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1. Johdanto
Kulttuuriympäristö on kokonaisuus, jonka muodostavat rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset. Rakennusperintöämme ovat kaikki rakennukset ja rakennetut alueet sekä erilaiset rakenteet. Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihmisen toiminta on sopeutunut ja käyttänyt hyödyksi
luonnon elementtejä, maaperää, topografiaa ja ilmastoa. Kulttuuriympäristöömme
kuuluvat muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä säilyneitä jälkiä muinoin
eläneiden ihmisten toiminnasta. Rakennusperintöämme tutkitaan ja selvitetään
rakennusinventointien avulla. Rakennusinventoinnit ovat osa rakennusperintömme
suojelua ja auttavat ohjaamaan korjausrakentamista, joka voi olla merkittävä työllistäjä.
Tämän inventointihankkeen tarkoitus on selvittää Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tämänhetkinen inventointitilanne ja alueet joilla on vielä inventoinnin tarvetta.
Hankealue käsittää Kiiminkijokivarren neljän kunnan: Haukiputaan, Kiimingin, Oulun
(Ylikiimingin) ja Utajärven alueet. Hankkeessa ei ole tehty varsinaista inventointia,
vaan alueella tehdyt inventoinnit on kartoitettu ja tallennettu yksiin kansiin.
Kesällä 2010 tehty Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tila – hanke on pohjana
tulevien vuosien työlle: uusille inventoinneille ja Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristöohjelman laatimiselle.

2. Tavoitteet
Hankkeessa on koottu kaikki hankealueella tehdyt aiemmat inventoinnit yhteen.
Olemassa olevien rakennusinventointien listaamisen lisäksi on kartoitettu alueen
inventointitarpeet.
Hankkeessa kerätyt tiedot on tallennettu sekä KIOSKI -tietokantaan että tähän loppuraporttiin.

Rakennusinventoinnit on tallennettu sähköiseen KIOSKI -tietokantaan, joka on valtakunnallinen sovellus rakennetusta ympäristöstä kerätyn inventointitiedon hallintaan.
KIOSKI -tietokannan käyttö edellyttää palvelun vuokraamista ja käyttäjäksi rekisteröitymistä.
Muinaisjäännökset, perinnemaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö ja arvokkaat
maisema-alueet on tallennettu kylittäin loppuraporttiin. Jokaisesta kylästä on tehty
oma karttansa havainnollistaen alueen inventoinnit ja niiden sijoittuminen ympäristöön. Tarkempien kyläkarttojen lisäksi on osoitettu kylät kuntakartoilla ja koko hankealue kartalla. Näitä karttoja ei ole viety KIOSKI -tietokantaan.
Hankkeen ohjausryhmä
Hanketta on ohjannut kuntien edustajista koottu ohjausryhmä, joka kokoontui yhteensä 3 kertaa: 3.6.2010, 9.8.2010 ja 9.9.2010.
Ohjausryhmän kokoonpano:
Haukiputaan kunta:

Markku Uusimaa, kaavoituspäällikkö
Hanna Pöytäkangas, vt. kaavoitusteknikko

Kiimingin kunta:

Ritva Kuusisto, kaavoitusarkkitehti

Oulun kaupunki:

Sisko Repola, kaavoitusarkkitehti
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö
Mika Uolamo, yleiskaavasuunnittelija

Utajärven kunta:

Asko Merilä, kehitysjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Antti Huttunen, arkkitehti
Britta Passoja, arkkitehti
Pohjois-Pohjanmaan liitto:

Eija Salmi, maankäyttöpäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan museo:

Pasi Kovalainen, va. museonjohtaja

Hankkeen käytännön työ on tehty Oulun kaupungin Talous ja strategia -ryhmässä.
Työstä on vastannut arkkit.yo Anna Mikkonen, joka on toiminut myös ohjausryhmän
sihteerinä. Suunnittelija Sini Piipponen on huolehtinut työn viimeistelystä ja raportin
saattamisesta julkaisuvalmiiksi.
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3. Työmenetelmät
3.1. Lähtöaineisto
Hankkeessa käytetty keskeinen lähtömateriaali ovat yhteistyökuntien aiemmin tekemät rakennusinventoinnit. Peruslähtöaineistona ovat lisäksi olleet:
–
–
–
–

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, Oulu 1993
Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Osa 1, PohjoisPohjanmaan liitto, Oulu 1995
Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu 1997
Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Oulu 1997.

Lähteinä on käytetty myös Museoviraston muinaisjäännösten rekisteriportaalia,
Museoviraston rakennetun kulttuuriympäristön rekisteriä sekä Kiiminkijokivarren
maankäytön strategia – KIVA -projektin loppuraporttia. Lisäksi lähtöaineistona on
käytetty kuntien sähköisiä kartta-aineistoja paikkatietoineen sekä alueella tehtyjä
tutkimuksia. Lähtöaineiston tietoja ei ole tämän työn ohessa päivitetty.
Aiemmat kuntien rakennusinventoinnit hankealueella:
Haukipudas
2006 Jokivarsien Wanhat Rakennukset/Haukipudas
- 2006 Museorakennusten inventointi

-

2007 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi, Kiiminki,
Huttukylä

Ylikiiminki
2006 Jokivarsien Wanhat Rakennukset/Ylikiiminki, Vepsä
- 2006 Museorakennusten inventointi
Utajärvi
Hankealueella ei ole tehtyjä inventointeja

3.2. Vanhojen inventointien kuvaus
Muinaisjäännösten inventointeja päivitetään Museoviraston rekisteriportaalin Internet-sivuille aina kun uusia löytöjä tehdään. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
selvitykset perinnemaisemista on tehty vuonna 1997, eikä inventointitietoja ole
päivitetty sen jälkeen. Arvokkaat maisema-alueet on luetteloitu 1997 eivätkä tiedot
ole muuttuneet hankealueella sen jälkeen.
Kaikki tehdyt inventoinnit on luetteloitu, vaikka tiedot ovat saattaneet muuttua ajan
kuluessa.
Vanhat rakennusinventoinnit
Rakennusinventointien määrä ja taso eroaa kuntien kesken huomattavasti. Aikaisemmat inventoinnit ovat olleet hyvin eritasoisia; jotkin hyvin kattavia, toisista puuttui oleellisia tietoja kuten esimerkiksi kohteiden kuvaukset. Perustiedot kohteesta ja
rakennuksista on aiemmissa inventoinneissa kuitenkin esitetty. Osa rakennusinventointihankkeista sisältää myös kattavia loppuraportteja.
Aikaisempien rakennusinventointien kenttätyöt on tehty vuosien 2002 ja 2007 välillä.

Kiiminki
- 2002 Kiimingin rakennusinventointi Ylikylä – Kirkonkylä
- 2003 Kulttuurihistoriallisten rakennusten inventointi
- 2006 Jokivarsien Wanhat Rakennukset/Kiiminki
- 2006 Jälleenrakennuskauden rakennusten inventointi, Kiiminki, Alakylä
- 2007 Jälleenrakennuskauden rakennusten inventointi, Kiiminki, Huttukylä
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Vanhoissa inventoinneissa useimmin

käytetyt lähteet ovat olleet omistajien tai

asukkaiden haastatteluja. Joissakin tapauksissa muutoksia, korjauksia ja kuntoa on
ollut vaikea arvioida ulkopuolelta. Rakennuksien kunnon arviointi on ollut suurpiirteistä, etenkin jos sisätiloihin ei ole päästy. Saatavilla ollutta kirjallista tietoa, esimer-

kiksi kyläkirjoja, on käytetty. Lähteitä ovat olleet myös Maanmittauslaitoksen maasto- ja raja-aineisto sekä maastokartat ja Pohjois-Pohjanmaan liiton luettelot.

otettu mukaan tarkasteluun, koska silloin rakennuskannan on katsottu olevan osa
järviasutusta. Sivujokien asutusta on otettu mukaan pääjoen läheisyydestä.

Vanhojen inventointien kuvat ovat olleet saatavilla eri muodoissa. Tämän työn yhteydessä kuvamateriaalia on käsitelty uudelleen: dioja ja negatiiveja on muutettu
sähköiseen muotoon. Sähköinen kuvamateriaali on tallennettu sekä kaupungin että
museon järjestelmiin.
Lähes jokaisesta rakennuksesta on vanhoissa inventoinneissa pyritty ottamaan vähintään yksi kokokuva, jossa näkyy kahta julkisivua. Lisäksi joistakin yksityiskohdista on
otettu detaljikuvia, esimerkiksi erikoisista ikkunoista, kuisteista tai vauriosta. Vanhat
kuvat ovat toimineet rakennusten tilanteen dokumentointina, jos tekstiosuus on
jäänyt vajaaksi tai virheelliseksi.
Asuinrakennukset on inventoitu museoviraston kohdeinventointilomakkeen mukaisesti. Pihapiirien pienrakennukset: saunat, liiterit ja aitat on inventoitu, jos ne ovat
sijoittuneet valitulle aikakaudelle. Pihapiirien uudet rakennukset on jätetty inventoimatta. Sisätiloja ei ole inventoitu aikaisemmissa inventoinneissa, eivätkä ne kuulu
tähänkään hankkeeseen. Rakennusten pohjakuvia ei inventoinneissa ole ollut kuin
muutama. Muutamista rakennuksista oli arvioitu päämitat.

3.3. Valintaperusteet
Aluerajaus
Hankealueen rajaksi valittiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavakartan maaseudun
kehittämisen kohdealueen raja. Samaa rajausta on käytetty Kiiminkijokivarren maankäytön strategiassa eli KIVA -projektissa. Rajausta on tarkasteltu yksittäisten rakennuskohteiden osalla tapauskohtaisesti.
Rakennuskohteista Kiiminkijokivarren alueeseen on katsottu kuuluvaksi kohteet,
joilla on maisemallinen yhteys jokeen, tai jotka kuuluvat olennaisesti jokivarren asutuksen muodostamaan ryhmään. Kohteet voivat olla joen läheisyydessä olevan järven rannalla. Noin kilometrin tai useamman päässä joesta sijaitsevia kohteita ei ole

Ote Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavakartasta. Hankealueen rajauksena on maakuntakaavan
maaseudun kehittämisen kohdealue.

Aikarajaus
Aikarajaus koskee rakennettua ympäristöä. Rakennetusta ympäristöstä on valittu
mukaan vanha rakennuskanta mukaan lukien jälleenrakennuskauden rakennukset
vuoteen 1953 saakka. Sitä uudempia rakennuskohteita ei inventointiin ole otettu
mukaan. Useimmissa aiemmissa inventoinneissa oli mukana tämän projektin aikarajaukseen kuuluvia, mutta Kiiminkijoen ympäristön ulkopuolelle jääviä inventoituja
kohteita. Niitä ei ole sisällytetty hankkeeseen.
Laadullinen rajaus
Rakennuskohteita on rajattu alkuperäisyyden ja säilyneisyyden perusteella. Liiaksi
muutoksia läpikäyneet kohteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Rakennukset tai
pihapiirit, joiden alkuperäisyys on säilynyt materiaaleissa ja alkuperäisessä muodossaan, on sisällytetty hankkeeseen. Varsinaisesta pihapiiristä irralliset, vanhemmat

5

ulkorakennukset, esimerkiksi irralliset aitat taajama-alueella, on otettu mukaan, jos
ne ovat täyttäneet valintaperustekriteerit.

3.4. Rakennusten inventointitarpeiden kartoitus
Rakennusten inventointitarpeita on selvitetty vertailemalla uusia ja 1950-luvun karttoja. Karttojen vertailun jälkeen kohdetta on tarkasteltu esimerkiksi Googlen Street
View -katunäkymän avulla ja arvioitu maastokäyntitarpeita sekä rakennusten säilyneisyyttä. Oulun Ylikiimingin kohdalla rakennuksia on voitu osittain tarkistaa Pictometry -ohjelman ilmakuvista. Karttojen, Googlen ja ilmakuvien perusteella on selvitetty kohteet, jotka tulisi jatkossa inventoida. Maastokäyntejä on tehty Kiimingissä.
Inventoimattomat kohteet on merkitty kyläkarttoihin punaisella renkaalla. Inventoimattomat vanhat rakennukset löytyvät paikkatietoina myös valmiina luetteloina
tulevia inventointikäyntejä varten.

3.5. Inventointitietojen tallentaminen
Inventointitietojen tallentaminen on käsittänyt kaksi osaa: rakennetun ympäristön
tallentamisen KIOSKI -tietokantaan sekä muinaisjäännösten, perinnebiotooppien ja
arvokkaiden maisema-alueiden luetteloimisen ja tallentamisen raporttiin.
Muinaisjäännöksien, perinnebiotooppien ja arvokkaiden maisema-alueiden tiedot on
etsitty ja kerätty edellä mainituista lähteistä ja luetteloitu kyläkohtaisiksi tarkasteluiksi tähän raporttiin. Uusia selvityksiä ei ole tehty, vaan tiedot on tallennettu aikaisemmista inventoinneista.
Rakennetun ympäristön tallentamisessa jokainen kohdeinventointikortti on tallennettu KIOSKI -inventointisovellukseen. Korttien tekstit on siirretty suoraan inventointilomakkeista KIOSKI:in. Vaikka tietojen tallentamisessa KIOSKI:in on pyritty noudattamaan Pohjois-Pohjanmaan KIOSKI:n käyttöoppaan ohjeita, on niitä jouduttu soveltamaan, jotta KIOSKI:n lomake vastaisi paremmin kohdeinventointilomaketta.
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Viistoilmakuva. Oulun Kaupunki 2007 Pictometry.
KIOSKI -inventointisovellukseen tiedot voidaan tallentaa aluetasoille ja kohdetasoille.
Tässä hankkeessa aluetasolla tarkoitetaan kyläaluetta ja kohdetasolla pihapiiriä tai
tilaa. Kohde voi sisältää 1-15 rakennusta riippuen tilan koosta.
Aikaisemmissa inventoinneissa aluekohtaisia kuvauksia on vain muutamia. Kohdekuvaukset ovat usein olleet tarkkoja; ne sisältävät historiatiedot, kuvauksen ja luettelointiperusteet. Kaikkiin kohteisiin on tallennettu kartta ja useimmista on saatu kohdekuva, eli esimerkiksi kuva pihapiiristä. Kuvat ja asemapiirrokset on kopioitu tiedostoista, muokattu kuvankäsittelyohjelmassa sopivaan kokoon ja tallennettu kohde- tai
rakennustasolle. Kuvatekstissä on maininta rakennuksen nimestä ja mahdollisesta
kuvausilmansuunnasta. Kohteiden tekstiosuuden tallentamisen yhteydessä on tallennettu vanhat kuvat ja aiemmin laaditut asemapiirrokset. Kohteet on merkitty
KIOSKI:ssa peruskartalle. Kuvien ja asemapiirrosten suurin sallittu koko on KIOSKI:ssa
100 kt.

Rakennus
asuinrakennus
navetta
aitta
liiteri
riihi
lato
talli
sauna
paja
kesänavetta
kellari
pappila
koulu

Haukipudas
76
16
15
6
7
3
5
27
2
6
3

Kiiminki
113
79
88
18
17
48
26
47
3
5
5
1
2

Ylikiiminki
37
21
37
11
9
19
16
19
3
9
-

Utajärvi
-

Taulukko kuntien inventoimien rakennusten määristä.
KIOSKI -sovellukseen on alueita yhteensä tallennettu 18 kappaletta. Kohteita on
kesään 2010 mennessä tallennettu 372 kappaletta. Rakennuksia yhdessä kohteessa
on 1-15 kappaletta. Taulukkoon on merkitty kunnittain inventoitujen rakennusten
lukumäärät.

3.6. Arvottaminen
Arvottamisessa on käytetty luokkia valtakunnallinen, maakunnallinen ja paikallinen.
Arviointimenetelmissä kohdetta arvioidaan kohteen arvotusta tarkemmin. Arvioinnissa on käytetty kolmea vanhan inventointilomakkeen luokkaa; historiallisesti, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi on luokiteltu kohde, joka on säilyttänyt alkuperäisen asunsa rakenteeltaan ja lähes kaikilta materiaaleiltaan. Historiallisen arvon koh-

de on saanut, jos se kuuluu olennaisesti kylän historiaan paikkana, esimerkiksi jos se
on toiminut kiertokouluna tai kyläkauppana. Maisemallisen arvon kohde on saanut
jos se on sijoittunut kylä- tai taajamaympäristössään huomattavalle paikalle, esimerkiksi töyräälle joen rannalla ja sen pihapiiri on säilynyt pääpiirteissään entisenlaisena.
Joissain tapauksessa huomattava sijainti on syrjäyttänyt rakennuksen ulkomuodon
muutoksen tai huomattava muutos ulkonäössä on syrjäyttänyt huomattavan sijainnin. Maisemallisesti arvokkaaksi on luokiteltu myös kohteet, joissa pihapiiri on säilynyt koskemattomana, vaikka asuinrakennusta onkin muutettu.
Tallennusvaiheessa arvotuksessa on käytetty kohdeinventointilomakkeen antamaa
arvioita tapauskohtaisesti harkiten. Kohteiden arvotus on tallennettu inventointilomakkeen arvion sekä hankkeen työntekijän arvion mukaan. Pohjois-Pohjanmaan
museo laatii kohteiden lopullisen arvotuksen.

