
www.suvannonkyla.fi

Suvannon kyläyhdiStyS ry.
- hoitaa kylän yhteisiä asioita
- tekee aloitteita
- järjestää tapahtumia ja talkoita
- www.suvannonkyla.fi

MetSäStySSeura Suvanto-kaira ry
- Suvannon kylän ja Kairalan kylän yhteinen metsästysseura
-  Kitisen varrella Kotasija –metsästysmaja, jota vuokrataan 
 myös yksityiskäyttöön (Ville Hiltunen, puh. 040 832 9133)

Suvannon 
veSioSuuSkunta
- Kylän oma vesihuolto
- Vesi tulee lähteestä 
 poikkijoelta

Myllykenttä 
- 8 km ylävirtaan kylästä
- Kunnostettu, vanha mylly 
 Keino-ojan varressa
- Autiotupa
- Myllytupa, sähkötön erä-
 maamökki, jossa sauna, 
 1-5 hengelle. Kyläyhdistys
 vuokraa yksityiskäyttöön 
 Elsi Muhujärvi, 
 puh. 040 820 6215

Galleria-kahvila SäpikäS ja 
MettiäiSen keloMökit
- Avoinna ympäri vuoden
- Vaihtuvat taidenäyttelyt
- Kesäisin taideleiri
- Juhlapaikka
- Persoonalliset kelomökit Kitisen rannalla
- Vuokraus ja lisätiedot Anja Mettiäinen
 puh. 040 965 9704

Suvannon koulu
- Rakennettu 1929
- Toimi kouluna 
 vuoteen1966 saakka

MuSeoloSSi
- Kylän ensimmäisenä lossina oli kapula-
 lossi, joka on museoituna poikkijoella
- Kapulalossilla kuljettiin joen yli 1960-
 1975, konelossilla v.1990 saakka

Suvannon kylä
- suvantolaisia on jo useamman vuosi-
 kymmenen ajan ollut kolmisenkymmentä
- varsinkin kesällä kylään tuovat elämää 
 vapaa-ajan asukkaat ja Kitisen varren 
 mökkiläiset



SuVAnnon Kylän rakennuksista suurin osa on 
rakennettu 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun 
alussa, vanhimmat 1700-luvulla. Perinteisissä pi-
hapiireissä on päärakennuksen lisäksi kahdella 
muulla sivulla navetta, puoji tai sauna. 

KoMEiSSA PunAMullATuiSSA päärakennuksis-
sa pirtti on puolet rakennuksesta. Pirtin muurit on 
muurattu luonnonkivistä. Vanhimmissa taloissa 
on vielä jäljellä 1800-luvun kuusiruutuiset ikku-
nat, joissa on puhallettua lasia ja puutapein koo-
tut puitteet.
Koristeelliset lautarakenteiset kuistit rakennettiin 
taloihin 1900-luvun alussa. 

MAAlAAMATToMAT AiTAT, tollat, riihet ja ladot 
ovat kauempana pihapiiristä. 

Kylän RAKEnnuKSET on tehty vahvasta hirres-
tä lamasalvostekniikalla.  Kattoina niissä on ollut 
joko kolmiorimahuopakatot tai pärekatot, joita 
vieläkin löytyy kylästä viitisenkymmentä.

Valtakunnallisesti
merkittävä
rakennettu
kulttuuriympäristö

        Suvannon kylän rakennuskannan tietoinen 
säilyttäminen ja korjaaminen palkittiin vuonna 1991  
kansainvälisellä Europa Nostra -tunnustuksella.”

EnSiMMäiSET uudiSASuKKAAT Paavali ja Beata Hiltunen 
asettuivat asumaan Suvantoon 1600-luvun lopulla.

VuonnA 1764 Suvannossa oli 4 uudistilaa, kaksi Hiltusta ja 
kaksi Halosta. Kylä kasvoi vähitellen - vuonna 1916 päätty-
neen isojaon aikaan Suvannossa oli 10 tilaa ja lisäksi pienem-
piä asumuksia.

MAATAloudEn JA KARJAnHoidon lisäksi kylän toimeentu-
lo tuli savotoista, uitosta ja jossain määrin myös poronhoidos-
ta, ruuan jatketta saatiin metsästämällä ja kalastamalla. 

KAnSAKouluRAKEnnuS oTETTiin käyttöön syksyllä 1929. 
Sitä ennen koulu oli vuoden Mattilan talossa siirryttäessä kier-
tokoulusta kansakouluun. Koulu toimi supistettuna kansakou-
luna aina vuoteen 1966 saakka, jolloin koulu lakkautettiin.

MAAnTiE VAlMiSTui vuonna 1939 Pyhäjärventieltä Suvan-
toon, Kitisenjoen etelärannalle. Kylänpuolentie rakennettiin 
vuonna 1960, samoin puurakenteinen – nykyään museoitu 
- kapulalossi. lossiliikenne jatkui vuoteen 1991 jolloin silta 
valmistui.

Suvannossa historia elää

VuoSinA 1939-1940 Suvannon miehet taistelivat talvisodas-
sa Sallan rintamalla ja vuonna 1941 alkaneessa jatkosodassa 
pitkin itärajaa Sallan Kelsinkäisestä aina Karjalan kannakselle 
ihantalan taisteluun saakka. Talvisodan aikana suvantolaiset 
olivat evakossa Kittilässä ja lapin sodan aikana Toholammil-
la. 

SuVAnnon Kylä oli niitä harvoja kyliä lapin läänissä, joka jäi 
kokonaan polttamatta lapin sodan aikana. Kylän ainutlaatui-
nen miljöö säilyi myös jälleenrakennuskauden toimenpiteiltä. 
Suvannon kylän rakennuskannan tietoinen säilyttäminen ja 
korjaaminen palkittiin vuonna 1991 kansainvälisellä Europa 
nostra – tunnustuksella.

KoKKoSniVAn VoiMAlAiToS rakennettiin Kitisen alajuok-
sulle vuonna 1990 ja vuolaasti virrannut joki muuttui kylän 
kohdallakin järvimäiseksi altaaksi.

SuVAnnon Kylän ainutlaatuisen rakennuskannan suojele-
miseksi valmistui alueelle osayleiskaava vuonna 2002.

 


