuli sentään yksi kiinteistö. Tilan
läpi tuli kuitenkin tie rantaan ja jokitörmälle 25 x 27 metrin lanssialue puun myyntiä varten. Peltoa oli
raivattu melkein hehtaari ja niittyä pari hehtaaria.
Heti tilaksi muodostamisen jälkeen Heikki myi osuutensa Jannelle ja Hiljalle mutta asui talossa kuolemaansa
asti.
Vinnaria saksalaiset eivät polttaneet mutta Kemijoki Oy upotti sen ja rakensi uuden talon Kylmäojan
varteen. Siihen Janne ja Aatu muuttivat elokuun 1. päivänä 1960.

Välimaa
Juho Aapo ja Priita Loviisa Oinaan tytär Maria Sofia meni naimisiin Juoksengissa syntyneen Mikko Vaaran
kanssa. Mikko ja Maria Sofia perustivat Vanha-Hannin maalle puolisen kilometriä Vinnarista ylävirtaan
Välimaan torpan. Torpassa oli pirtti ja kamari ja jonkinlainen porstua. Lisäksi oli sauna, navetta ja elohuone.
Mikon poika Eelis meni naimisiin Vinnarin Matin ja Tildan vanhimman tyttären Iidan kanssa. Asuttuaan
Välimaassa perhe muutti vuoden 1920 tienoissa Muurolaan Välikankaan kruununmetsätorppaan.
Eeliksen veljet Juho ja Eevert lunastivat Välimaan itsenäiseksi tilaksi 1924. Sodan aikana saksalaisilla oli
torpassa jonkinlainen viestiasema. Sodan jälkeen rakennukset hävisivät paikalta vanhuuttaan ja Juho myi
tilan Pekka Koskiselle.

Käpylä
Juho Aapo ja Priita Loviisa Oinaan neljäs poika Pekka eli Pietari perusti Käpylän torpan, tästä reilut 900
metriä ylävirtaan. Pietarin tytär Hilda Katariina meni naimisiin Vinnarin Matin ja Tildan nuorimman pojan
Alpin kanssa. Perhe asui aluksi vuokralla Uudessa-Heikkilässä mutta osti pian Koskis-Pekalta vanhan mökin
ja siirsi sen Käpylän viereen ylävirran puolelle. Näin syntyi Viertola.

Viertola.
Alpi ja Hilda muuttivat 1930 lastensa kanssa Viertolaan, jolle 1933 erotettiin Käpylästä 700 neliön tontti.
Kun oma tila oli varsinkin ennen sotia toimeentulon varmin lähde, perhe muutti keväällä 1941 Metsolan
asutustilalle parin kilometrin päähän joesta. Asuminen siellä jäi lyhyeksi, kun Alpi kaatui Killuntaivaarassa jo
heinäkuussa. Leski Hilda muutti silloin lastensa kanssa takaisin Viertolaan.
Valtion lainan turvin perhe alkoi rakentaa uutta asuinrakennusta 1956, mutta se ei ehtinyt valmiiksi, ennen
kuin jokiyhtiö sen hukutti. Uuden talon perhe rakensi voimalaitoksen alapuolelle.

Illi
Juho Aapo ja Priita Loviisa Oinaan kolmas poika Matti perusti Illin kruununtorpan tästä 2,5 kilometriä
ylävirtaan. Vuokrasopimus Metsähallituksen kanssa tehtiin vasta marraskuussa 1924. Viikon kuluttua
sopimuksen teosta senhetkinen omistaja Eelis Oinas haki lunastamista itsenäiseksi tilaksi.

11
1933 Yli-Illin talolle Nro 43 tuli peltoa kolmisen hehtaaria ja niittyjä kymmenen sekä 80 ha metsämaata,
yhteensä 114 ha.
Heikkilän Villen ja Riikan vanhin tytär Lempi siirtyi 1934 Illiin miniäksi menemällä naimisiin Väinö Oinaan
kanssa.
Kun Illi jäi voimalaitosaltaaseen, jokiyhtiö osoitti vastiketilaksi Kähkösen ja Välivaaran talot Iisakinperältä
tuolta voimalaitoksen takaa. Sielläkin Lempi piti vielä lehmiä tyttäriensä kanssa. Jälkeläiset ovat täyttäneet
Koivumäentien harjanteen taloillaan.