3.7. Kartat
Hankealueesta on laadittu kolmentasoisia karttoja. Hankealuekartassa on kuvattu
koko jokivarren alue kuntineen. Kartta osoittaa hankealueen rajan ja rakennetun
ympäristön alueella. Vanha rakennuskanta on osoitettu punaisilla täplillä.
Kuntakartoissa vanha rakennuskanta on esitetty samalla tavalla kuin hankealueen
kartassa, eli vanha rakennuskanta punaisilla täplillä, mutta suuremmalla mittakaavalla ja kuntakohtaisesti. Kartassa esitetään kylät ja niiden sijoittuminen kunnassa. Kartassa esitetään asemakaava- ja yleiskaava-alueet.
Kyläkarttoja on yhteensä 20. Niissä esitetään rakennuskannan lisäksi muinaisjäännökset, perinnebiotoopit, arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön maisemat. Kyläkartoissa on myös esitetty pellot, korkeuskäyrät, maantiet ja pihatiet sekä
rakennusten pohjat. Inventoitu rakennuskanta on merkitty sinisillä ja inventoimaton
rakennuskanta punaisilla renkailla. Inventoitujen rakennusten, perinnebiotooppien,
arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristön maisemien numeroinnit kyläkartoilla ja tekstissä viittaavat alkuperäislähteissä käytettyihin numerointeihin.
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3.8. Inventoitujen rakennusten kuvaus ja kappalemäärät
Suurin osa hankealueen rakennuskannasta on rakennettu jälleenrakennuskauden
jälkeen. Rakennuskannasta vanhoja, ennen vuotta 1953 rakennettuja rakennuksia on
alle puolet. Vanhimmat rakennukset, joita alueella on muutamia alkuperäisiä jäljellä,
ovat pari sataa vuotta vanhoja savupirttejä. Useimpia vanhojen tilojen rakennuksia
on muutettu ja muokattu joten ne eivät ole alkuperäisessä ulkoasussa. Näitä kohteita
on myös sisällytetty inventointeihin, sillä on tärkeää osoittaa vanhojen tilojen paikat
rakennuksien kunnosta huolimatta.
Kohteista noin 80 % on alustavasti arvotettu paikallisesti arvokkaiksi, noin 15 % maakunnallisesti arvokkaiksi ja 5 % valtakunnallisesti arvokkaiksi. Tämä on alustava arvio
ennen Pohjois-Pohjanmaan Museon lopullista arvottamista. Eniten arvokkaita säilyneitä kohteita on Haukiputaan saha-alueella ja vanhoilla huvila-alueilla.
Rakennustapa on vaihdellut kuntakohtaisesti, jopa kyläkohtaisestikin. Esimerkiksi
Haukiputaalla sahojen toiminnan yhteydessä tarjolla on ollut paljon sahalaudan pätkiä ja kilpukoita, joita on käytetty rakennusten rungoissa. Kiimingissä on puolestaan
käytetty lankkumuuraustekniikkaa; paksuja lankkuja on muurattu laastilla toisiinsa ja
näin on rakennettu runko talolle.

Lankkumuurattu sauna Kiimingin Ylikylässä. Päivi Lahdelma, 2002.
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4. Alueen historia
4.1. Kivikausi
Pohjois-Suomessa ihmisen jälkiä tunnetaan vain viimeisten 10 000 vuoden ajalta,
koska jääkauden paksut jäämassat ovat perusteellisesti muovanneet koko pohjoista
Eurooppaa. Jääkauden lopulla ilmaston lämmetessä mannerjäät sulivat ja jään reuna
vetäytyi Suomen alueella kohti luodetta. Vetäytyvän jään perässä saapuivat eläimet
ja ihmiset niiden mukana. Pohjois-Suomen vanhin asutus syntyi noin 9 000 vuotta
sitten.
Luonnonympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset antoivat elämälle puitteet, joihin
ihmisen piti sopeutua. Maankohoamisilmiö on avain jääkauden jälkeisen luonnonympäristön ja sitä kautta asutuksen muutosten ymmärtämiseen koko Fennoskandian, mutta etenkin Suomen alueella. Paksu mannerjää painoi valtavalla massallaan maankuorta alas. Kun jään paino väistyi, alkoi maankuori kohota ennalleen ja
veden alta alkoi paljastua uutta maata.
Rannikko kulki noin 3500 vuotta sitten Kiimingin Jäälinjärven kautta Onkamonjärven
itäpuolelle ja edelleen kohti pohjoista. Alkuaan nopea maannousu on vähitellen
hidastunut.
Kivikauden väestö harjoitti kalastusta, metsästystä, keräilyä ja pyyntiä. Saaliseläiminä
olivat mm hirvi, peura, karhu, jänis ja erilaiset linnut. Hylkeenpyynnillä oli suuri merkitys etenkin kauden jälkimmäisellä puoliskolla. Ravinto ja sen hankintakeinot vaihtelivat vuodenaikojen mukaan. Samalla paikalla ei voitu asua koko vuotta vaan asuinpaikkaa vaihdeltiin. Parhaille pyyntipaikoille keräännyttiin vuosi vuoden jälkeen.
Rannikolla asuinpaikkaa jouduttiin siirtämään ajoittain maannousun vuoksi, mutta
sisämaassa voitiin suotuisille paikoille jokien ja järvien rannoilla kokoontua vuosituhansien ajan enemmän tai vähemmän säännöllisesti.
Tyypillisin kivikautinen kiinteä muinaisjäännös on asuinpaikka, joka on lähes poikkeuksetta sijainnut vesistöjen äärellä. Vesireitit ovat olleet kautta aikojen tärkeitä kul-

10

kuväyliä. Sisämaan paikkoihin voi vielä nykyäänkin päästä rannoilta kulkuväyliä pitkin, toisin kuin merenrannalla sijainneisiin asuinpaikkoihin. Maan kohotessa ranta on
siirtynyt kauas asuinpaikasta. Muinaisen rannan saattaa kuitenkin yhä hahmottaa
erilaisten maastonmuotojen, esimerkiksi suon perusteella.
Yleisin asuinpaikan merkki ovat valkeat lohkotut ns. ukonkiven eli kvartsin kappaleet.
Osa niistä on erilaisia esineitä, kaapimia, uurtimia, nuolenkärkiä jne. Osa taas on
iskoksia, jotka ovat syntyneet mainittuja esineitä valmistettaessa. Muita asuinpaikasta kertovia merkkejä ovat palaneet luut ja kivet sekä likaantunut maa. Kiviesineitä,
jotka tunnistetaan ihmisen tekemiksi, saadaan usein hajalöytöinä. Löytöpaikat saattavat usein osoittautua asuinpaikaksi. Kiviesineiden lisäksi asuinpaikalla saattaa olla
keramiikkaa.
Asuinpaikasta ei välttämättä ole nähtävissä maanpäällisiä merkkejä. Kvartsit ja muut
havaittavat jäänteet tulevat näkyville vasta maanpinnan rikkouduttua syystä tai toisesta, esimerkiksi peltotöiden yhteydessä. Yleisimmät jäänteet, jotka löydetään
maanpinnalle näkymättömistä asuinpaikoista, ovat erilaiset liedet. Joskus asuinpaikalla on matalia säännöllisiä laakeita painaumia, kodanpohjia. Yksi kivikautinen liesi
on löydetty mm. Ylikiimingin Latokankaan asuinpaikalta.
Jäännöksiä kivikaudelta Kiiminkijokivarressa
Haukiputaan rannikko on nuorta maankohoamisrannikkoa. Sieltä ei ole löydetty
kivikautisia jäänteitä.
Haukiputaan Asemakylän ja Jokikylän välille sijoittuvalta Kurkelansaarelta on löydetty
esihistoriallisia asuinpaikkoja sekä rakkakuoppia. Rakkakuopat ovat voineet olla saaliin kylmäsäilytyspaikkoja tai asumuksen pohjia. Haukiputaan Jokikylästä on löydetty
keitto- ja pyyntikuoppa.
Kiimingistä on löydetty Alakylän alueelta kivilatomus ja kuoppa. Kiimingin keskustan
alueelta ei ole havaittu muinaisjäännöksiä mutta Ylikylältä on löydetty rakkakuoppia
ja muutama kivikautinen asuinpaikka. Asuinpaikkojen läheisyydestä on löydetty mm.
kivinen poikkikirves, kaapimia, ja palaneita kiviä. Myös Huttukylässä on asuinpaikan
jäänteitä ja esineitä. On mahdollista, että alueella on ollut laajempi asuinpaikka.

Ylikiimingin Rekikylän laajalla asuinpaikka-alueella on monia kivikautisia asuinpaikkoja. Asuinpaikkojen ja asuinpainanteiden lisäksi alueelta on löydetty reikäkiviä ja kiviesineitä. Ylikiimingin Vesalankylältä on löydetty monia asuinpaikkoja sekä reikäkiviä. Ylikiimingin Kirkonkylän ja Hiltukylän alueelta on tiedossa kaksi kivikautista
asuinpaikkaa. Alueelta on löydetty useita kiviesineitä, lähinnä tasa- ja kourutalttoja.
Niemikylän tienoilta on havaittu edellä mainittujen lisäksi keramiikkaa, kivilajiesineiden katkelmia, kvartsia ja palanutta luuta. Juopulilta on löydetty verkonpaino eli
reikäkivi Juopulinjärven etelärannalta. Ala-Vuoton alueelta on löydetty kolme rakkakuoppaa ja Yli-Vuoton alueelta kivikautinen esine.
Utajärven Jokikylä ja Särkijärven kylä ovat olleet rannikkoa eli kuivaa maata jo kivikauden alkuun sijoittuvan esikeraamisen ajan alussa. Särkijärven kylä on Utajärven
kunnan vanhin asutuskeskus. Utajärven Kiiminkijokialueelta ovat mm. Pietosen kivikautinen asuinpaikka ja Lohilahden kivikautinen asuinpaikka.

4.2. Rautakausi ja keskiaika
Keskiajalta lähtien runsaslohinen Kiiminkijoki houkutteli erämiehiä asettumaan pysyvästi jokisuistoon. Alueen ensimmäiset asuttajat ovat olleet lappalaisia, joita kainuulaiset alkoivat verottaa 800-luvulta. Kilpailua Pohjois-Pohjanmaasta kävivät läntiset ja
itäiset eränkävijät, Ruotsi ja Novgorod, roomalaiskatolinen ja kreikkalaiskatolinen
kirkko. Varhaisimman kiinteän asutuksen oletetaan syntyneen Pohjois-Pohjanmaalle
jokisuiden lohenpyyntipaikoille 1200-luvun alussa.
Karjalaiset pitivät alueenaan Perämeren rannikon koillisosaa. Vakituinen asutus Pohjois-Pohjanmaalle tuli olemaan lähes täysin läntistä perua. Idän ja lännen välillä käytiin Pohjanmaan omistuksesta taisteluja: ensimmäinen Oulun linna rakennettiin etuvarustukseksi v. 1375 ja novgorodilaiset hävittivät sen jo v. 1377. Hallinnollisesti
Haukiputaan ja Kellon kylät kuuluivat 1300-luvulla perustettuun Iin pitäjään.
1300–1400-luvuilta alkoi karjalaisten maalle saapua lisää väkeä muualta Suomesta,
lähinnä Lounais-Suomesta ja Länsi-Suomesta. Muun muassa Haukiputaan ja Kellon
alueelle rannikon tuntumaan alkoi muodostua useiden kymmenien talojen kyläasutusta. Venäjän karjalaiset yrittivät myös saada Pohjanmaan rannikkoa haltuunsa ja

hävittivät useilla valtausretkillään asutusta. Ruotsin valta lujittui kuitenkin pysyvän
suomalaisasutuksen myötä.
Vakinainen asutus sijoittui rannikolla edelleen nimenomaan jokisuihin, sisämaa oli
rannikon asukkaiden kaukonautinta-alueena. Alue ulottui sisämaassa vedenjakajalle,
Oulujoen kohdalla raja kuitenkin muodostui Muhoksen - Utajärven välille. Oulujoki
oli karjalaisten vanha ja tärkeä Pohjanlahdentie. Keskiajan asutuksesta on tietoja
vuodelta 1413, jolloin Rannalla eli Limingan, Oulun ja Iin tienoilla oli 40 taloa. Oulu- ja
Iijokisuussa lienee ollut kymmenen talon kyläkunta kummassakin. Haukipudas ja
Kuivaniemi ovat mahdollisesti myös olleet asuttuja.
Suur-Iissä nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueella kehittyivät Kellon, Haukiputaan, Iin
ja Kuivaniemen kylät. Kiimingin seutu kuului myös 1400-luvun alussa perustettuun Iin
emäseurakuntaan.

4.3. Keskiajan jälkeen
Varhaisin asutus oli sijoittunut meren rannikolle jokien suille, ja asutus levisi meren,
jokien ja järvien rannoille. Sijoituksen määräsivät liikkumismahdollisuuksien eli vesien lisäksi elinkeinot. 1500-luvun pohjoispohjalainen sai elantonsa pienistä pelloistaan, pitämällä karjaa, kalastamalla ja metsästämällä. Kalastusta asukkaat harjoittivat
kotivesien lisäksi yhteisillä lohipadoilla muun muassa Haukiputaalla.
Savolaisia uudisraivaajia, kaskenkaatajia, liikkui 1500-luvun alkupuolella pohjoisessa
ja asettui asumaan rannikkoasutuksen tuntumaan. Muun muassa Kiimingin pysyvä
asutus alkoi tuolloin, 1500-luvun puolivälissä. 1500-luvulla perustettuja tiloja on vielä
olemassa, mutta rakennuksia ei tältä ajalta ole Pohjois-Pohjanmaalla varmuudella
säilynyt. Pohjois-Pohjanmaan väkiluku lienee 1500-luvun lopulla ollut kymmenisentuhatta.
Kustaa Vaasan aikana järjesteltiin paitsi erämaiden asuttamista myös Pohjanmaan
kauppaa. Vuonna 1531 määrättiin nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueella luvallisiksi
kauppapaikoiksi Oulu ja Ii.
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Venäjän sota v. 1570 - 1595 taannutti pahoin Pohjois-Pohjanmaan asutusta. Talonpojat Kiiminki- ja Iijokilaaksosta muodostivat omat sotajoukkonsa ja kävivät kostoretkellään vuorostaan tuhoamassa venäläisten asutusta. Ehkä tunnetuin ylikiiminkiläinen
historiassa on Vesalankylässä vaikuttanut sissipäällikkö Pekka Vesainen, joka johti
Pohjois-Pohjanmaan taistelua vienankarjalaisia vastaan. Vuoden 1595 Täyssinän
rauhassa alue liitettiin Ruotsiin ja olot alkoivat vakiintua.
1600-luku
1600-luvulla Oulu alkoi nousta Pohjois-Pohjanmaan pääkeskukseksi. Kaupunki perustettiin vuonna 1605, linnoitus uusittiin vuosisadan alussa ja Oulusta muovautui alueen sivistyksellinen ja hallinnollinen keskus. Pohjanmaa mainitaan omana lääninä
vuoden 1634 Hallitusmuodossa.
Pohjois-Pohjanmaan asutus kasvoi jatkuvasti 1600-luvulla sota- ja katovuosista huolimatta. Vuosien 1607 ja 1700 välillä Pohjois-Pohjanmaan asutus kaksinkertaistui,
mikä koko Suomen kehitykseen verraten on hyvin voimakasta. Vuoden 1695 väkiluku
oli noin 40 000 henkeä. Vuonna 1691 Kiimingistä tuli Iin rukoushuonekunta ja vuonna 1732 alettiin Kiiminkiä kutsua Alakiimingiksi.
Haukiputaalla on nähtävissä osa Pohjanmaan rantatietä, joka on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on
kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden ympäri. Tie tuli väliltä Oulu-Tornio kärrytieksi vuoteen 1752 mennessä ja Oulun läänin maanmittari kartoitti Pohjanmaan
rantatien 1784 - 1785.
1700-luku
Suuri Pohjan sota alkoi vuonna 1700 ja päättyi Uudenkaupungin rauhaan vuonna
1721. Sota-aika, etenkin ison vihan venäläismiehitys keskeytti pahoin myös PohjoisPohjanmaan kehityksen. Sen jälkeen muu 1700-luku oli vilkasta kehityksen kautta.
Edistys perustui maatalouden ohella voimistuvaan merenkulkuun ja merkittävään
tervakauppaan. Huomattaviksi merikaupungeiksi kohosivat Raahe ja erityisesti Oulu,
jonka asema myös pohjoisena sivistyskeskuksena vahvistui. Pohjanmaan lääni jaettiin
vuonna 1776 Vaasan ja Oulun lääniksi, jolloin Oulusta tuli hallintokeskus.
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1700-luvulla Pohjois-Pohjanmaan eteläosa oli maanviljelysaluetta, jonka ylämaassa
oli voimakasta tervataloutta. Peltoviljelys sijoittui rannikolle ja vesistöjen varsille.
Kaskiviljelys sijoittui itäisiin osiin, joskin metsän käyttö tervantuotantoon pienensi
kaskiviljelyksen alaa. Voidaankin puhua yhdistetystä kaski-, karja- ja tervatalousalueesta. Metsien väheneminen johti maanviljelyyn ja karjanhoidon kehittämiseen:
järvien laskuihin sekä alkavaan suoviljelyyn. Riistanpyynnin sekä etenkin kalastuksen
osuus oli kaikkialla merkittävä. Suurten jokien suilla harjoitettiin kalastusta ja laivanrakennusta. Haukiputaan pitäjällä tiedetään olleen laivanrakentamista jo 1600luvulta.
Tervanpoltto alkoi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1721 solmitun Uudenkaupungin
rauhan jälkeen ja Kiimingissäkin poltettiin tervahautoja. Tervanpolton jälkeen tulivat
metsätyöt ja Kiiminki tuli myös tunnetuksi puuastioiden valmistamisesta. 1700-luvun
puolessa välissä Pohjanmaalla väkiluku oli noin 80 000. Huomattavimpia 1700-luvulta
Kiiminkijokivarressa säilyneitä kohteita ovat Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin
kirkot sekä tervahautoja.
Mahdollisesti 1700-luvulta Haukiputaan Martinniemen Kurtinhaudasta on säilynyt
kolme kellaria sekä kiviaitoja. Martinniemen Raakkulahdesta on löydetty tervahauta
ja vanha kiuas. Haukiputaan kirkonkylällä on vuonna 1762 rakennettu kirkko ja tapuli
vuodelta 1751. Kirkonkylällä on myös muutama 1700-luvun aitta sekä ehkä 1700luvulta peräisin oleva paritupa. Vanha pappila, Salmela, on v. 1796 rakennettu kolmiosainen asuinrakennus. Kirkonkylällä Jokihaaran törmällä sijaitsee tervahaudan
pohja. Läheisellä puistoalueella on kaksi tervahaudan pohjaa.
Haukiputaalla on ollut runsaasti tervahautoja, mm. Tolppatörmällä ja Kirkkotien
varrella.
Myös Kiimingin puolella Alakylässä on hyvin säilynyt tervahauta Kiiminkijoessa sijaitsevan Salvatinsaaren itäosassa. Rakennuksista Tirinkylällä sijaitseva Kolehmainen on
1700-luvun alusta peräisin oleva savupirtti, tiettävästi Kiimingin vanhin rakennus.
Myös Kiimingin kirkonkylällä on säilynyt vanha puukirkko vuodelta 1760 sekä tapuli.
Ylikylällä on vuosina 1784 - 1891 toiminut Koitelinsaarella (Sahansaarella) Koitelin

saha, josta on perustuksia yhä jäljellä. Huttukylältä on säilynyt Runttilan aittaryhmä
1700-luvulta.
Ylikiimingin Kirkonkylältä on vuodelta 1786 säilynyt vanha puinen ristikirkko. Kirkon
vieressä on vanha tapulin alaosa. Vesalan kylältä on löydetty vanhoja tervahautoja.
Ylikiimingistä on näiden lisäksi säilynyt pari 1700-luvun aittaa.
Utajärvellä Kiiminkijokivarren alueelta on säilynyt muutamia 1700-luvun aittoja.
1800-luku
Yhteys Ruotsiin katkesi Suomen sodan jälkeen vuonna 1809. Yleinen asutus- ja elinkeinokehitys jatkuivat kuitenkin 1800-luvun alkupuoliskolla sangen tasaisena. 1800luvun loppupuolella kehitys johti purjelaivojen väistymiseen meriliikenteessä ja aiheutti laivanrakennuksessa ja merenkulussa vaikean taantuman. Tervanpolton merkitys
alkoi vähentyä ja puutavarateollisuus tuli sijalle.
Kiiminki itsenäistyi omaksi kirkkopitäjäkseen vuonna 1858. Haukiputaan kunta perustettiin v. 1866 ja Ylikiiminki v. 1867. Utajärven kunnan perustamisvuodeksi katsotaan
vuosi 1865.
Uutta teollisuutta olivat rautaruukit ja sahat, kuten Kurimon ruukki Särkijärvellä
1850-luvulta. Kiiminkijoki oli lähtökohta sahateollisuuden kehittymiselle: sitä pitkin
voitiin uittaa puutavaraa, purjelaivat mahtuivat kulkemaan ja oululaiset kauppahuoneet olivat halukkaita rahoittajia. Haukiputaasta kehittyi tärkeä sahapitäjä. Ensimmäinen suursaha oli Kiiminkijoen varteen perustettu Maunun saha vuonna 1863.
Maunun sahalla oli myös kulttuuria ja huvittelua. Sahan alueella oli suuri puisto,
tanssilava, seurapelihuoneet, keilarata ja krokettikenttä. 1800-luvun lopulla perustettiin myös Halosenniemen saha joka toimi vuoteen 1950 saakka. Santaholmassa oli
saha vuosina 1914 - 1968. Martinniemen saha toimi vuosina 1905 - 1988.

1930-luvulta lähtien viranomaisten mahdollisuudet säädellä myös maaseudun rakentamista kasvoivat jonkin verran asemakaavalain myötä. Siihen saakka maaseutu
rakentui pääasiassa perinteiseen tapaan. Torpparilain mukaan alkoi torppien ja mäkitupien lunastaminen itsenäisiksi tiloiksi. Vuoteen 1941 mennessä oli syntynyt noin
40 000 uutta pientilaa.
Lähteet:
Ala-Vuoton asuttajia – Kylähistoriaa 1610 - 2000, Assar Väänänen, 2001
Haukipudas, Martti Asunmaa, Liisa Ervasti-Julku, Heikki Viironen, Haukipudas, 1986
Kivikaudelta Euroon – Ylikiimingin kirkonkylän ja Hiltukylän historiaa, Assar
Väänänen, 2005
Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Oulu 1997
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia, Osa 1, Matti Huurre, 1983
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia, Osa 2, Armas Luukko, 1954
Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Osa 1, PohjoisPohjanmaan liitto, Oulu 1995
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1,
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, Oulu 1993
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5. Alueen kulttuuriympäristö
5.1. Haukipudas
5.1.1. Maisemakuva
Haukipudas kuuluu Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Haukipudas on
tasaista lakeutta ja tasankoa joka on kohonnut merestä myöhään. Kunnan länsiosa
kuuluu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan jokimaahan ja Yli-Iin ja Kiimingin väliin pistävä
itäpuoli nevalakeuteen. Länsiosa on metsäisempää ja siellä on enemmän peltoja kuin
itäosassa.
Haukiputaan kallioperä kuuluu karjalaiseen liuskevyöhykkeeseen. Moreeni, joka
sisältää paikoin runsaasti suurikokoisia kiviä on yleisin maalaji. Kunnan alueella on
kolme pitkittäisharjulaaksoa; lounaisin kirkon eteläpuolella, Kiimingistä ulottuu yksi
harjuajo Kiiminkijoen varteen ja kolmas harjujakso kulkee idässä Marimojoen alueella. Hiekkamaita sijaitsee rannikolla, etenkin Isoniemellä. Kiiminkijokisuulla joen pohjoispuolella Kurtinhaudan ranta-alueelle on kasvanut kaunis rantametsä vanhoille
hiekkadyyneille.
Kiiminkijoki laskee Kiimingin kunnan puolelta Haukiputaan keskustan kautta mereen.
Joki kiemurtelee paikoin voimakkaasti ja tulva-aikana monet vanhat uomat ovat
veden valtaamina. Kiiminkijoen suu on muuttunut paljon viimeisen sadan vuoden
aikana, sillä jatkuvan maankohoamisen myötä joen tuomat lietteet muuttavat entiset
salmet ja lahdet veden pajuttuneiksi rantaniityiksi. Maatalouden edistämiseksi on
rannikkovyöhykkeellä tehty laajoja suokuivatuksia ja lukuisia järvienlaskuja.
Haukiputaan kasvillisuus on varsin karua, moreeni- ja harjualueet ovat mäntyvaltaisia
ja kuivia kangasmetsiä. Kunnan länsiosassa soita on noin 30 prosenttia, mutta idässä
osuus on jo yli 60 prosenttia. Itäosan suot ovat etupäässä rämeitä ja nevoja.
Lähteet: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, PohjoisPohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisemaalueet.

Haukiputaan hankealueen kyliin kuuluvat:
Martinniemi
Ervastinranta ja Kirkonkylä
Asemakylä
Jokikylä ja Hanhiperä

5.1.2. Martinniemi
KUVAUS
Martinniemen alue on nuorta maankohoamisrannikkoa, jossa on merenrantaniittyjä.
Martinniemeen kuuluvassa Kurtinhaudassa on ikivanhoille hiekkadyyneille kasvanut
merenrantametsä. Martinniemi kuuluu rantakerrostuma-alueeseen. Rannat ovat
olleet alttiina koville tuulille ja niihin on syntynyt laajoja dyynikenttiä.
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Kurtinhaudan kalasatama
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: kellarit
Perämeren rannalla, Kurtinhauta nimisen lahden suun länsipuolella, kalasatamaan
etelästä johtavan tien varrella on kolme kellaria tien itäpuolella ja rakennuksen pohja
tien länsipuolella sekä yksi kellari näistä 150 metriä itään. Yksi kellareista on osittain
täytetty ja sen keskellä olevassa kookkaassa kivenlohkareessa on korkeuskiintopiste.
Kellareiden ympärillä on vallit. Rakennuksen luonnonkivistä tehdyn kivijalan koko on
4 x 11 metriä. Kellarit ovat mahdollisesti peräisin 1700-luvulta.
b. Onganranta
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: viljelyröykkiöt
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Vahtolanlahden pohjoispään länsipuolella olevan pellon eteläpuolella pienehkön
mäen pohjoisrinteen alaosassa on useita kivikasoja ja kiviaitoja. Suurin niistä on n. 4 8 metriä. Alueen kasvusto katajineen viittaa vanhaan peltoon.
c. Luukela Raakkulahti
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: eräsijat
A.H. Snellman (SMYA IX, 1887, s. 199) kertoo Haukiputaalla ennen kalastelleilla venäläisillä olleen Luukisen talon paikoilla kalastusmajansa. Inventoinnissa Luukelan talon
ja Vahtolanlahden välissä olevan mäen koillisrinteestä löydettiin pari viljelysröykkiötä, talosta 250 metriä etelään tervahauta ja maantien itäpuolelta mäeltä läheltä
peltoja useita kivikasoja, joista yhteen tehty koekuoppa osoitti kyseessä olleen vanhan kiukaan.
MAISEMA
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Martinniemen saha (I)
Kuvaus: Martinniemen saha on höyrysahateollisuuden parhaiten säilyneitä esimerkkejä. Kaksikerroksinen rankorakenteinen saharakennus on vuodelta 1918, jolloin
1905 valmistunutta laitosta on laajennettu osaksi vanhoja rakenteita hyödyntäen.
Sahasaliin liittyy myöhempänä lisänä runkoa matalampi sivuosa. Julkisivuissa huomio
kiinnittyy katonharjan päällä olevaan lyhtyrakennelmaan sekä päätyikkunoihin. Tukkialtaan ja muun puunkäsittelyn rakennelmia on säilynyt maastossa. Martinniemen
saha lienee viimeinen suursaha, jolla on ollut käytössä valta-akseli voimapyörineen.
Länsipuolisella Martinniemen Laitakarilla on entinen puuhiomo ja sen höyryvoimala.
Puuhiomo oli Suomen ensimmäinen erillään koskesta sijainnut, höyryvoiman varassa
toiminut hiomo. Sahan ja hiomon välisen kapean salmen rannalla, poikkeuksellisen
lähellä teollisuusrakennuksia on tehtaan johdon puisia asuintaloja.
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Historia: Martinniemen sahan perusti Kiiminkijoen suiston pohjoispuolelle Keuruun
asemapäällikkö Emil Granfelt 1905. Martinniemi Ltd uudisti sahan 1917 - 1918. Martinniemen viereiselle Laitakarille rakennettiin hiomo ja voimalaitos 1926 - 1927.
Sahalle vedettiin sivuraide Haukiputaan asemalta 1938 ja satama korvasi redit 1970.
Saha päätyi osaksi Rauma-Repolaa 1952, joka lopetti sahauksen 1987. Uusi yrittäjä
aloitti sahauksen alueella uudelleen 1993, joskin vanha saharakennus jäi vaille käyttöä.
Martinniemen suursaha työllisti Rauma-Repolan aikana enimmillään 1 300 henkeä.
Iin Röytässä toimineet luotsit siirtyivät Martinniemeen, saha-alueen eteläpuolella
olevaan Mustakarin saareen 1960-luvulla, vaiheessa jolloin saaristossa toimineita
luotsiasemia ryhdyttiin siirtämään mantereen yhteyteen. Luotsiasemasta muodostui
olennainen osa Martinniemen alueen teollista satamamiljöötä ja tärkeä maisemaelementti.
kohteeseen sisältyy: huvila; muu tuotantorakennus; saha; satama; seurantalo
ympäristön nykyluonne: taajama
Pohjanmaan rantatie/Mietunperäntie (II)
Kuvaus: Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista.
Ratsupolusta kehittynyt maantie on kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden
ympäri. Rantatiellä oli suuri taloudellinen ja hallinnollinen merkitys ja 1643 - 1645
Ruotsin-Tanskan sodan aikana sitä käytettiin postitienä Tukholmaan. 1660-luvulle
tultaessa tie oli rakennettu etelästä Ouluun, mutta Oulun kaupunkia pohjoisemmat
osat olivat edelleen huonokuntoisia. Oulun ja Tornion välinen tieosuus saatiin kärrytieksi vasta kuningas Adolf Fredrikin vuoden 1752 matkan alla.
Vanhan linjauksen mukainen maantie on ollut monin paikoin käytössä aina 1950luvulle. Parhaiten säilyneillä tieosuuksilla vanhan tien maastonmyötäinen olemus ja
linjaus ovat tien parantamisesta huolimatta säilyneet tai nähtävissä. Tiet ovat kapeita
ja vaihdellen hiekka- ja sorapintaisesta päällystettyihin. Haukiputaalla tie on parhaiten säilynyt Mietunperäntiellä.
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PERINNEBIOTOOPIT
Upin niitty (2)
Peruskarttalehti: 344202
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72038:34221, akp:aki 72379:34213
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 15,8 ha
Maanomistaja: Haukiputaan kunta, jakokunta, yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalaiset lajit, ruijanesikko, otalehtivita, punakämmekkä ja lettotähtimö
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty, muu, haka, entinen pelto
Alueen kuvaus: Haukiputaan Halosenlahdella sijaitseva Upin niitty on yksi edustavimmista merenrantaniityistä Oulusta pohjoiseen. Halosenlahden maisemaa luonnehtivat lukuisat pienet saaret ja jyrkkänä piirtyvät rantametsät.
Viimeksi laidunkäytössä ollut niittyalue on rajausta hieman suppeampi. Niityn taustana on lehtimetsiä ja peltoja. Pensaikko muutenkin peittää näkymiä kylälle. Peltojen
päässä on pieni mutta järeä koivumetsikkö. Pohjois-Pohjanmaan liuskejakso ulottuu
täällä rannikolle, mikä heijastuu kasvillisuuden rehevyytenä. Niityn maaperä on hienoa hietaa ja metsäkumpareen moreenia.
Vesirajassa on rantaluikka- ja sinikaislakasvustoja. Niittyä luonnehtivat matalat tupassara-, luhtakastikka-, suolavihvilä- ja punanatavaltaiset kasvustot. Pensoittuminen
on alkanut metsänreunassa. Mietunperän pohjukassa on luhtaisia saraniittyjä. Koivuhaassa kasvavat metsäkurjenpolvi ja ahomansikka ovat täkäläisissä merenrantametsissä harvinaisia. Huomionarvoisina mainittakoon nurmitatar ja rohtotädyke.
Niityllä kasvaa paikoin runsaana valtakunnallisesti silmälläpidettävä ruijanesikko.
Myös uhanalaista punakämmekkää tavattiin. Muita huomionarvoisia merenrantaniityn lajeja ovat somer-, meri- ja vihnesara, perämerensilmäruoho sekä rantanätkelmä.
Mietunperästä on löydetty alueellisesti silmälläpidettävät otalehtivita ja lettotähtimö
sekä harvinainen sarjarimpi.
Vesi- ja rantalinnuston kannalta niityllä on seudullista merkitystä. Niityllä pesii tukkasotkien ja puolisukeltajasorsien lisäksi monipuolinen kahlaajalajisto ja naurulokkeja.
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Aikaisemmin ranta oli valtion, ja siirtolaiset vuokrasivat sitä yhteislaitumeksi. Viimeksi niitty on ollut yksityisellä tilalla vuokralla hieholaitumena 1980-luvun alussa. Hiehoja oli vuosittain parikymmentä. Tällöin laitumeen kuuluivat myös nykyiset niittyyn
rajoittuvat pellot, jotka laidunnuksen loputtua raivattiin viljelykseen. Rajaukseen
sisältyvä peltoa ei kuitenkaan enää viljellä. Metsikössä on kesämökki, jolta on kaivettu rantaan venevalkama.
Hoitotarve: Niitylle kasvanut pajupensaikko tulisi raivata ja ranta aidata uudelleen
hieholaitumeksi. Kesämökin omistajalla on karjaa, mutta mm. maanomistusolot
toistaiseksi estävät rantaniityn laiduntamisen.
RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Luukela (11)
Sankoniemen huvilat (12)
Martinniemen sahan alue, Rauma-Repolan saha (13)
Kauppila (14)
Luukelan (11) tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1738. Neliömäistä pihapiiriä reunustavat v. 1821 rakennettu, edelleen hyväkuntoinen, maalaamaton hirsinen
luhti, vuodesta 1951 tyhjillään ollut huonokuntoinen asuinrakennus, v. 1867 rakennettu asuinrakennus sekä navetta. Asuinrakennukset ovat punahonkaa, ulkopuolelta
laudoitettuja ja punamullalla maalattuja, listoitukset ovat valkoiset. Nykyisen päärakennuksen kuisti on rakennettu v. 1937, pieniä muutoksia on tehty myös myöhemmin. Taloryhmästä erillään sijaitsee vanha savupirtti, joka nykyisin toimii myllynä ja
varastona. Rakennusta on muutettu lisärakennelmin ja aukoituksin. Viljelysmaisema.
Sankoniemen huvilat (12) muodostuu kolmesta kaksikerroksisesta huvilarakennuksesta, joiden tyylissä on yhtymäkohtia Karjalan kannaksen huviloihin.
Kiianmiehen huvila
Nylanderin huvila
Sarkkisen huvila

mainen ja viihtyisä 1940-50 -luvuilta peräisin oleva asuma-alue. Kaupinkankaan työväenrivitalot ovat vuodelta 1951. Arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema tehtaanjohtajan talo on 1950-luvun alusta, nykyisin taiteilijakotina.
Kauppila (14)
Vanha maalaistalon pihapiiri, jossa on kaksi suurta asuinrakennusta. Valkeaksi maalattu v. 1978 korjattu rakennus on todennäköisesti 1800-luvun alusta. Punaiseksi
maalattu asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla. Pihapiirissä on komea
kuusiaita ja uusia talousrakennuksia. Tämä vanha asuinpaikka on jäämässä uudemman asutuksen keskelle.