Turpeenniemi eli Iisakki
Turpeenniemen uudistilan perusti 1835 Iisakki Juhonpoika Korva eli Krigsholm. Hänen mukaansa seutua
alettiin kutsua Iisakinperäksi. Iisakin ensimmäinen vaimo oli Maria Stiina Tuomaantytär Rautio.
Ilkka Väätin mukaan Turpeenniemi oli ollut torppana jo toistakymmentä vuotta aikaisemmin. Nimensä se
on saanut turpeisen maaston perusteella.
Pauli ja Fiinu Turpeenniemi asuivat avioliittonsa ajan Vanhassa Iisakissa eli Turpeenniemessä. Eron jälkeen
Fiinu muutti Uuteen-Heikkilään ja otti takaisin sukunimensä Heikkilä.
Turpeenniemen maille aivan Mäkelän rajan viereen rakensivat 1955 talon Turpeenniemen poika Martti ja
hänen kanssaan naimisiin mennyt Vinnarin Juhon ja Hiljan tytär Alli.
Turpeenniemen on ostanut Seppo Kukkola, joka myös oikaisi vanhan, pihojen läpi kulkeneen
Iisakinperäntien kauemmaksi talosta. Tilalla pidetään hevosia.

Mäkelä
Fiinu ja hänen poikansa Eelis Turpeenniemi rakensivat sodan jälkeen Mäkelän talon Turpeenniemen rajan
taakse vanhalle Yliheikkilän maalle.
Turpeenniemestä tie kulkee Häkinvaarantielle 1903 syntynyttä Heikkilän ja Yliheikkilän jakorajaa pitkin,
toisella puolella Heikkilän jaossa 1923 syntynyt Puistola ja toisella Yliheikkilän jaossa 1929 syntynyt Mäkelä.

Puistola
Heikkilän jaossa 1933 Puistolaan tuli 5 ha peltoa ja maita yhteensä 37 ha. Lisäksi Nillusta muodostettuun
Hirvaan tilaan maata tuli 23 ha, mistä 1,4 ha oli niittyä. Palstoja oli kotipalsta tässä ja etelärannalla kaksi
erillistä peltopalstaa ja pitkä metsäpalsta.
Asuinrakennukseksi siirretty Heikkilän tuparakennus oli 6 x 8 m, useista ulkorakennuksista koottu 15 metriä
pitkä ja 5,6 m leveä navetta. Lisäksi tänne Taipaleenperän niittypalstalle siirrettiin masiinihuone ja aitta.
Asuinrakennusta Eetu laajensi sodan jälkeen pirtillä L:n muotoiseksi.
Saksalaiset eivät polttaneet Puistolaa. Lisämaata valtiolta Eetu haki ja sai Koiravaarasta vastoin toiveitaan.
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Lapset palasivat aikanaan Puistolan maille rakentamalla niille asuntonsa, kummallekin puolelle jokea. Seppo
ei vielä ole ehtinyt mutta suunnittelee Puistolaan palaamista hänkin. Puistolan päärakennus ei enää ole
suvun omistuksessa, mutta korjattunakin se on säilyttänyt sen ulkomuodon, minkä Eetu sille laajennuksessa
antoi.

Tuomiojan myllyt
Hirvaan talot ja vähän kauempanakin olevat talot rakensivat 1800-luvun puolivälissä myllyjä Tuomiojaan,
jonka vettä voitiin säännöstellä Tuomijärven luusuassa olevalla padolla. Rantamyllyn osakkaita olivat
Hannin, Heikkilän ja Raution talot. Muita myllyjä olivat Keskimylly, Mäkimylly, Metsämylly ja Oskarin (Frans
Oskari Hirttiö) mylly.
Myllyt olivat härkinmyllyjä, jollaisessa vesi pyöritti pystyakselissa olevaa juoksuratasta ja akseli ylempää
myllynkiveä. 1930-luvulla Heikkilän miehet jauhoivat Rantamyllyssä uutisviljaa ja kauroja eläimille. Koska
myllyssä ei ollut kuorimakonetta, uutisjauhot oli seulottava ennen uutispuuron keittämistä. Eläimille jauhot
maistuivat ilman seulomistakin.

Niska
Tämän Niskan eli Karvon perusti Jouko Vahtolan mukaan 1500-luvun lopulla Oulunsalosta tullut Pekka
Karvonen. Talo ei ollut silloin täällä ylhäällä vaan lähempänä silloista valtatietä eli Kemijokea. Karvo oli 150
vuotta ainoa talo Raution ja Paavalniemen välillä. Ruotsin 1600-luvulla Keski-Euroopassa käymän 30vuotisen sodan aikana Karvo, kuten moni muukin talo, tuli veronmaksukyvyttömäksi eli autioksi, kunnes
Rovaniemen ensimmäisen papin, esi-isämme Crister Boneliuksen lukkaripoika Krister otti sen 1665
uudelleen viljelykseen. Lukkarin aika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä jo kahdeksan vuotta myöhemmin Karvo
paloi, ja lukkari muutti isänsä taloon Pöykkölään.
Raution renki Juho Juhonpoika otti Niskan uudelleen viljelykseen 1680. Sittemmin Niskaan naitiin eri
sukupolvissa useitakin Raution tyttäriä, niin sanoakseni ”naapurista”.
Kun kärrytie Kemistä Rovaniemelle valmistui kesällä 1839, siitä rakennettiin kärrytie Niskaan. Samoihin
aikoihin kaadettiin myös hirret sitä varten, että rakennettaisiin uusi päärakennus lähemmäksi uutta
valtatietä. Tähän ylös salvottiin kesällä 1843 uuden talon kehikko. Pöykkölä paloi juuri silloin. Pöykkölän
isäntä, joka oli palon aikaan asioimassa Pietarissa, osti Niskan hirsikehikon jo kotimatkalla. Se on nyt
Pöykkölän päärakennuksena. Uudet hirret hakattiin Pöykkölän metsistä, lainan korkona metriä pidempää ja
metriä leveämpää rakennusta varten. Niistä rakennettiin ”Iso-Niska”.
Iso-Niska paloi suurella roihulla helmikuun 10. päivänä 1931. Puovirakennuksen hirsistä rakennettiin nämä
kaksi asuinrakennusta: myöhemmin vävyn mukaan Kalloksi kutsuttu Kangastalo ja Yliniskaksi kutsuttu
Rantatalo, jota on myöhemmin jatkettu rantaan päin.
Rantataloon Kalle toi 1916 Uudesta-Heikkilästä miniäksi Hiljan, joka kuoli jo 1922. Heidän tyttärensä Olga,
sittemmin Talvensaari, rakensi miehensä kanssa talon perintömaalleen Alavainion laiteelle.
Isonjaon aikana 1871 Vanha-Hannin poika Heikki osti vaimonsa Eevan kanssa puolet Niskasta. Toisen
puolen osti kolme vuotta myöhemmin Heikin kaksinkertainen serkku Tuomas Junkkara vaimonsa Maria
Erikan kanssa. Tuomaksen isä ja Heikin äiti olivat Junkkaran sisaruksia ja Tuomaksen äiti ja Heikin isä talonsa
Vanhahanniin vaihtaneen Paavalniemen sisaruksia.
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Tuomaksella oli enemmän varaa; hän maksoi puolikkaastaan rutkasti enemmän kuin Heikki ja sai sillä
uuden asuinrakennuksen Heikin tyytyessä aluksi vanhaan tuolla alempana. Kun Niska 1880-luvulla jaettiin,
Heikin Alaniskaan tuli 3 ha peltoa, 20 ha niittyjä, pääosin läheisiä tulvaniittyjä, 180 ha metsämaata ja
melkein 150 ha joutomaata, joten koko Alaniskan pinta-alaksi tuli 350 ha. Tilukset yltivät täältä Kuolajoelta
Siikaniemeen saakka. Tuomaan Niskaan tuli vähän enemmän maata kuin Heikin Alaniskaan eli 365 ha.