5.1.3. Ervastinranta ja Kirkonkylä
KUVAUS

Nylanderin huvila idästä. Katja Makkonen, 2005.
Martinniemen sahan alue, Rauma-Repolan saha (13)
Saha perustettiin v. 1904, rakennuttaja oli Keuruun asemapäällikkö Granfelt. Vuodelta 1905 saha-alueella ovat jäljellä vielä tyyliltään jugendhenkiset johtajan asunto
(suunnittelija Lappi-Seppälä) sekä klubitalo. Rakennukset sijaitsevat vehmaan puistomaisen piha-alueen reunamilla lähellä sahaa. Nykyinen saharakennus on peräisin
vuodelta 1919, puuhiomo vuodelta 1927. Lisäksi alueella on lautatarha, satama ja
rautatie. Martinniemen Sahan asuntoalue on yhtenäinen v. 1910 rakennettu alue,
joka käsittää asuintaloja, aittoja, ulkorakennuksia sekä yhteistiloja. Rakennukset
muodostavat suljettuja viihtyisiä pihamiljöitä. Alueen uudistaminen on käynnissä.
"Pomola", Martinniemen Sahan virkailijoiden asuntoalue on yhtenäinen puutarha-

Haukiputaan Kirkonkylän keskeinen maamerkki on vesitorni. Muita maisemaa hallitsevia maamerkkejä ovat vanhat sahojen piiput, mutta tärkein on kuitenkin Haukiputaan vanha kirkko. Kirkonkylän selvimmän reunan muodostaa Kiiminkijoki. Aukeiden
viljelyalueiden selkeät reunat rikkoontuvat rakentamisen ja peltojen metsittymisen
myötä. Maisemakuvaan eniten vaikuttavia tekijöitä ovat asuin- ja teollisuusalueiden
muodostaminen (uudet ja täydentävät) sekä suljettujen ja avoimien maisematilojen
vaihtelu. (Lähde: Kirkonkylän osayleiskaava 2020, tavoiteraportti 12/2001, Haukiputaan kunta)
MUINAISJÄÄNNÖKSET
Alueella ei ole luetteloituja muinaisjäännöksiä.
MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Ervastinranta (8) on viljelysmaisema jossa on perinteistä rakennuskantaa mm. Markuksen ja Ruuskasen taloissa.
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Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

PERINNEBIOTOOPIT

Haukiputaan kirkko ympäristöineen (1)
Kuvaus Haukiputaan puukirkko on merkittävä erityisesti 1700-luvun tunnetuimman
kirkkomaalarin Mikael Toppeliuksen tekemän poikkeuksellisen laajan kuvakoristelun
vuoksi. Kiviaidan ympäröimän kirkkotarhan keskellä lähellä Kiiminkijoen suuta oleva
kirkko on pohjakaavaltaan ulkoviisteinen ristikirkko. Sen ulkoarkkitehtuuria leimaa
1900-luvun alussa jugend-tyyliin tehty korjaus, jossa ristivarsien päihin on lisätty
eteistilat ja uuden tiilikaton lappeet ulotettu myös niiden yli. Kirkon interiööriä, seiniä ja holveja, koristavat Mikael Toppeliuksen runollisen lempeät maalaukset.
Uuteen ja Vanhaan testamenttiin perustuvia kuva-aiheita on kaikkialla kirkon valkeiksi maalatuissa hirsiseinissä ja holvissa. Kuvat on varustettu raamatuntekstein ja
kuvia lahjoittaneiden varakkaiden talollisten nimin. Kirkkotarhan aitaan liittyy kolmikerroksinen pohjalainen, rakennusmestari Heikki Väänäsen johdolla rakennettu renessanssitapuli vuodelta 1751.
Lähiympäristön arvokkaat kohteet ovat toisella puolen oleva vanha hautausmaa,
kotiseutumuseona toimiva viljamakasiini, talonpoikaiseen rakennustraditioon rakennettu Haukiputaan ensimmäinen kansakoulu vuodelta 1879 sekä modernia arkkitehtuuria edustavat uusi ja vanha seurakuntakeskus.
Historia: Matti Hongan suunnittelema ja Jaakko Suonperän johdolla 1762 aloitettu
Haukiputaan kirkon rakennustyö valmistui 1764, jolloin kirkon vihkiminen toimitettiin. Kirkko oli Kälviältä kotoisin olleen Suonperän ensimmäinen. Mikael Toppelius
aloitti kirkon maalausten tekemisen 1774 ja niistä viimeinen, pohjoisseinän suuri
Viimeinen tuomio valmistui viisi vuotta myöhemmin. Kirkon 1902 tehdyn uudistuksen suunnitteli arkkitehti Viktor Sucksdorff. Haukiputaan kappeli, joka perustettiin
1630-luvulla Iin laajaan, jo keskiajalla syntyneeseen emäseurakuntaan, itsenäistyi
1873.
Kohteeseen sisältyy: kellotapuli; kirkko; koulu; lainamakasiini
Ympäristön nykyluonne: kirkonkylä

Törmälänsaari (5)
Peruskarttalehti: 253308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72332:34242, akp:aki: 72329:34240
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 2,3 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji ahonoidanlukko
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, muu, haka, niitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijoen Törmälänsaaren erottaa mantereesta kapea myllykanava. Saari on pensaikkoinen ja lehtimetsäinen, ja perinnemaisemaan kuuluu myös
mantereen puolella jyrkkä havumetsäinen törmä. Alue on ollut Törmälän talon vasikkahakana.
Seutukaavassa paikka kuuluu asuntoaluevaraukseen ja valtuuston vahvistamassa
osayleiskaavassa osittain virkistys- ja retkeilyalueeseen. Törmälän rakennukset sekä
saaren pohjoiskärjessä olevat 1900-luvun alkupuolella rakennetut Huovelinin sahan
ja myllyn rakennukset myllykanavineen ja patorakennelmineen ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
Vuoteen 1964 asti saaressa pidettiin lampaita ja hevosia. Sen jälkeen alue on ollut
vuosittain noin neljän alle yksivuotiaan vasikan laitumena. Laidunnusteho ei ole riittänyt pitämään aluetta avoimena. Kanavanvarren vesakoita on viimeksi raivattu noin
vuonna 1990. Törmälänsaari on virkistyskalastajien tukikohta. Mantereenpuolen
törmä on pääosin havupuuvaltaista käenkaali-mustikkatyypin kangasta. Myllykanavan varressa on tiheää paju-hieskoivu-harmaaleppävesakkoa. Törmään on ajettu
täytemaata.
Törmälänsaaressa on suuriruohoista harmaalepän, hieskoivun ja tuomen vallitsemaa
vesakkoa. Saaren keskellä on hieman kotkansiipityypin harmaaleppätulvalehtoa sekä
metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin koivikkoa. Korkeimmalla kohdalla on
mm. kissankellon ja pukinjuuren luonnehtimaa ketoa. Saaren lounaiskärkeen on
kasattu ruoppausmassoja. Saaren luoteisosasta löytyi alueellisesti silmälläpidettävä
ahonoidanlukko. Muista lajeista mainittakoon ahomansikka, ahopukinjuuri, ranta- ja
rohtotädyke, nurmitatar, kissankäpälä sekä päivänkakkara.
Hoitotarve: Vesakoita tulisi raivata myllykanavan varrelta ja saaren keskellä olevalta
kedolta. Laidunnusta tulisi tehostaa. Lampaat pitäisivät vasikoita tehokkaammin
aluetta avoimena.
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RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Kirkko ja tapuli (1)
Vanha hautausmaa (2)
Kotiseutumuseo (3)
Kirkkoniemen kansakoulu (4)
Holma ja Pohjamo (5)
Santaholman sahan alue (6)
Halkokari (7)
Markuksen aitat ja vanha tuparakennus (9)
Vanha pappila, Salmela (10)
Tervahaudat (17)
Toivola (18)
Törmälä (19)
Huovelinin (ent. Jussila) mylly ja saha (20)
Kirkko ja tapuli (1)
Kirkko on rakennettu vuonna 1762, tapuli v. 1751. Vuosien 1630–1646 välillä rakennettu puinen varuskuntakylän kirkko purettiin 1700-luvun puolivälin aikoihin liian
pienenä haukiputaalaisten tarpeisiin. Tilalle rakennettiin Matti Hongan suunnitelmien mukaan puinen ristikirkko, jonka nurkat ovat viistetyt. Rakentamistyön suoritti
Jaakko Suonperä, seinämaalaukset ovat Mikael Toppeliuksen (1770–1790 -luvuilta).
Vuonna 1848 kirkkoa korjattiin aukaisemalla uusia ikkuna-aukkoja viistoseinille ja
muita ikkunoita mahdollisesti myös suurennettiin. Tämä tuhosi osan seinämaalauksista. V. 1901 teki arkkitehti Josef Stenbäck kolme korjausehdotusta, joita ei kuitenkaan noudatettu. Toteutettu korjaus on arkkitehti Viktor J. Sucksdorffin, minkä mukaan kirkon alkuperäiseen rokokooilmeeseen liitettiin jugend-tyylisiä lisiä. Kirkon
rakenteita muutettiin tehtäessä lehteriä ja lisärakennelmia. Viimeistä tuomiota esittävä taulu siirrettiin 1,5 metriä taaemmaksi. Uusi sakaristo rakennettiin kirkon itäpäähän. Muutamat ikkunat suurennettiin oviksi. 1900-luvun alussa konservoitiin
myös kirkon maalauksia. uusi konservointityö v. 1972–75. Heikki Väänäsen rakentama tapuli on alkuperäisessä asussaan. Tapulin seinustalla on vaivaisukko 1800-luvun
puolivälistä.
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Törmälän pihapiiri. Eino Niskala, 2004.
Vanha hautausmaa (2) on lehtomainen, valkoisella puuaidalla rajattu alue lähellä
kirkkoa. Kasvuston seassa useita ristejä ja muistokiviä.
Kotiseutumuseo (3) on vuonna 1858 seurakunnan varoilla rakennettu lainajyvästön
makasiini, joka on sisustettu kotiseutumuseoksi.
Kirkonniemen kansakoulu (4) on rakennettu vuonna 1875, toiminut kouluna vuoteen 1971. Hyväkuntoinen, punamullattu rakennus valkoisine listoituksineen ja puuleikkauksineen kirkon läheisyydessä on Haukiputaan vanhaa keskustaa rikastuttava
lisä.
Holma ja Pohjamo (5) on kahden tilan rakennuksista muodostuva yhtenäinen miljöö.
Holman tila on ollut saman suvun hallussa 1640-luvulta asti. Kahden eri-ikäisen
asuinrakennuksen, navetan ja aitan reunustama neliömäinen pihapiiri on kokonai-

suutena Haukiputaan eheimpiä talonpoikaisrakennusryhmiä. Toisen asuinrakennuksen tupaosa on rakennettu 1700-luvulla savupirtiksi, jatko-osa on 1820-luvulta. Samoilta ajoilta, jolloin tila jaettiin osiin, ovat myös kuistit sekä toinen asuinrakennus.
Aitan seinässä on vuosiluku 1782, navetta oletetaan rakennetun 1800-luvun alkupuolella. Rakennusryhmä on ulkonaisesti säilynyt muuttumattomana tämän vuosisadan
alusta lähtien. Tien toisella puolella oleva Pohjamon talo käsittää neliömäisen pihapiirin, jossa on kaksi asuinrakennusta, navetta ja puoji.
Santaholman sahan alue (6) Entinen Santaholman Jokirannan saha-alue, jossa sahaustoiminta aloitettiin v. 1914, höyläämö rakennettiin 1920-luvulla ja puuhiilimö
1938. Sahaustoiminta lopetettiin 1967. Rakennuksista ovat jäljellä tulipalojen ja purkamisten jälkeen piippu, kaksikerroksiset työläisten asuintalot 1920- ja 1930-luvuilta
ja yksikerroksinen asuinrakennus. Santaholmantien raitti on luonnonkauniilla paikalla
Kiiminkijoen suulla. Saha-alueen pohjoispuolella, Kiiminkijoen rannalla, on kaksikerroksinen, eterniittikatteinen Reinilän huvila 1920-luvulta.

Toivola (18) Kauniilla paikalla Kiiminkijoen rannalla sijaitseva vanha suojeluskuntatalo, joka on nykyisin sähköalan liikkeen konttorina ja verstaana. Ulkoapäin talo on
säilyttänyt lähes vanhan asunsa, vaikka sisälle on tehty muutoksia. Sodan aikana
tänne oli majoitettuina saksalaisia, ja heidän rakentamiaan ovat myös läheiset juoksuhaudat. Pienen peltoaukean toisella puolella on vanha tykkihalli, joka on nykyisin
asuntoina.
Törmälä (19), Perinteisistä maaseuturakennuksista koostuva ryhmä, johon kuuluu
asuinrakennus sekä ulkorakennuksia. Kesäasuntona.
Huovelinin (ent. Jussilan) saha ja mylly (20) Edelleen käytössä oleva 1900-luvun
alkupuolella rakennettu huonokuntoinen saha- ja myllyrakennus. Paikalla on myös
patorakennelmia ja myllykanavia.

Halkokari (7) on kalastajakylä Kiiminkijoen suistossa Isoniemessä: satama ja vajarakennuksia.
Markuksen aitat ja vanha tuparakennus (9) Rakennukset eivät kokonaisuudessaan
muodosta yhtenäistä pihapiiriä: tontilla on kaksi päärakennusta joista uudempi eroaa
muusta rakentamisesta mataline siipirakennelmineen ja loivine harjakattoineen.
Alueella on säilynyt kolme vanhaa patsasaittaa sekä ehkä 1700-luvulta peräisin oleva
paritupa, joka nykyisin on varastona. Tuvan arvellaan olleen savupirtti, joskaan tulisijaa ei enää ole jäljellä. Hirret ovat kirveellä veistetyt, ovi- ja ikkunakarmit puuttuvat.
Oviaukot ovat yläosistaan veistetyt kaareviksi. Rakennus on maalamaton. Ovi- ja
ikkunapielet ovat olleet aiemmin punamultaiset. Alimmat hirsikerrat ovat lahoja.
Vanha pappila, Salmela (10) on Jakob Rijfin suunnittelema v. 1796 rakennettu kolmiosainen, pohjaratkaisultaan karoliininen asuinrakennus. 1800-luvun loppupuolella
rakennusta laajennettiin kummastakin päästään ja sisäänkäyntien eteen rakennettiin
kuistit.
Tervahaudat (17) Jokihaaran törmällä ("Haudanpalttu") sijaitsee tervahaudan pohja.
Läheisellä puistoalueella on kaksi tervahaudan pohjaa. Haukiputaalla on ollut runsaasti tervahautoja, mm. Tolppatörmällä ja Kellossa Kirkkotien varrella.

Huovelinin mylly- ja saharakennus Kiiminkijoelta luoteesta. Katja Makkonen, 2005
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5.1.4. Asemakylä

MUINAISJÄÄNNÖKSET

KUVAUS

a. Metelinharju 1-2
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: ajoittamaton
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: röykkiöt
Kiiminkijoen eteläpuolella, rautatien ja moottoritien välissä sijaitsee Metelinharju,
jonka laella kivisessä kankaassa on röykkiömäinen kivirakennelma sekä neljä rakkakuoppaa. Röykkiö on kooltaan 6 x 5 m. Kivet ovat kooltaan vaihtelevia ja osin koneellisessa metsänhoidossa liikkuneita. Kuopat ovat noin 2 m laajuisia ja likimain ½ m
syviä. Harjun luoteispäässä noin 200 m päässä edellisestä on toinen röykkiö pohjoiseen viettävässä rinteessä. Mahdollinen hautaröykkiö on ilmeisesti turvepeitteinen,
kooltaan noin 2,5 x 3 m ja siinä havaittiin ainakin kolme kivikerrosta.

Asemakylä kuuluu liikenneympäristöön ja taajamaympäristöön. Varhaisimmat liikenneyhteydet perustuivat vesireitteihin ja asutuskeskukset syntyivät jokien varsille.
Asemakylälle perustettiin rautatieasema. Rautatie muutti yhdyskuntarakennetta ja
monien taajamien ilmettä. Pohjanmaan rata tuli Ouluun 1886, sen jatko pohjoiseen
Tornioon valmistui 1904. Ylivieskan - Iisalmen rata (ns. Kyösti Kallion rata) 1924,
Oulun - Kontiomäen rata 1927. Rautatieasemien rakennukset tehtiin rataosuuksittain
yhtenäisten tyyppipiirustusten mukaan. Asema-alueisiin kuuluu yleensä myös puisto
ja asuinrakennuksia. VR oli pappiloiden ohella merkittävä puutarhakulttuurin levittäjä Pohjois-Suomen taajamissa ja maaseudulla.
Asemakylään olennaisesti kuuluvat Asemakylän raitti ja Asemakylän vanha rautatieasema. Asemakylä sijaitsee Kiiminkijoen ja Oulu - Tornio-rautatien risteyskohdassa,
noin 2,5 kilometrin päässä keskustasta. Kylä on muodostunut pääosin Haukiputaan
rautatieaseman ympärille. Asemakylän keskusta on muotoutunut Kiiminkijoen pohjoisrannalle Asemakyläntien ympäristöön. Pohjoisessa Kuivalanperä ja Tuohilaakso,
etelässä Tolppatörmä sekä Jokelantie ja idässä Kärpänmäki antavat kylälle alueelliset
rajat.
Kiiminkijoki, joen ylittävä rautatiesilta ja Asemakyläntien kyläraitti ovat kylälle leimaa
antavia peruselementtejä. Kylämaisemaa rikastuttaa useamman vuosikymmenen
aikana muotoutunut rakennuskanta. Monipuolisten palveluiden aikakausi on aistittavissa Asemakyläntien varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista. Rautatieasema
ja sen ympäristö sekä siltavahdintalo Kiiminkijoen eteläpuolella antavat vielä nykyäänkin selvän kuvan rautatien merkityksestä kylälle. Asemakylä sijaitsee liikenteellisesti hyvien maantieyhteyksien läheisyydessä, mikä on osaltaan lisännyt kylän vetovoimaa viihtyisänä ja hyvin saavutettavana asuinpaikkana.

b. Honkikangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: röykkiöt
Kohde sijaitsee Kiiminkijoen ja sen eteläpuolisen Honkikankaan välisellä pienellä
moreenikumpareella. Valtatien 4 uusi linjaus on kohteen länsipuolella. Röykkiö on
kooltaan noin 4x5 m ja korkeudeltaan noin 30 cm. Röykkiö on aluskasvillisuuden
peitossa. Vuoden 2005 inventoinnissa röykkiö oli ennallaan.
c. Hietakangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: ajoittamaton
Muinaisj.tyyppi: maarakenteet
Tyypin tarkenne: kuopat
Kiiminkijoen eteläpuolella Jokelantiestä länteen erkanevan Aaltokankaantien varrella
sijaitseva kuoppa-alue, jossa on paikallistettu kaikkiaan 23 maakuoppaa noin 150 x
75 m alalla. Hietakangas on tasaista kuivaa mäntykangasta. Kaikki kuopat ovat Aalto-
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kankaantien pohjoispuolella, tien eteläpuolella on havaittu ainoastaan kaksi epävarmaa kuoppaa. Kuopat ovat pyöreitä ja laakeita sekä halkaisijaltaan noin 1,1 - 2,0 m ja
0,2 - 0,5 m syviä. Ympärysvallia ei näytä olevan. Kairattaessa kaikista havaittiin podsolimaannos ja joistakin kaksoismaannos. Mahdollisesti kyseessä on pyyntikuoppajärjestelmä aikaisintaan varhaiselta metallikaudelta.
d. Kurkelansaari Nw
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: kodanpohjat
Haukiputaan kirkosta 5 km itään.
Kohde, asuinpaikkakuoppa (?) sijaitsee Kurkelansaaren länsipäässä kankaalla, sen
luoteisosassa. Paikalla erottuu yksi kuoppa, jonka halkaisija on noin 4 m ja syvyys
noin 70 cm. Kuoppa on muinaisen rantavallin kivikkoisessa moreenissa.

Kohteisiin kuuluvat muun muassa:
Aseman asuinrakennus
Haukiputaan asema
Lomakoti Onnela
Pumppuasema
Vahtitupa

e. Kurkelansaari Se
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Haukiputaan kirkosta 5 km itään.
Kohde sijaitsee Jokikylän länsipuolella olevan Kurkelansaaren keskiosassa ja saarella
olevan kankaan itäosassa. Äestetyssä rinteessä havaittiin kvartsiesineitä ja -iskoksia
sekä tulen rapauttamia kiviä, jotka jätettiin poimimatta. Noin 250 m kohteesta 23
luoteeseen ja mökeille vievästä tiestä noin 200 m länteen havaittiin vuonna 1992
hakkaamattomalla metsäalueella yhteensä 12 muodoltaan pääosin pyöreää kuopannetta.
MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Asemakylän raitti (25)
Koulun ja rautatien välillä oleva asuin- ja liikerakennusten tiiviisti rajaama taajamamainen raitti, johon liittyy Kiiminkijoen ranta-alueen miljöö. Raitin rakennuksista
vanhimmat ovat 1800-luvun lopulta, pääosa on heti sodan jälkeen rakennettuja.
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Lomakoti Onnelan pihapiiri kaakosta. Katja Makkonen, 2005.

PERINNEBIOTOOPIT
Väärähaan niitty (8)
Peruskarttalehti: 253308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72337:34278, akp:aki: 72336:34276
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,4 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PPerinnemaisematyypit: tulvaniitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijoen Väärähaan pohjoisrannassa on asutuksen lomassa säilynyt pieni niittykaistale, joka on aikaisemmin ollut laitumena. Niityn pohjoispuolelta
reunustaa komea kuusirivistö. Seutukaavassa alue on varattu asuntoalueeksi.
Niitty on ollut nautakarjan laitumena mahdollisesti 1990-luvun alkuun. Alue on ahkerassa virkistyskäytössä.
Vesirajassa on kapeana vyönä jokapaikansaraniittyä ja sen yläpuolella tuoretta rönsyja niittyleinikin vallitsemaa niittyä, joka timotein runsaudesta päätellen saattaa olla
kylvöperäistä. Metsäkurjenpolvea, mesiangervoa ja nokkosta on laikkuina. Niittyä on
kivetty, ja kiviraunioilla on matalampaa lajistoa, mm. ahomansikkaa. Muita huomionarvoisia lajeja ovat nurmitatar, ranta- ja rohtotädyke. Niityn itäpäässä kasvaa
vanha pihlaja.
Hoitotarve: Aluetta kannattaisi hoitaa niittämällä, jolloin se palvelisi parhaiten lähiasutuksen virkistystarpeita.

Ala-Jussila (21) 1870-luvulla rakennettu asuinrakennus, jossa on toiminut Haukiputaan ensimmäinen kansakoulu ennen Kirkkoniemen koulun valmistumista. AlaJussilassa on myös vuosisadan vaihteen tienoilla rakennettu toinen asuinrakennus
sekä kivinavetta.
Haapalahden myllykanava (22), vanha myllykanava, jossa on patorakennelmia.
Rautatieasema (26) on vuonna 1903 rakennettu Oulun - Tornion rataosuudelle tyypillinen asemarakennus, jonka on suunnitellut Bruno Granholm. Aseman eteläpuolella Kiiminkijoen sillan kupeessa on pieni radanvartijan tupa vuodelta 1903.

RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Ala-Jussila (21)
Haapalahden myllykanava (22)
Rautatieasema (26)

Haukiputaan asemarakennus kaakosta. Katja Makkonen, 2005.
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5.1.5. Jokikylä ja Hanhiperä
KUVAUS
Jokikylä on Haukiputaan kunnan itäisin kylä, jonka yhteydessä sijaitsee myös Onkamo. Jokikylän maisemakuvan tärkeimmät elementit ovat Kiiminkijoki ja peltomaisemat. Näköalapaikkoina toimivat joen ylittävät kaksi siltaa ja Mursunrannan laavu,
joista avautuu kauniita näkymiä joelle, Kurkelansaareen ja joen rantatörmille. Alueella on kauniita kujia ja asuntoteitä, jotka sijoittuvat niin luonnonympäristöön kuin
rakennettuun ympäristöön. Rakennukset ovat paikoin hyvinkin lähellä tietä. Sijoittelun ansiosta asuntoteille muodostuu tien pääteaiheita ja kulkemisesta tulee mielenkiintoista uusien avautuvien näkymien ansiosta. (Lähde: Jokikylän osayleiskaavan
perusselvityksiä, Haukiputaan kunta)

Kohde, kuopanteita ja mahdollinen asuinpaikka, sijaitsee Kiiminkijoen eteläpuolisen
Kiviharjun koillisosassa, joen rannasta noin 500 metrin päässä. Alueella erottuu 8
selvää kuoppaa matalalla hiekkaisella kangasharjanteella. Ne ovat kooltaan 3,5-5 m,
muodoltaan suppilomaisia ja noin 40 - 100 cm syviä. Osassa kuoppia erottuu valli.
Lisäksi alueella on noin 7 epämääräisempää painannetta, joiden keskeltä tieleikkauksesta alueen pohjoisosasta löytyi kvartsi-iskoksia mahdollisen asuinpaikan merkkinä.
Alueelta länteen 300 metrin päässä on vanhoja pieniä sekä käytössä olevia suuria
hiekkakuoppia.

MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Kiviharju, pohjoinen
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: keittokuopat
Haukiputaan kirkosta 5,7 km itään.
Kellon Kiviharjulla tasaisen kankaanlaen reunassa sijaitseva neljän kuopan ryhmä.
Paikalle on Iijoen etelärannasta runsaat 300 m ja moottoritiestä noin 2 100 m itään.
Paikalla on vuonna 2006 todettu neljä kuoppajäännöstä, jotka yhteen kuoppaan
tehdyn koepiston perusteella ovat keittokuoppia. Ne ajoittunevat varhaismetallikauteen (ks. erilliskohteet). Noin 200 - 270 m lounaaseen - etelään sijaitsee Kiviharjun
pyyntikuoppa-alue.
b. Kiviharju
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: muinaisjäännösryhmät
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Haukiputaan kirkosta 6 km itään

Jokikylän maisemaa. Kuva: Haukiputaan kunta.
MAISEMA
Alueella ei ole luetteloituja arvokkaita maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä alueita.
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PERINNEBIOTOOPIT
Luokanmutka (3)
Peruskarttalehti: 3511 05
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72350:34322, akp:aki 72347:34320
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 3,3 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: tulvaniitty, pelto, haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Kiiminkijoen Luokanmutkassa joen pohjoisrannalla ovat lammaslaitumena olleet rantaniitty, haat ja metsälaidun. Tilakeskus sijaitsee niityn pohjoispuolella olevalla mäenkumpareella, jolta avautuu näkymä niityn yli joelle.
Jokitörmään on raivattu kapea kaistale peltoa. Pellot ovat olleet nurmella. Töyrään
takana notkelmassa on noin sadan metrin levyinen rantaniitty, jolla tulva käy vuosittain. Sen alavimmat osat ovat viilto- ja vesisaravaltaisia, ja ylempänä on jokapaikansaran ja jouhivihvilän luonnehtimaa matalampaa kasvillisuutta. Pukinjuuri ilmentää
laidunnurkkauksen vaikutusta. Niityn reunalla on pieni heinävaltainen hieskoivu- ja
sekametsähaka ja toisella laidalla vähäinen kuusimetsälaidun. Laitumen huomionavoista lajistoa ovat pukinjuuren ohella ranta. ja rohtotädyke, sekä nurmitatar.
Aikaisemmin alue on ollut lehmälaitumena, mutta 1970- ja 1980-luvuilla laitumella
pidettiin noin 20 lammasta. Lampaat hävitettiin talvella 1993. Rantaniittyä myös
niitettiin, Pelto on kylvetty heinälle, mutta sitä ei ole lannoitettu. Niityllä on lato.
Hoitotarve: Laidunnus lehmillä tai lampailla tulisi aloittaa uudelleen tai niittyä ja
peltoa tulisi pitää avoimena niittämällä. Muokkaamattomana ja lannoittamattomana
jokitörmän pelto kehittyisi niittymäiseksi.
RAKENNUSPERINTÖ
Jokikylän ja Hanhiperän kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin kuuluvat:
Kellotörmän (23) suorakaiteen muotoinen pihapiiri joka muodostuu kahdesta vastakkaisilla puolilla olevasta aitasta, asuinrakennuksesta sekä navetasta. Rakennukset
ovat hirsipintaisia ja punamullalla maalattuja. Päärakennus on hieman yli sadan vuo-
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den ikäinen. Pihapiiristä erillään sijaitsee vuonna 1873 rakennettu riihi, jossa hirren
päät ovat kauniisti muotoillut. Alueella on lisäksi kaksi patsasaittaa sekä paja, joka
oletettavasti on paikan vanhin rakennus. Pajassa on palkeet sekä muita työvälineitä.
Kellotörmän nimi johtuu alueen aiemmasta käytöstä kellolaisten tervanpolttopaikkana. Kuuluu maanviljelysmaisemaan.
Jokelan vanha koulu (38) on keskiosaltaan kaksikerroksinen tyyppipiirustuksilla rakennettu 1920-luvun klassismia edustava puinen koulurakennus.

Jokelan vanha kansakoulu. Kuva: Haukiputaan kunta.
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5.2. Kiiminki
5.2.1. Maisemakuva
Kiimingissä maiseman peruspiirteinä ovat kohtisuoraan mereen laskevat jokilaaksot
ja niiden väliin jäävät huuhtoutuneet vähäravinteiset selännealueet. Hienoimmat
maa-ainekset ovat huuhtoutuneet laaksoihin, jotka on raivattu usein pelloiksi. Kiiminkijoen laaksolle tyypillisiä ovat tulva-alueet, rehevä kasvillisuus sekä suot. Maaperän korkokuvaa tarkasteltaessa alueelle tyypillisiä ovat vaihtelevanmuotoiset moreenikummut. Asutus on sijoittunut laakson suuntaisesti laaksoa kuivemmille, mutta
selännettä rehevämpikasvuisille alueille: pienille kumpareille, jokitörmän kohoumille
ja selänteiden reunoille.
Kallioperältään Kiiminki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liuskevyöhykkeeseen, jonka
hallitsevia kivilajia ovat fylliitit. Kunnan halki kulkee Kiimingin liuskejakso, jossa on
tavattu muun muassa kupari- ja rautamalmia sekä volframia sisältävää scheeliittiä.
Yleisin maalaji on moreeni, monilla alueilla se on turpeen peitossa. Kiiminkijoen eteläpuolella on soraa ja hiekkaa. Kiiminkijoen eteläpuolen harjulaakso koostuu pienistä
harjukummuista ja se alkaa Ylikiimingin itärajalta ja kaartuu Kiimingin läpi Haukiputaan puolelle.
Noin puolet Kiimingin metsämaista on kuusimetsää, mikä on harvinaista mäntyvaltaisella Pohjois-Pohjanmaalla. Kallioperän kalkin ansiosta Kiimingin kasvillisuus on
rehevää. Puolet kunnan maa-alasta on suota, yleisimmin rämettä mutta varsinkin
kalkkialueilla on runsaasti lettoja. Kiimingin korkeuserot ovat vähäisiä, yleensä alle 10
metriä. Länsiosassa on matalaa, itäosassa maanpinta nousee 60–70 metrin korkeuksille. Vaihtelevin maasto on Kotajärven ja Kiiminkijoen eteläpuolella kulkevan harjulaakson alueella. Kunnan korkein kohouma on Rukavaara Hannuksen eteläpuolella.
Kaakosta luoteeseen Kiiminkiä halkoo Kiiminkijoki, joka on paikoin puolenkin kilometrin levyinen virta sulkien sisäänsä useita saaria. Koskista huomattavin on Koitelinkoski. Kiiminkijoen vedet alkoivat pilaantua 1970–80-lukujen vaihteessa ja lohen
lisääntyminen päättyi sen takia. Joen vettä on sen jälkeen puhdistettu. Kunnan alueella on useita järviä kuten pohjoisrajalla Kiiminkijokeen laskevat Kotajärvi, Tervajärvi
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ja Loukkojärvi jotka laskevat Kiiminkijokeen Haukiputaan puolella. Etelässä sijaitseva
Nurmijärvi kuuluu myös Kiiminkijoen vesistöalueeseen.
Lähteet: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, PohjoisPohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisemaalueet
Kiimingin hankealueen kyliin kuuluvat:
Alakylä
Tirinkylä ja Haipuskylä
Kirkonkylä
Ylikylä
Huttukylä

5.2.2. Alakylä
KUVAUS
Alakylä kuuluu maaseutukyliin, jotka ovat syntyneet yleensä voimakkaiden viljelysalueiden tuntumaan siten, että laaja viljelyalue on turvannut elinmahdollisuuden
useammille taloille. On syntynyt taloryhmiä, joiden yhteyteen ovat luontaisesti sijoittuneet koulu, kauppa ja muut palvelut. Alakylän keskustassa kauppa ja koulu ovat
joen ylittävän sillan tuntumassa. Kun talot ovat sijoittuneet maiseman muotoja noudattaen inhimillisille vyöhykkeille, noudattavat kylien muodot näiden vyöhykkeiden
muotoja. Näin kullekin alueelle on syntynyt maiseman muodoista johtuva omanlaisensa kylämuoto. Alakylän alueen kehittämisstrategiaan kuuluu lisätä asutusta kaavoittamalla uusia asuinalueita ja tiivistämällä kylää, maatalouden merkitys tulee
vähentymään.
Alakylän rakennuskanta muodostuu suurimmaksi osaksi uudisrakennuksista joista
useimmat ovat sijoittuneet maanteiden varteen. Vanhimmat rakennukset, joita on
muutamia jäljellä, ovat noin sata vuotta vanhoja.
Lähde: Jälleenrakennuskauden rakennusten inventointi, Alakylä, Kiiminki 2006; hankealueen kuvaus.
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MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Salvatinsaari
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: tervahaudat
Kiimingin kirkosta noin 8 km länsiluoteeseen.
Kiiminkijoessa sijaitsevan Salvatinsaaren itäosassa sijaitseva hyvin säilynyt tervahauta. Se on halkaisijaltaan 14–15 m ja 1,6 m syvä. Vallin leveys on noin 3m. Pohjalla on
runsaasti hiiltä. Itävallissa on juoksutuskanavan aukko, jonka halkaisija on 0,5 m.
b. Kalliosaari
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: latomukset
Kiimingin kirkosta noin 5 km länteen, Haukiputaan kirkosta 14,8 km itäkaakkoon.
Kivilatomus sijaitsee Nurmijärven Kuusisaaresta noin 1,1 km pohjoiseen olevalla
kahden kankaan välisellä Kalliosaaren suosaarekkeella. Havumetsää kasvavan kivikkoisen saarekkeen eteläosassa on kookkaiden maakivien lomaan koottu tasainen
kiveys, kooltaan noin 3 x 1,5 m. Kiveys on koottu miehennostannaisista kivistä ja on
sammalen peittämä. Vuoden 2005 inventoinnin mukaan röykkiö tai latomus on kooltaan 4,5 x 3,7 m ja 0,3 m korkea, nelikulmainen ja koottu kolmen isomman maakiven
keskelle. Latomuksesta on otettu parikymmentä kiveä vieressä olevaan nuotionpohjaan. Kohde on merkitty peruskartalle.
c. Lupukangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: ajoittamaton
Muinaisj.tyyppi: maarakenteet
Tyypin tarkenne: kuopat
Kiimingin kirkosta 4,9km luoteeseen
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Kiiminkijoen pohjoispuolella Alakylän yläpuolella sijaitsevan Lupukankaan itäreunassa havaittiin inventoinnissa 2005 kaksi pientä maakuoppaa. Ne ovat kooltaan 1,1 x
1,4 ja 3,1x2,7 m ja 40 a 80cm syviä. Kairatessa pienemmässä todettiin huuhtoutumiskerros, mutta isompi osoittautui kivikkokuopaksi.
MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Alakylä (26) on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Toimintapohjaltaan se
on vahva kylä. Se sisältää joenvarren viljelysmaisemakokonaisuus Takalonkylältä
Honkaseen.
Maisema koostuu neljästä pääjaksosta:
1) Itäisin on laakea agraarimaisema Takalonkylältä Alakylän Nuorisoseuran talon (rak.
1937 - 38, laajennettu 1980-luvulla) tienoille: tähän osaan kuuluvat mm. Mikkolan
talo (kohde 27) sekä sen lähellä joen pohjoispuolella sijaitseva talouskeskus.
2) Maiseman keskijakso, joka sijoittuu jokivarteen Alakylän sillan molemmin puolin.
3) Honkasen viljelysmaisema: eleetöntä traditionaalista maaseuturakentamista edustavia taloja, joiden luota jokiäyräältä avautuu näkymä Kiiminkijoelle.
4) Joen eteläpuolella Hurunmäen ja Alatalon perinteisten rakennusten muodostama
kokonaisuus.
PERINNEBIOTOOPIT
Honkasen rantalaidun (8)
Peruskarttalehti: 351105
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72306:34351, akp:aki: 72305:34350
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,3 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: tulvaniitty
Alueen kuvaus: Honkasen rantalaidun sijaitsee Kiiminkijoen itärannalla, ja sisältyy
kulttuurihistoriallisesti merkittävään Alakylän viljelymaisemakokonaisuuteen. Luonnonniitty rajoittuu kylvönurmiin heti töyrään päällä, ja se on ollut pitkään lypsykarja-

laitumena osana tilan kylvönurmia. Alaa typpilannoitetaan keväisin, ja ravinnevaluntaa tapahtuu myös kylvönurmilta.
Niitty on pääosin nurmilauhavaltaista, mutta matalaruohoisia kohtia laikuittain. Paikoin runsas ahopukinjuuri sekä kissankello ja heinätähtimö edustavat matalaa niittylajistoa. Myös rantatädyke kasvaa niityllä. Lannoituksesta kielivät nokkonen ja muut
typensuosijalajit. Vesirajassa on kapea viiltosaravyö ja muutama pajupensas.
Hoitotarve: Nykyinen hoito riittää alueen kunnossapitoon. Luonnonniityn lannoituksesta tulisi luopua, ja lannoitusta tulisi kylvönurmillakin vähentää siten, ettei ravinteita joutuisi niitylle ja jokeen.