Keskitalo
Heikki oli ennen Niskan ostoa ehtinyt salvoa talon kehän Hannin maille Rautiosaareen. Sen hän siirsi tänne
Alaniskaksi eli Keskitaloksi. Pihan ylälaidalla oli navetta, joka on ollut mallina Pöykkölän nykyiselle
museonavetalle. Päärakennusta vastapäätä oli talli-, puovi- ja liiterirakennus, ja joelle päin piha oli avoin.
Heikillä ja Eevalla oli kuusi poikaa ja kaksi tytärtä. Vanhimman tyttären nai Salmen Juho ensin
Meltosjärvelle ja vei sieltä Kuivakankaalle nykyisen piispamme isoäidiksi. Nuorempi tytär kävi kylässä
vanhemman luona, ja sieltä hänet keksi naapurin Rahtu-Hermanni.
Pojista Arvid hankki itselleen kirkolla nahkurin opin. Hänelle rakennettiin jo 1800-luvun puolella tuohon
lähelle nahkurinverstas ja sen yhteyteen asuinpirtti. Arvid meni, ilmeisesti äitinsä järjestelemänä, kihloihin
jonkun raanujärveläisen tytön kanssa. Kihlat oli vaihdettu välitysmiehen välityksellä — ja niin ne myös
purettiin, kun Arvid rakastui serkkunsa tyttäreen Heikkilän Miinaan. Tiettävästi kihlapari ei koskaan
tavannut toisiaan, ainakaan tietoisesti.
Heikki ja Eeva luovuttivat Alaniskan omistuksen pojilleen juhannuksen jälkeen 1902. Pojat laskivat, ettei
viidelle elossa olevalle pojalle syntyisi kunnolliset maatilat jakamalla talo niin moneen osaan. Niinpä veljet
ostivat Arvidin ulos 1905.
Nuorin veli Benjam, joka Heikkilän veljesten vastustuksesta huolimatta onnistui naimaan Juho Pekan ja
Susanna Matildan toisen tyttären Iidan, myi osuutensa Aapille ja muutti Kemijärven tien varteen
Lautavaaran uudistilalle.
Näin Alaniskan halkomisessa 1909 muodostettiin kolme tilaa: Alaniska vanhimmalle pojalle Pekalle, kaksi
osaa Aapin Hakalaan ja viimeinen neljännes, Mäkitalo, Leeville. Kun Leevi meni 1911 naimisiin
alatorniolaisen Hilda Nikkarin eli Koivurovan kanssa, Aapi osti Leeviltä Mäkitalon, johon ei oltu tehty
rakennuksia.
Halkomisessa Pekalle tuli reilut 8 ha viljeltyä, siis peltoa ja niittyä, ja koko pinta-alaa vajaat sata hehtaaria.
Aapille tuli parikymmentä viljeltyä ja kokonaispinta-alaa reilut 260 ha.

Hakala
Ensimmäinen tähän paikkaan rakennettu rakennus oli Arvidin nahkurinverstas tuon tiilisen talon paikalla.
Aapi meni 1904 naimisiin alatorniolaisen Iida Katajamaan kanssa ja rakensi 1908 tämän Hakalan. Aapi
harjoitti edistyksellistä maataloutta ja raivasi Isohakajängän ja Pikkuhakajängän heinäpelloiksi. Viljaa ja
perunaa hän kasvatti talon lähellä kivennäismailla. Laajamittaista perunanviljelyä varten hän rakensi suuren
perunakellarin, joka on vieläkin käytössä. Arvidin verstaan Aapi muutti jossakin vaiheessa sikalaksi.
Leskeksi jäätyään Aapi meni naimisiin kauppiaana toimineen Maijun kanssa ja perusti vuonna 1921 itsekin
kaupan kirkolle. 1930-luvun lama iski kuitenkin Aapin bisneksiin, ja hän teki konkurssin. Siitä Benjam osti
Hakalan 1934 ja palasi kotitalonsa maille. Arvid ja Benjam olivat sopineet ostavansa kotitalonsa yhdessä,
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mutta Benjam onnistui järjestämään rahoituksen yksin. Myöhemmin Benjam myi Hakalasta maita Arvidille
ja pojille, ainakin Otolle ja Paulille, sopuhintaan.
Hakalan pirtissä toimi Alakorkalon kansakoulu vuodesta 1929 lähtien, ja opettaja Kutila asui kamareissa.
Sodan jälkeen koulu siirtyi pikkupuolelle entiseen Arvidin verstaaseen.
Benjamilla ja Iidalla oli kaksi poikaa, jotka kumpikin kaatuivat sodassa, ja kaksi tytärtä, joista vain toinen
löysi aviopuolison. Jo ennen sotaa Hakalaan oli otettu kasvattilapsiksi Teuvo ja Taimi Pekkala; Aapin aikana
kasvattina oli ollut Aarne Tuovinen, siis myöhemmin tunnettu Tuovis-pappi.
Saksalaiset eivät polttaneet Hakalaa. Kaikki asunnot olivat sodan jälkeen täynnä. Kesäkuun alussa 1945 äiti
ja minä muutimme Niskalasta Hakalan pikkuköökiin, ja asui siinä isäkin syksystä 1946 lähtien kaksi vuotta .
Kamarissa asusteli rakennusmestari Anderssonin perhe, ja Hakalan keittiössä keitettiin ruoka pikkupuolen
koululaisille.
Ennen tie Valajaiselle kulki jokitörmiä pitkin. Kun se jäi veden alle, jokiyhtiö rakensi uuden tien, joka palveli
sen omaakin liikennettä, kun kosken niskaa syvennettiin useilla metreillä.
Tulvien joka kevät lannoittamat Alavainion niityt olivat tärkeä heinä- ja laidunmaa. Ne jäivät veden alle,
mutta jokiyhtiö raivasi Mustonojalle uusia. Ennen Mustonojan korpea ei niitetty, koska siellä kasvoi
suokortetta, joka oli eläimille myrkyllistä.
Muutama asuntotontti on myyty Hakalan ja Mäkitalon maista, mutta suurin osa on edelleen Benjamin ja
Iidan tyttären Astan lasten omistuksessa. Hakala ja Mäkitalo ovat varmaan suurin tila näillä main, kun Niska,
Alaniska ja Niskala on pilkottu perillisten kesken ja Mäntyniemestäkin on myyty suuria alueita tonteiksi.