Alatalon laidunniitty (11)
Peruskarttalehti: 351105
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72304:34349, akp:aki: 72302:34346
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 1,8 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PArvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalaiset lajit kullero ja kilpukka
Perinnemaisematyypit: tulvaniitty ja haka
Alueen kuvaus: Alatalon vanha laidunniitty sijaitsee Kiiminkijoen umpeen kasvavan
sivu-uoman rannassa Alakylän kulttuurihistoriallisesti merkittävän viljelykokonaisuuden rajalla. Kiiminkijoen ranta on tällä kohdin pensoittunut. Alue on ollut karjalaitumena pitkään. Viimeksi siinä on laidunnettu lypsykarjaa vuonna 1991.
Putaan rannat ovat luhtaiset. Niityn luoteisosassa on viiltosara- ja korpikastikkavaltaista tulvaniittyä. Märimpien niittyjen ja tuoreen, kovapohjaisemman osan välillä on
selvä kynnys. Suurin osa niitystä on kosteaa – tuoretta nurmilauhavaltaista kasvillisuutta. Myös suuriruohoista mesiangervon, karhunputken ja lehtovirmajuuren luonnehtimaa niittyä on hieman. Matalaa niittylajistoa edustavat mm. kissankello ja pikkulaukku. Pensaita ja puuntaimia on harvakseltaan, ja länsiosassa kasvaa kookkaampia koivuja. Alueen itäkärjessä on pieni hakamainen hieskoivua ja haapaa kasvava
metsikkö, jossa aluskasvillisuutena on korkeaheinäistä niittyä. Haapavesakko on
leviämässä metsikön ympäristöön. Alueellisesti silmälläpidettävää kulleroa kasvaa
niityllä ja haassa. Uomassa on silmälläpidettävää kilpukkaa. Huomionarvoisia lajeja
ovat rantatädyke, ketosilmäruoho, rantanätkelmä, päivänkakkara ja nurmitatar.
Hoitotarve: Avoin niittymaisema on nopeasti sulkeutumassa ja alue tulisikin ottaa
uudelleen laidunkäyttöön (nautakarja). Vesakkoja tulisi myös raivata.

Kuva Takalontieltä Alakylältä. Anna Mikkonen, 2010.
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Villasaari (6)
Peruskarttalehti: 351104
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72293:34361, akp:aki: 72289:34359
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 2 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, nummi, niitty
Alueen kuvaus: Villasaari on Kiiminkijoen laidunsaari, joka sisältyy kulttuurihistoriallisesti merkittävään Alakylän viljelymaisemakokonaisuuteen. Osayleiskaavassa saareen on merkitty lähivirkistysvaraus.
Ennen saari on ilmeisesti ollut yhteisaluetta, jota kiersi nuorison kilpajuoksurata.
Sittemmin saaren keskelle on raivattu 7 aaria peltoa, jossa on viljelty heinää. 1950luvulla saareen tuotiin vuosittain Honkasesta noin kymmenpäinen lammaskatras.
1970-luvulla saaressa on yhtenä kesänä pidetty lampaita. Pitkän tauon jälkeen saaressa laidunsi kesällä 1993 kolme nuorta lammasta. Samana kesänä saaren nuorta
lehtipuustoa harvennettiin.
Saaren luoteisosassa on tuoretta, suuriruohoista ja – heinäistä niittyä. Jyrkillä rantaosilla kasvaa harvakseltaan harmaaleppää ja kiiltopajua. Saaren keskiosa on lehtomaista, tulvavaikutteista kuusi-haapametsää, jossa kasvaa runsaasti katajaa. Saaren
kaakkoispäädyssä on tulvan ja jäitten vaikutuksesta avoimena säilynyttä, kivikkopohjaista nummimaista kasvillisuutta, jonka valtalajeina ovat kanerva, metsälauha ja
nurmirölli. Rannoilla on pensaikkoa. Lammaslaidunnus ei juuri näy. Pitkään laiduntamatta olleen saaren kasvillisuudessa on säilynyt niittylajeista mm. päivänkakkara,
kissankello, kissankäpälä, ahopukinjuuri, ketosilmäruoho, jäkki, nurmitatar ja rantatädyke.
Hoitotarve: Laidunnuksen jatkuvuus on epävarmaa. Tehokkaampi laidunnus (10
lammasta) ja pensaikkojen raivaus kohentaisivat maisemaa ja niittykasvillisuutta.
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RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Alakylän koulu (28) on hyväkuntoinen v. 1920 rakennettu puinen kansakoulurakennus, vanhin edelleen koulukäytössä olevista rakennuksista, joka on tehty käyttäen
kouluhallituksen mallipiirustuksia n:o 7. Sen vieressä on uudempi asuinrakennus,
jonka toisessa siivessä toimii nykyisin kirjasto.
Mikkola (27) Suuri kaksikuistinen perinteistä maaseuturakentamista edustava asuinrakennus.

Alakylän koulu. Pirkko Kangas, 2005.
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5.2.3. Tirinkylä ja Haipuskylä

RAKENNUSPERINTÖ

MUINAISJÄÄNNÖKSET

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet

Alueella ei ole luetteloituja muinaisjäännöksiä.

Haipuskylällä on Ylitalo (25) on Rehevän kasvillisuuden reunustama pihapiiri Haipuskylällä. Asuinrakennus on punamultainen ja siinä on korkea luonnonkivinen perusta.
Solallinen navetta- ja tallirakennus on alaosastaan luonnonkivistä ja yläosastaan
hirsinen. Sen vieressä on kaksikerroksinen aitta.
Tirinkylällä sijaitseva Kolehmainen (29) on 1700-luvun alusta peräisin oleva savupirtti, tiettävästi Kiimingin vanhin rakennus.

MAISEMA
Alueella ei ole luetteloituja arvokkaita maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä alueita.
PERINNEBIOTOOPIT
Kaattarin metsälaidun (10)
Peruskarttalehti: 351104
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72294:34391, akp:aki: 72290:34390
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 1,9 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PPerinnemaisematyypit: metsälaidun, haka
Alueen kuvaus: Kaattarin metsälaidun Tirinkylässä on laajaa peltoaukeata kahdelta
sivulta reunustava havumetsäinen karjanlaidun, jonka kaakkoisnurkka ulottuu Jolosjokeen.
Alue on ollut ehkä1970-luvulta lähtien viereisiin kylvönurmiin liittyvänä karjan jaloittelulaitumena. Kesällä 1993 aluetta laidunsi kymmenpäinen lypsykarja. Laitumen
ääripäitä lukuun ottamatta laidunpaine ei ole kovin suuri.
Suurelta osin metsälaidun on tuoretta kuusi- ja mäntyvaltaista puolukkamustikkatyypin kangasta. Hieskoivua on harvakseltaan. Sekä koillis- että kaakkoispäässä puusto on harvempaa, hakamaista ja aluskasvillisuus on tuoretta heinäniittyä.
Koko alueella kasvilajisto on tavanomaista; niittylajistoa edustavat mm. kissankäpälä,
kissankello ja nurmitatar.
Hoitotarve: Omistajilla on Tirinkylän ainoa maitotila, joka sekin on aikeissa lopettaa.
Nykyisen käytön jatkuminen riittäisi alueen hoidoksi.
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Kolehmaisen tilan päärakennus. Juho Peltoniemi, 2003.
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5.2.4. Kirkonkylä
KUVAUS
Kiimingin kirkonkylä on ns. kumparekylä ja on sijoittunut perinteisesti nauhamaiseen
tapaan joen varrella alueelle, joka maaperänsä ja kasvillisuutensa puolesta soveltuu
maanviljelyyn. Vanha kylänraittimiljöö on etenkin Ylikylän, mutta myös Kirkonkylän
merkittävä ominaispiirre. Pääosa Kiimingin rakennuskannasta on rakennettu sotien
jälkeen. (Lähde: Rakennusinventointiraportti – Ylikylän Kiiminkijoen ja Ylikiimingintien välinen alue sekä osa kirkonkylää, 2002)
MUINAISJÄÄNNÖKSET
Alueella ei ole luetteloituja muinaisjäännöksiä.
MAISEMA
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Kiimingin kirkko ympäristöineen
Kuvaus Kiimingin kirkko tapuleineen on kauniisti säilynyt ja tyylipuhdas esimerkki
1700-luvun loppupuolen pohjalaisesta puukirkkoarkkitehtuurista.
Kiiminkijokivarressa metsäisellä kankaalla sijaitseva kirkko on ulkokulmistaan viistetty ristikirkko. Kirkon paanukatto on suhteellisen loiva ja ristikeskuksen päällä on
pulleatyvinen viiritanko kukkoineen.
Kirkkosalia kattavat tynnyriholvit, joiden leikkauskohdassa on opaion -aukkoa vastaava "taivaspyörylä". Ristikeskuksessa on kahden hirren levyiset sidehirret. Kuoriseinällä, jonka takana on itäristin jatkeena sakaristo, on Mikael Toppeliuksen seinäpinnalle
liimaväreillä maalaama rokokookehysteinen Getsemane-, Vaskikäärme- ja Ristiinnaulittu- aiheinen triptyykki todennäköisesti 1760-luvun lopusta. Sakaristoon johtavien ovien yläpuolelle on maalattu Mooses laintauluineen ja ylipappi Aaron.
Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Kirkon luona olevan 1777 valmistuneen pohjalaisen renessanssitapulin rakennusmestarina on toiminut kiiminkiläinen rakennusmestari Pentti Paso.
Kirkon vieressä entisen lukkarilan mailla on pitäjän vanhin, 1884 rakennettu kansakoulu sekä 1927 valmistunut suurempi uusi koulurakennus. Kirkon lähiympäristön
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jokimaisemassa on Vääräkosken saha ja mylly vuodelta 1935.
Historia Kiiminki muodostettiin Haukiputaan kappeliksi 1781 ja itsenäiseksi seurakunnaksi 1858. Kirkonrakentaja Matti Hongan johdolla rakennettu kirkko vihittiin
1761.
kohteeseen sisältyy: hautausmaa; kellotapuli; kirkko; koulu;
ympäristön nykyluonne: kirkonkylä
PERINNEBIOTOOPIT
Takunsaari (5)
Peruskarttalehti: 351107
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72255:34447, akp:aki: 72253:34445
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 1,7 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalaiset mäkitervakko ja aholeinikki
Perinnemaisematyypit: haka, tulvaniitty, entinen pelto, niitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijoessa Rättärinnivan kohdalla on pieni laidunkäytössä ollut
saari, Takunsaari. Lounaispuoliskoon sijoittuva laidun koostuu hakamaasta ja entisestä pellosta. Rantatörmät ovat jyrkähköt, ja alueen länsiosa kohoaa pieneksi kumpareeksi. Länsireunalla on laajalti paljasta hiekkatörmää ja luoteisnokalla avokalliota.
Osayleiskaavassa alue on merkitty osin loma-asuntoalueeksi. Saaren eteläpuoliskoon
raivatulla pellolla on aikoinaan viljelty mm. ruista, minkä jälkeen se on ollut pitkään
laitumena. Haka on ollut perinteisesti lehmälaitumena. Alueella on jäljellä vanha
kesänavetta. Saaren vaihdettua omistajaa sitä käytettiin pionilaitumena, ja noin
1980-luvun alusta se on ollut vasikkahakana. Sekä pelto- että hakaosalla on pidetty
kahta vasikkaa joko alku- tai loppukesän ajan. Eläimet saavat jonkin verran lisärehua,
ja pelto-osaa on lannoitettu, mutta ei muokattu tai niitetty.
Entinen pelto on kosteaa – tuoretta heinäniittyä, paikoin kosteaa suuriruohoista
niittyä, jonka valtalajeja ovat nokkonen, rantatädyke ja mesiangervo. Laiteilla on
pensaikkoa. Pohjoispuoliskon keskellä on pensoittunutta (mm. metsäruusu, punaherukka) suuriruohoista keltaängelmän, ranta-alpin ja mesiangervon luonnehtimaa

niittyä ja pohjois- ja koillisosassa sekametsähakaa. Kookkaita kuusia, mäntyjä, hieskoivuja ja haapoja kasvaa harvakseltaan. Aluskasvillisuus on ruoho ja heinävaltaista.
Mukana on lehtomaisen tulvametsän lajeja kuten metsäkurjenpolvi ja kielo. Läntisellä hiekkatörmällä kasvaa alueella vaarantunutta mäkitervakkoa, ja kuivimmilla niittyosilla niin ikään vaarantuneeksi luokiteltua aholeinikkiä. Muista niittykasveista mainittakoon ahopukinjuuri, ruotsinpitkäpalko, rantatädyke, kissankäpälä, karvaskallioinen, rantaukonnauris, ketosilmäruoho ja nurmitatar.
Hoitotarve: Alilaidunnuksesta johtuva umpeenkasvu uhkaa matalampaa niittykasvillisuutta. Laidunnus on suositeltavaa aloittaa aikaisemmin kesällä ja niittyosia voisi
tarvittaessa niittää loppukesällä. Vesakkoja tulisi raivata ja keinolannoituksesta luopua.
RAKENNUSPERINTÖ
Kiimingin Kirkonkylällä ja Ylikylällä kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin
kuuluvat:
Kiimingin kirkko, tapuli ja hautausmaa (1)
Kiimingin kansakoulu (2)
Vääräkosken saha ja mylly (3)
Kotikumpu (4)
Ukkola (5)
Pappila (6)
Leppälä (7)
Kiimingin kirkko, tapuli ja hautausmaa (1), (myös valtakunnallisesti arvokkaita)
Pienehkö punainen, sakaroistaan viistetty ristikirkko vuodelta 1760, sisällä Mikael
Toppeliuksen maalauksia. Kirkon rakentajana oli Matti Honka. Tapulin on rakentanut

Pentti Paso vuonna 1777. Kirkko on korjattu v. 1975–77. Se on parhaiten alkuperäisen asunsa säilyttäneitä 1700-luvun puukirkkoja. Vanha hautausmaa, joka on otettu
uudelleen käyttöön v. 1960. Hautausmaata ympäröi kiviaita. Kirkon vieressä on Tirinkylän Ahon tilalta siirretty kaksikerroksinen aittarakennus.
Kiimingin kansakoulu (2) on Kiimingin vanhin kansakoulurakennus, joka rakennettiin
lukkarin virkatilalle vuosina 1882–1884. Koulua tehtiin osittain talkootyönä ja osittain
sen rakentaminen kustannettiin viinaverorahoista. Talollisten piti toimittaa hirsiä
rakennusaineiksi. Koulun yhteyteen rakennettiin myös navetta ja sauna. Vanha koulu
on nykyisin asuinrakennuksena. Samassa pihassa on myös vuonna 1927 valmistunut
kansakoulurakennus.
Vääräkosken saha ja mylly (3) Lauri Jämsän vuonna 1935 rakentama, edelleen käytössä oleva lautarakenteinen saha- ja myllyrakennus ja vanha myllykanava Kiiminkijoen etelärannalla. Lähellä ilmeisesti samanikäinen asuinrakennus. Rakennusten ja
viljelysten täplittämä jokimaisema.
Kotikumpu (4) on Kiimingin keskustassa oleva koristeellinen pieni asuinrakennus.
Sen rakennutti itselleen vuonna 1918 Jaakko Rautamäki, joka oli Kiimingin ensimmäisiä opettajia. Talon ympärillä on kaunis puutarha.
Ukkola (5) on entinen kestikievari Kiimingin kirkonkylän keskustassa. Vanhaa kestikievarirakennusta on lyhennetty, mutta vanhin, v. 1823 rakennettu osa, on jäljellä, ja
siihen on rakennettu tyyliin sopimaton kuistiosa. Nykyinen asuinrakennus on nuorempi. Talousrakennuksista on jäljellä vain hirsinen talli- ja varastorakennus.
Pappila (6) Pääosin v. 1851–52 rakennettu pappila, jota jatkettiin 1870-luvun alussa.
1970-luvulla korjatussa rakennuksessa on kaksi koristeellista kuistia.
Leppälä (7) Veistonopettaja Leppälän 1930-luvulla paikalle siirtämä hirsirunkoinen
asuinrakennus. Talossa ja kuistissa on jyrkkä, osaksi aumattu katto.
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5.2.5. Ylikylä
KUVAUS
Kiimingin Ylikylän paikallisia erityispiirteitä ovat raittimiljöö, joki, renkkusilta, kivinavetat, lankkumuuraustekniikka ja perinteiset latomaisemat. Alueella on jälleenrakentamiskauden rankorakenteisia tyyppitaloja, vanhempia perinteisiä hirsirakennuksia sekä paikallisena erikoisuutena ainakin osittain lankkumuuraustekniikalla
tehtyjä asuinrakennuksia. Pääosa Kiimingin rakennuskannasta on rakennettu sotien
jälkeen. Kiimingin perinteiseen kylämiljööseen kuuluu kuitenkin kauniit pihapiirit
aittoineen ja eläinsuojineen sekä peltoaukeat harmaine heinälatoineen.
Lankkumuuraus on tälle seudulle erityinen rakennustekniikka. Sitä on käytetty, koska
paikalla aina 1880-luvun lopulle saakka toimineelta Koitelin sahalta sai lankkua rakennustarpeeksi. Inventointialueella on lankkumuurattu sauna, asuinrakennuksia ja
lankuista salvottu aitta.
Ylikylän vanhat tielinjaukset ovat noudatelleet maaston muotoja ja asutuksen sijoittumista ja kulkeneet lähellä rantaa, Koitelin pohjoispuolella jopa aivan rannassa.
Vanha kylänraittimiljöö on etenkin Ylikylän, mutta myös Kirkonkylän merkittävä ominaispiirre.
Ylikylä on sijoittunut perinteisesti nauhamaiseen tapaan joen varrella alueelle, joka
maaperänsä ja kasvillisuutensa puolesta soveltuu maanviljelyyn.
Kiiminkijoen Koiteli Ylikylästä Huttukylän kautta Ylikiimingin Rekikylää kohti muodostaa maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen. Kosken kohdalla joki jakautuu
useammaksi uomaksi, joiden väliin on syntynyt pitkänomaisia saaria. Koitelista yläjuoksuun olevaa Tulisaarta käytettiin myös hautausmaana 1550–1600-luvuillla. Myös
Myllysaari on ollut hautausmaana. Alueella on viisi inventoitua perinnemaisemaa,
joista merkittävin on Koitelin Sahansaaren keto ja niityt. Uleå -yhtiön omistama Koitelin saha toimi Koitelinsaarella maisemallisesti erittäin merkittävällä paikalla vuonna
1784–1891. Sahan perustuksia on jäljellä.

(Lähde: Rakennusinventointiraportti – Ylikylän Kiiminkijoen ja Ylikiimingintien välinen
alue sekä osa kirkonkylää, 2002)
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Koitelinselän luoteispää
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: ajoittamaton
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: rakkakuopat
Kiimingin kirkosta 3,2 km eteläkaakkoon.
Kiiminkijoen ja siitä noin 3 km kaakkoon sijaitsevan Lauttalammen välillä sijaitsevan
Koitelinselän luoteisosassa on laajahkoja sorakuoppia. Niiden luoteispään tasalta
noin 20 - 25 m länteen harjanteen selän pohjoispuoleisella terassilla on 2-3 kivikkokuoppaa. Kuoppien halkaisija on noin 1 m ja syvyys 30 cm. Ne ovat pienikivisessä
rakassa osin sammalen peitossa. Myös muita epämääräisiä kuopanteita on alueella.
Noin 20 m luoteeseen on yksittäinen kuoppa sammalen peittämässä rakassa. Myös
tämä on 1 - 1,5 m halkaisijaltaan ja noin 50 cm syvä. Terassin etupuolelle tehdyissä
koepistoissa ei erottunut merkkejä asuinpaikasta tms. arkeologisesta toiminnasta.
b. Koitelinkosken itäranta
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Kiimingin kirkosta noin 5 km kaakkoon.
Kohde sijaitsee Kiiminkijoen Koitelinkosken itärannalla, joesta noin 200 m päässä
olevalla harjanteella. Tämä mäntymetsää kasvava kaakko-luode -suuntainen pieni
kangas on pohjoispäästään äestetty. Äestetyltä alueelta, lähinnä harjanteen laelta ja
joenpuoleiselta syrjältä, on löydetty kvartsi-iskoksia, tulen rapauttamien kivien keskittymiä ja likamaata. Lisäksi Koitelinkosken perkauksen yhteydessä on vuonna 1950
löydetty kosken koillisuomasta kivinen poikkikirves (kohde Kiiminki 9).
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c. Takkisenkangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Kiimingin kirkosta noin 6 km kaakkoon. Kohde sijaitsee Takkisenkankaalla, joka on
noin 1,2 km pitkä ja 0,2 km leveä moreeniharjanne. Harjanteen keskiosassa, sähkölinjan alla, on sorakuoppa, jonka lounaisreunassa on säilynyt pieni osa kivikautista
asuinpaikkaa. Kuopan reunoilta on löydetty kvartsi-iskoksia ja -esineitä, mm. kaapimia, ja palaneita kiviä. Samanlaisia löytöjä on myös kuopan pohjoisreunasta. Löydöt
on jätetty inventoinnin yhteydessä paikoilleen.
d. Kalliomaan itäosa, sähkölinjat
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: asumuspainanteet
Kiimingin kirkosta noin 6,5 km kaakkoon. Kohde sijaitsee Huttukylästä noin 1,5 km
pohjoiseen. Kalliomaa on noin 1,5 km pitkä ja 0,5 km leveä pohjoinen - etelä suuntainen moreeniharjanne. t Kankaan luoteisosan ylittää sähkölinja. Sen alla, Ylikylän ja Huttukylän rajalla, on kuusi vallien ympäröimää asuinpaikkavallia peräkkäin
sähkölinjan suuntaisena rivinä. Asuinpaikkavallien halkaisija on noin 5 m ja syvyys
noin 0,5 m.
e. Kalliomaa itäosa
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: asumuspainanteet
Kiimingin kirkosta noin 6,5 km kaakkoon. Kohde sijaitsee Huttukylästä noin 1,5 km
pohjoiseen, Takkisenkankaalta Kalliomaahan vievän metsätien varressa, Keikonsuon
viljelysaukealta noin 350 m etelään. Paikalla erottuu kaksi "asuinpaikkavallia" tien
luoteispuolella. Näistä 50 m luoteeseen on lisäksi kaksi asuinpainannetta ja edellisis-
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tä 70 m länteen ja luoteeseen lisäksi kahdeksan painannetta. Painanteiden koko on
5-17 m ja syvyys n. 0,5 m. Painanteisiin tehdyissä koekuopissa on havaittu kvartsia.
Luonti: 26.10.1999
f. Kalliomaa
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: röykkiöt
Kiimingin kirkosta noin 6,5 km kaakkoon.
Röykkiö, halkaisijaltaan 6-7 m ja korkeudeltaan noin 1 m, sijaitsee Kiiminkijoen Koitelinkoskesta noin 2 km itään olevan kapean harjanteen laella. Harjanne on kivikkoinen
ja kasvaa männikköä. Röykkiön keskiosaa on kaiveltu. Röykkiöstä noin 45 m luoteeseen on soikea ja matala kivikehä, kooltaan noin 9 x 7 m, jonka päissä on syvennykset. Kivikehä on metsä-äestyksessä pahoin vaurioitunut.

Kuva Ylikylän raitin varrelta.

MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet
Ylikylän vanha tie (10) Kiiminkijoen rantaa seuraileva idyllinen vanha raitti, jonka
varrella oleva puusto, perinteinen rakennuskanta ja tieltä avautuvat pelto- ja jokinäkymät muodostavat arvokkaan kulttuurimaiseman.
Koiteli (11) Koitelinkosken maisema, jonka yli johtaa kaksi puista betonirunkoista
riippusiltaa. Koitelin saari on vanha pyhien- ja juhannuksen viettopaikka. Maisemallisesti merkittävällä paikalla toimi v. 1784 - 1891 Uleå-yhtiön omistama Koitelin saha.
Koitelin eteläpuolella on Tulisaari, joka oli hautausmaana 1550 - 1600 -luvuilla. Myös
Myllysaari on ollut hautauspaikkana.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kiiminkijoen Koiteli
Kiiminkijoen ranta-alueet ovat jokivarsille tyypillisesti asuttuja ja viljeltyjä. Huttukylä
ja Ylikylä edustavat tällaista jokivarsiasutusta. Niiden välissä kallioisessa uomassa
virtaa vapaana Koitelinkoski. Kosken kohdalla joki jakautuu useammaksi uomaksi,
joiden väliin on syntynyt pitkänomaisia saaria. Koitelista yläjuoksuun olevaa Tulisaarta käytettiin hautausmaana 1550 - 1600-luvuilla. Myös Myllysaari on ollut hautausmaana. Alueella on viisi inventoitua perinnemaisemaa, joista merkittävin on Koitelin
Sahansaaren keto ja niityt. Uleå-yhtiön omistama Koitelin saha toimi Koitelinsaarella
(Sahansaarella), maisemallisesti erittäin merkittävällä paikalla v. 1784 - 1891. Sahan
perustuksia on yhä jäljellä.
Raaka-aine Koitelin sahalle tuli pääasiallisesti Kiiminkijoen uiton mukana. Ensimmäinen uittosääntö annettiin v. 1877. Uitto oli alusta pitäen irtouittoa, puut uitettiin
Huosiuslampiin asti ja toisena kesänä siitä edelleen jokisuulle. Uiton huippuvuodet
olivat 1937 ja 1946, uittomäärä oli kumpanakin vuonna 5,5 miljoona kuutiojalkaa.
Uitettava puumäärä väheni niin, että uitto tuli kannattamattomaksi ja viimeinen
uittovuosi oli v. 1958.

Koiteli on jo vanhastaan tunnettu juhannusvalvojaisten ja lavatanssien paikkana.
Tanssilava oli käytössä 1950- ja 1960-luvuille. Kosken seutu on urheilukalastajien ja
retkeilijöiden suosima. Länsirannalla on Veitsiluoto Oy:n lomamajoja.
Ylikylän Liikanen on Kiimingin ensimmäinen pysyvä asuinpaikka. Paikalla on nyt tyypillinen kiiminkiläinen maalaistalo, aitta ja komea kivinavetta. Tilan pelloilta on löytynyt vanhaan asutukseen viittaavia tarve-esineitä. Joen rannassa on v. 1906 tulvan
tuhoaman Laurinkosken myllyn jäänteitä, mm. myllykanava. Kiimingin ensimmäiset
sähköt Ylikylälle on saatu vuosisadan alussa rakennetun Väänäsen saha- ja myllylaitoksen sähköturbiinista. Nykyisinkin se tuottaa sähköä oman talon tarpeisiin.
PERINNEBIOTOOPIT
Koivuniityn metsälaidun ja niityt (3)
Peruskarttalehti: 351107
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72249:34452, akp:aki: 72248:34450
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 1,0 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalaiset lajit aholeinikki ja kullero
Perinnemaisematyypit: muu, niitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijoen itäpuolella Huttukylään vievän tien varrella on peltojen
ympäröimä metsikkö, jonka eteläpuoli on ollut laitumena. Laitumeen on kuulunut
metsää, hakamaisia osia ja niittyä. Metsälaidun on alueen koillispuoliskossa ja niittyosat tien vieressä alueen etelä- ja länsipuoliskossa.
Alue on ollut 1980-luvun alkupuolelle saakka karjalaitumena. Aitarakennelmat, mm.
pätkäriukuaitaa ja veräjät ovat jäljellä, samoin melko hyväkuntoinen huopakattoinen
lato.
Entinen metsälaidun on runsasruohoista ja – heinäistä tuoretta kangasta. Käytön
loputtua metsäkasvillisuus on voittanut sijaa. Puusto on kuusi- tai mäntyvaltaista, ja
pellonreunoilla on lehtipuuvesakkoa. Niittyosat ovat tuoretta heinävaltaista tai suuriruohoista kasvillisuutta, jossa juolavehnä, nurmilauha, nokkonen ym., ovat laidun-
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nuksen loputtua runsastuneet. Ketomaista kasvillisuutta on säilynyt paisteisilla töyräillä. Tällaisilta kasvupaikoilta löytyi seudulla vaarantuneeksi luokiteltua aholeinikkiä
ja silmälläpidettävää kulleroa. Muita huomionarvoisia niittylajeja ovat ahomansikka,
ahopukinjuuri, rohtotädyke, kissankäpälä, ruotsinpitkäpalko, ketosilmäruoho, jäkki ja
nurmitatar.
Hoitotarve: Niityt ovat vesakoitumassa ja ketolaiteet kasvamassa umpeen. Laidunnus, mieluiten nautakarjalla, tulisi kiireesti aloittaa uudelleen. Aidat vaativat kunnostusta ja vesakot raivausta.
Koitelin keto ja niityt (9)
Peruskarttalehti: 351107
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72230:34447, akp:aki: 72228:34447
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,3 ha
Maanomistaja: yhtiö
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Kiiminkijoen Koitelinkosket ovat maakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys, ja Koitelin sahasaari kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Seutuja osayleiskaavassa Koitelinkosket on varattu matkailupalvelujen alueeksi.
Koitelin saaressa oli saha vuosina 1779–1891. Laitos purettiin vuosisadan vaihteessa,
ja sahanhoitajan asuinrakennus siirrettiin pois. Saharakennelmien perustuksen paikka on nähtävillä saaren keskiosan niityn laiteilla. Koiteli on ollut suosittu huvi- ja
juhannusviettopaikka 1700-luvulta näihin päiviin. Se on myös tunnettu matkailukohde. Saaressa kerrotaan pidetyn lampaita 1960- tai 1970-luvuilla, mutta niityt ovat
säilyneet avoimina lähinnä kulutuksen vuoksi, kallioketo osittain luontaisesti. Saareen tullaan riippusiltaa pitkin, joka johtaa suoraan keskiosan niitylle. Niittyä niitetään satunnaisesti kerran kasvukaudessa, kasvillisuuden kannalta ehkä liian varhain.
Koitelin luoteispäässä on pieni kallioketo ja saaren keskiosassa on vanhan kulttuuri-
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vaikutuksen peruja säilynyt niittyaukio. Kalliokedolla vallitsevat tavanomaiset matalat heinät ja ruohot. Harvinaisempaa lajistoa edustavat ketonoidanlukko, kalvassara,
ahomansikka ja ahopukinjuuri. Suuriruohoinen tuore niitty, jota hallitsevat maitohorsma, mesiangervo, rantatädyke ja vadelma, on levittäytymässä kedolle. Koitelin
keskiosan niitty on tavanomaista tuoretta heinäniittyä. Kalvassaraa esiintyy sillä
niukasti. Saaren muita mainittavia lajeja ovat ketosilmäruoho, jäkki, nurmitatar ja
rohtotädyke. Saaren rantakivillä ja – kallioilla on tavattu alueellisesti silmälläpidettävää purotierasammalta.
Hoitotarve: Erityisesti kallioketoa uhkaa pensaiden ja suurten ruohojen leviäminen.
Myös kulutus ja roskaantuminen ovat ongelmana. Kedon kaakkoispuoleista suuruohoista niittyä tulisi niittää aluksi 2-3 kertaa kasvukaudessa. Myös saaren keskiosan niitty olisi niitettävä säännöllisesti, mieluiten loppukesällä.
RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet
Väänäsen mylly (8) Väänäsen mylly on vuosisadan alussa (perustamislupa v. 1908)
rakennettu edelleen käytössä oleva saha ja mylly. Myllyssä olevasta sähköturbiinista
on saatu Kiimingin ensimmäiset sähköt Ylikylälle, mutta nykyisin siitä otetaan voimaa
vain oman talon tarpeeseen.
Liikanen (Huttula) (9) Kiimingin ensimmäinen pysyvä asuinpaikka, jossa on nyt tyypillinen kiiminkiläinen maalaistalo, aitta ja komea kivinavetta. Tilan pelloilta on löytynyt
vanhoja nuotiopaikkoja ja tarve-esineitä. Nykyinen päärakennus on hyväkuntoinen ja
maalattu punamullalla. Suuren kivinavetan yläosa on puurakenteinen ja siinä on
koristeelliset ikkunanpielet. Joen rannassa on v. 1906 tulvan tuhoaman Laurinkosken
myllyn jäänteitä, mm. myllykanava.
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5.2.6. Huttukylä
KUVAUS
Huttukylä kuuluu olennaisesti jokivarren laajaan viljelysmaisemaan. Asutus on maaseutuasutusta. Maisema ja luonnonolosuhteet on otettu huomioon talonpoikaisrakentamisessa sekä rakennusten sijaintipaikkaa että rakennustapaa valittaessa. Huttukylän hedelmälliset jokilaaksot ovat suoneet viljelylle ja pysyvälle asumiselle suotuisat olosuhteet. Maaston ja maaperän määrääminä pellot, tiestö ja asutus ovat
sijainneet johdonmukaisesti ja toiminnan kannalta mahdollisimman edullisesti.
Kiimingin Huttukylän rakennuskanta muodostuu suurimmaksi osaksi uudisrakennuksista. Vanhimmat rakennukset, joita on muutamia jäljellä, ovat jo yli sata vuotta vanhoja ja aiemmin jo inventoituja.
Murto-osa rakennuskannasta käsittää jälleenrakentamiskauden rakennuksia, Huttukylään rakennetaan jatkuvasti uusia omakotitaloja. Saman aikavälin rakennukset,
1944–1962, ovat tyyppipiirustusten mukaisia tai vain vähän poikkeavia.
Huttukylän alueella on useita säilyneitä vanhoja maalaistalojen pihapiirejä. Perinteisesti suurin osa niistä on sijoittunut jokitörmille. Vanhemmat asuinrakennukset ovat
usein joen suuntaisesti sijoittuneita.
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Karjalainen
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Kiimingin kirkosta noin 8 km kaakkoon.
Asuinpaikka sijaitsee Kiiminkijoen itärannalla, joen ja paikallistien välisellä harjanteella, Iisakan sillasta 0,4 km itään, joensuuntaisen hiekkaharjanteen länsipäässä. Paikalla
on Karjalaisen tila, jonka pihalta on tavattu lieden jäänteitä ja ympäröiviltä pelloilta
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on löydetty kivitaltta ja kvartsiesineitä sekä -iskoksia. Ilmeisesti koko mäen lakiosa on
ollut asuinpaikkana.
b. Mieskangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: ajoittamaton
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Kiimingin kirkosta noin 11,5 km kaakkoon.
Kohde sijaitsee Kiiminkijoen ja Lylykkäänjärven välisellä harjanteella, lähellä Ylikiimingin rajaa. Kankaan laen kaakkoispäässä on halkaisijaltaan noin 6 m oleva kiveys,
jossa on noin 2 m leveä matala vallikehä. Keskellä on noin 2 m kokoinen ja 0,4 m syvä
kuoppa. Vieressä erottuu kaksi halkaisijaltaan 3-4 m ja syvyydeltään 0,3-0,4 m olevaa
sammalpeitteistä rakkakuoppaa.
MAISEMA
Alueella ei ole luetteloituja arvokkaita maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä alueita.
PERINNEBIOTOOPIT
Kantolan metsälaitumet (12)
Peruskarttalehti: 351107
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72202:34483, akp:aki: 72201:34480
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 1,0 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PPerinnemaisematyypit: metsälaidun
Alueen kuvaus: Kantolan metsälaitumet sijaitsevat Huttukylässä Kiiminkijoen pohjoispuolella maantien molemmin puolin. Maisemallisesti ne ovat osa tilakeskuksen ja
nurmien muodostamaa kokonaisuutta. Nämä sirpaleet ovat jäänne tilan aiemmin
laajemmista metsälaitumista. Nykyään ne toimivat lähinnä karjan sateensuojana.