Niskala
Lantto eli Niskala Valajaskosken niskalla ilmestyy rippikirjoihin uudistalona vuonna 1848, jolloin sen
asukkaiksi on merkitty Tuomas Karvo ja vaimo Elsa Loviisa. Itse asiassa Tuomas, alun perin
Niemelänkankaan Niemelän toisen puolen poika, on jo 1830-luvulla merkitty rippikirjaan mäkitupalaisena
nimellä Lantto.
Rakennukset sijaitsivat alun perin Törmäpellolla, mutta Saulin tulva 1859 vei Lantosta laajoilta alueilta
peltomullan ja asuinrakennuksenkin alta maat niin pahasti, että toinen pää lähti tulvan mukana Muurolaan
asti, mistä Tuomas Lantto haki sen takaisin. Sen jälkeen rakennukset siirrettiin Törmäpellolta nykyiselle
paikalleen niin korkealle, ettei tulva niitä hätyytä.
Arvid osti Niskalan heinäkuussa 1904, siis ennen kuin virallisesti myi osuutensa Alaniskasta veljilleen. Aluksi
Arvid keskittyi maatalouteen mutta rakensi myöhemmin uuden nahkurinverstaan joen törmälle. Hän osti
myös lisää maita Paaniemeltä ja lähempää vastarannalta.
Niskalan kohdalla on pitkään asuttu esihistoriallinen paikka, ehkä jopa kauppapaikka. Kolpeneen
muinaisjärvi, jonka rannalla asutus on sijainnut, alkoi syntyä 4000 eKr, kun Litorinameren pinnan lasku
synnytti Valajaskosken niskan. Niskalan poika Pauli löysi 1934 talon viereisestä pellosta Kölin punaliuskeesta
muotoillun hirvenpäisen kiviveitsen. Sen jälkeen peltoa on kaiveltu useaankin otteeseen ja viety
Kansallismuseoon satoja kiloja kiviä. Paulin toimesta pystytettiin tuohon koivikkoon kivikautisen asutuksen
muistokivi.
Syksyllä 1906 syysuiton puut tekivät suman Valajaskosken niskaan. Pohjolan Tukkityöläisten Rengas oli
perustettu kevättalvella, ja se oli julistanut lakon Kemiyhtiön ja Uittoyhdistyksen töihin. Iso-Samperi
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palkkasi talollisia ja heidän poikiaan purkamaan sumaa. Joen vastarannalta ammuttiin silloin muutamia
laukauksia rikkureita kohti, yksi lävisti Arvidille ojaa kaivaneen Koski-Pekan kaulahuivin. Valajaskoskella
ammuttiin siis Lapin ensimmäiset ”yhteiskunnalliset laukaukset”, jotka herättivät aikanaan suurta huomiota
ja johtivat laajoihin oikeudenkäynteihin.
Niskalan poikia ei kaatunut sodassa eikä taloa poltettu. Pojat alkoivat rakentaa Niskalan maille talojaan.
Maat jaettiin 1959 poikien kesken; vanhan tavan mukaan tyttäret maksettiin muuten ulos talosta. Kaikkiaan
jaossa oli melkein 10 ha peltoa ja 340 ha metsämaata, yhteensä 429 ha. Vanhaniskala tuli toiseksi
nuorimmalle Lennelle. Pauli ja Lenne saivat maita satakunta hehtaaria, Otto ja Niilo vähemmän, talvisodan
seurauksena invalidisoitunut Hannes vain nelisenkymmentä.
Osa Niskalan maista jäi veden alle. Vastikemaita jokiyhtiö osoitti pääosin Mustonojan korpeen
raivaamistaan saroista. Otolle jokiyhtiö korvasi rakennukset uudella asuinrakennuksella ja navetalla, jotka
Otto kustansi osittain itse.
Valajaskosken ikuiseksi uskottu kohina loppui, ainakin niin pitkäksi ajaksi kuin ihmisiä elää täällä maan
päällä. Ennen vuotta 2000 maailmanloppua ei tullut, vaikka Niskalan Arvid niin uskoikin.