Kesällä 1993 alueita laidunsi vuorotellen eri puolilla tietä puolitusinainen lypsykarja.
Tien itäpuolella koivikossa on kiviraivio sekä lato, tien länsipuolella on useampia
latoja ja vajoja.
Metsälaidun on suurelta osin varvikkoista tuoretta kangasta ja puustossa vallitsevat
mänty, hieskoivu ja kuusi. Parissa kohtaa pitkään jatkunut laidunnus ilmenee aluskasvillisuuden heinävaltaisuutena. Varsinkin tien itäpuolella on vähän valoisaa hakamaata muistuttavaa koivikkoa. Kasvilajisto on tavanomaista mutta sienilajisto vaikuttaa monipuoliselta.
Hoitotarve: Nykyisen laidunnuksen jatkuminen riittää hoidoksi.
Pikkulehdon metsälaidun ja haka (2)
Peruskarttalehti: 342212
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72180:34513, akp:aki: 72179:34511
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 2,1 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji ahonoidanlukko
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka
Alueen kuvaus: Pikkulehdon tilakeskuksen vieressä peltojen ympäröiminä on kaksi
erillistä metsälaidunalaa ja niiden välissä haka. Maastoltaan kumpuileva alue kuuluu
Kiimingin liuskealueeseen. Alat ovat olleet lypsykarjan laitumena kylvönurmien ohella tilan olemassaolon aja. Kesällä 1993 alueella laidunsi noin 10 lypsylehmää ja nuori
karja.
Tilakeskuksen ja Rekelän tilustien väliin sijoittuva sekametsähaka, jossa on näyttävää
pylväskatajikkoa, on perinnebiotooppina merkittävin. Kymmenmetriset havupuut,
erityisesti kuusi ovat vallitsevia, seospuuna on hieskoivua ja alikasvoksena harmaaleppää. Aluskasvillisuutena on matalaa, tuoretta heinäniittyä. Haassa kasvaa alueellisesti silmälläpidettävää ahonoidanlukkoa. Haasta on kaadettu nuoria mäntyjä, ja
hakkuutähteet on jätetty alueelle.
Tilakeskuksen eteläpuolella oleva kapea metsälaidunkaistale on lähinnä karjan läpikulku- ja oleskelupaikka nurmilaidunten välissä. Kuusivaltaisessa tiheässä metsikössä

seospuuna on mäntyä ja alikasvoksena haapaa ja harmaaleppää. Metsänpohja on
voimakkaasti poljettua ja typensuosijalajit (nokkonen, metsäangervo) ovat runsaita.
Tilustien länsipuoleinen metsälaidun on tuoretta lehtomaista kangasta. Tiheä kuusikko harvenee pohjoiseen hieskoivun ja haavan luonnehtimaksi sekametsäksi. Tämä
ala on laitumena vain osan kasvukaudesta.
Huomionarvoista lajistoa edustavat ahonoidanlukon ohella rohtotädyke, ketosilmäruoho, jäkki ja nurmitatar.
Vilppolan metsälaidun (4)
Peruskarttalehti: 342209
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72182:34493, akp:aki: 72181:34490
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 5,2 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, tulvaniitty
Alueen kuvaus: Vilppolan metsälaidun sijaitsee Kiiminkijoen itärannan niemessä
Mieskosken kohdalla. Perinnebiotooppiin on rajattu mukaan myös eteläpuoleisen
nurmilaitumen luonnonlaitumena oleva rantatörmä. Alueen kallioperä on kiilleliusketta ja emäksistä vulkaniittia, maaperä on pääosin moreenia.
Alue oli kesällä 1993 mullikarjan laitumena, missä käytössä se on ollut ilmeisen pitkään. Alueella on pari vanhaa latoa, riihi sekä kiviaitaa. Eri puolilla laidunta kiertelee
karjapolkuja. Puustoa on paikoin harvennettu.
Suurin osa metsälaitumesta on tuoretta mänty- ja kuusivaltaista kangasta. Näyttävin
osa on alueen koillisosan lehtomainen kumpare, jolla kasvaa korkeaa kuusikkoa ja
vanhoja pihlajia. Kumpareen ja muun metsälaitumen välissä on vesakoitunutta niittyä. Alueella on myös hieman mäntyvaltaista soistuvaa kangasta. Laitumeen kuuluvia
heinänurmia reunustaa jokivarressa kapea kaistale kaunista heinäniittypohjaista
koivuhakaa. Rannoilla on hieman heinävaltaista tulvaniittyä.
Alueella kasvaa silmälläpidettävää kulleroa metsälaitumen kaakkoisnurkassa sähkölinjan alla. Muusta niittylajistosta mainittakoon ahopukinjuuri, isolaukku, ketosilmä-
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ruoho, nurmitatar sekä rohto- ja rantatädyke.
Hoitotarve: Alilaidunnuksen vuoksi vähäiset avoimet osat ovat umpeen kasvamassa,
joten laidunnuspainetta tulisi lisätä. Lisäksi vesakoita olisi syytä raivata.
Ala-Iisakan rantalaidun (7)
Peruskarttalehti: 351107
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72209:34466, akp:aki: 72207:34468
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,5 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka, tulvaniitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijoen länsirannalla on Iisakankosken kohdalla noin 300 metrin
pituinen rantalaidun. Alue on osa kulttuurihistoriallisesti merkittävää Huttukylän
viljelysmaisemaa. Seutukaavassa alue on varattu perinteiseen kyläasutukseen.
Ranta on ollut laidunkäytössä tilan kylvönurmiin liittyen vähintään 1970-luvun alusta.
Lypsykarja laiduntaa aluetta etenkin keväisin. Alueen reunalla on vanha aitta.
Ranta-alueen pohjoisosa on avointa niittyä ja eteläosa harvapuustoista hakamaata.
Suurin osa rinteestä on matalaksi laidunnettua nurmilauhavaltaista niittyä. Ylempänä
rannalla on puolestaan valkoapilan ja syysmaitiaisen vallitsema matalaruohoinen
vyöhyke. Pohjoispuoliskolla rantaa reunustaa kapea viiltosara vyöhyke. Edustavinta
niittylajistoa ovat ahopukinjuuro, rantatädyke, nurmitatar ja jäkki. Haan harvahko
puusto koostuu männyistä, hieskoivuista, tuomista, harmaalepistä ja pihlajista. Pohjoispuoliskossa puustoa on vain eteläreunalla niukasti.
Hoitotarve: Nykyinen käyttö riittää alueen hoidoksi. Ylilaidunnusta on vältettävä.
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RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
13. Huttukylän koulu Kiimingin kunnan toinen koulu, joka toimi kouluna v. 1913 1969 ja peruskorjattuna vuodelta 1984 lähtien. Välillä se oli leirikeskuksena. Päärakennus on entinen Koitelin sahan päärakennus, joka siirrettiin v. 1913 tänne. Koulu,
jonne johtaa kaunis koivukuja, on aivan Kiiminkijoen varrella.
14. Ranta-Lehmilä Talonpoikaista rakentamista edustava, v. 1883 rakennettu asuinrakennus, jossa on suuri pirtti. Osittain päreillä vuorattu korkea kammiaitta.
15. Kantola Akateemikko, kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen syntymäpaikka. Kantola on
Huttukylälle ominainen pieni perinteinen pihapiiri. Punainen päärakennus on rakennettu vuoden 1850 vaiheilla. Sitä vastapäätä oleva kivinavetta on rakennettu 1800luvulla ja laajennettu 1900-luvun alussa. Kauempana pihapiiristä sijaitseva harmaa
aitta on vuodelta 1781.
16. Runttilan museoaitat Huttukylän nuorisoseuran omistama kuuden aitan ryhmä.
Vanhin aitoista on vuodelta 1720. Vuonna 1845 rakennetussa vilja-aitassa on museo.
Aitat on siirretty eri paikoista ryhmäksi. Alueella on myös pärehöylä.

51

5.3. Ylikiiminki
5.3.1. Maisemakuva
Ylikiiminki sijaitsee Kiiminkijoen keskijuoksulla. Oulusta Ylikiimingin keskukseen on
vahaa Puolangan maantietä noin 35 kilometriä ja pitäjän pohjoisosiin Kuusamon tietä
suunnilleen saman verran.

männyn eduksi. Soitakin on kuivatettu metsänkasvuun ja samalla metsien puuvaranto on lisääntynyt tuntuvasti.
Ylikiimingin asutus on pääosin keskittynyt Kiiminkijoen sekä sen sivujoen, Nuorittajoen varsille. Ylikiimingin kunnan alueella on useita järviä, kuten Iso Seluskanjärvi, Iso
Uumajärvi, Iso-Vuotunki, Jolosjärvi, Juopulinjärvi, Karahkanjärvi, Kivijärvi, Lavajärvi,
Valkiainen, Vähä-Vuotunki sekä Vepsänjärvi.

Ylikiiminki kuuluu Perämeren rannikkoalueen suhteellisen tasaisiin, loivasti länteen
kallistuviin takamaihin, jossa on runsaasti soita ja vähän vesistöjä. Aikoinaan veden
peittämää seutua lienee tasoitellut mannerjäätikön sulamisvesien ja jokien tuoma,
silloiseen merenpohjaan laskeutunut liete. Maaperän kallistumista oikaisee edelleen
tapahtuva maannousu. Maaston tasaisuus vaikeuttaa pintavesien luonnollista virtailua ja aikojen kuluessa on seudulle muodostunut laajoja veden vaivaamia alueita.
Varsinkin Ylikiimingin itäosan ja sen rajanaapurin Pudasjärven länsiosan pinta-alasta
60 % on soita. Seudun harvalukuiset järvipainaumatkin ovat hyvin matalia.

Ylikiimingin hankealueen kyliin kuuluvat:

Kallioperässä on vallitsevana etupäässä kiilleliuskeet ja kvartsiitit. Yleensä se on irtonaisten maalajien peittämää ja vain joissakin kohoumissa esiintyy paljaana. Tavallisin
pintamaa on moreeni jota mannerjäätikkö on aikoinaan kasaillut pitkulaisiksi loiviksi
selänteiksi.

5.3.2. Rekikylä

Loivapiirteinen on myös Kiiminkijoen eteläpuolinen pitkä ja välillä katkeavakin harjujono, jonka kummallakin puolella leviää aaltoilevia hiekkakankaita. Ne ovat korkeintaan muutamaa kymmentä metriä ympäröiviä rahkasammalta ja saraturpeisia suoalueita korkeammalla. Jokilaaksoissa tavataan jonkin verran hiesua mutta savi on
verraten harvinaista ja hiekkapitoista.
Ylikiimingin vanhimmat pellot on raivattu vanhoille kaskimaille talojen ympärille
mutta myöhemmin myös jokivarsien entisiä niittyjä alettiin kyntää. Soitakin on ravattu pelloiksi ja yli puolet nykyisestä Ylikiimingin peltopinta-alasta on turvemailla olevia
suopeltoja.
Pitäjän laajat metsät ovat pääasiassa havupuuvaltaisia sekametsiä, joissa kuusi oli
takavuosina lähes valta asemassa. Se sai jäädä aikoineen pystyyn kun ei kelvannut
tervakseksi. Nykyisin suhdetta on pyritty metsänhoidollisin keinoin muuttamaan
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Rekikylä
Vesala
Kirkonkylä ja Hiltukylä
Niemikylä
Nuoritta ja Joki-Kokko
Ala-Vuotto
Yli-Vuotto

MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Kynsilehto
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 10 km länsiluoteeseen.
Kahden reikäkiven (KM 2508:13-14) löytöpaikka sijaitsee Kiiminkijoen etelärannalla,
Kynsilehdon talon pellossa. Esineet ovat löytyneet 1830-luvulla. Talo on pienellä
jokirannan kumpareella, jonka luoteispää sekä joenpuoleinen rinne ovat vanhoja
viljelysmaita. Vuoden 2009 osayleiskaavainventoinnin aikaan viljelykset olivat paksulla heinällä ja osin umpeutumassa, eikä alueella ollut havaittavissa kiinteään asuinpaikkaan viittaavaa. Paikka on kuitenkin asuinpaikaksi sopivaa aluetta. Myös talon
lounaispuoleinen Kynsisuo on ollut peltona, joten reikäkivet voivat olla myös sieltä
peräisin.

b. Jäkälämaa
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: muinaisjäännösryhmät
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 5 km länsiluoteeseen.
Kohde sijaitsee Kiiminkijoen Kynsisaaresta noin 1 km lounaaseen, männikköisen
moreeniharjanteen laella. Joen ja harjanteen välissä on kankaiden reunustama suoalue. Röykkiö on halkaisijaltaan 7 m ja korkeudeltaan noin 0,6 m. Keskellä on nelikulmainen, kaakko-luode -suuntainen 4 x 1,5 m kokoinen kuoppa, jonka keskusta on
kaivettu maanpinnan tasoon saakka. Kuopan syvyys on noin 0,4 m. Röykkiö on pääosin sammalen ja jäkälän peitossa. Se on tunnettu jo 1800-luvulta lähtien. Röykkiöstä
itäkaakkoon havaittiin vuonna 2007 epämääräisempi ja pienempi röykkiö. Lisäksi
asuinpaikkaan viittaava kvartsiesine löytyi polulta Jäkälämaan koillisrinteeltä, vanhastaan tunnetusta röykkiöstä noin 140 m luoteeseen. Paikka on asuinpaikaksi sopivaa loivempaa rinnettä. Muutamia epämääräisempi kuoppia on lisäksi tämän löytöpaikan ympäristössä. Edelleen vuonna 2009 havaittiin tarkastuksessa laen kivirakenteista runsaat kaakkoon ainakin kaksi asumuspainannetta muita ja kuoppia ja niiden
ympäristöstä myös kivikautisia asuinpaikkalöytöjä. Nämä sijoittuvat 150 - 200 m
matkalle kankaan alaosaan, osin suon reunaan ja niemimäiselle tasanteelle.
c. Siltakangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: muinaisjäännösryhmät
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta n. 5 km länsiluoteeseen, Kiiminkijoen Kynsisaaresta n. 0,6 km
lounaaseen olevalla joen länsipuolisella harjanteella lähellä Kiimingin rajaa. Kivikkoinen harjanne kasvaa etupäässä mäntyä. Harjanteen korkeimmalla kohdalla on ainakin yksi kivistä koottu röykkiö. Se on osin sammalen peittämä, mutta osa kivistä on
näkyvillä kaivelun jäljiltä. Paikalla on myös mutia mahdollisia kivirakenteita.

d. Järvikangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: asumuspainanteet
Ylikiimingin kirkosta noin 9.8 km länteen
Vähintään kuudesta - seitsemästä asumuspainanteesta muodostuva kivikautinen
asuinpaikka sijaitsee Kiiminkijoen ja Ouluntien välialueella Ahmasjärven koillispuoleisella kankaalla. Moreenikangas kasvoi kohteen löytöaikana vuonna 2009 tiheää
nuorta mäntyä ja vuoden 2000 vaiheilla tehdyt äestysurat olivat jo umpeen kasvaneita. Puuston takia painanteita voi olla enemmänkin. Painanteet kuitenkin erottuivat
selvästi, eikä äestys ollut vaurioittanut niitä kovin pahoin. Painanteiden leveydet
vaihtelivat noin 3-7 sekä niiden pituudet noin 3-10 m välillä. Löytöjä ei havaittu painanteiden välialueilla. Painanteista kahteen tehdyissä koekuopissa oli kvartsiiskoksia.
e. Näppäkaarre
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat
Ylikiimingin kirkosta noin 7 km länteen
Kiiminkijoessa olevan laajan Seluskansaaren lounaisosasta löytyneen kiuasesineen
(PPM 4263) löytötietojen mukaan saaren alapään kohdalla pohjoisrannalla jokea on
Näppäkaarteen rannalla talon paikka, josta kerrotaan löytyneen kiviesineitä, jotka on
heitetty jokeen. Kohdetta ei pystytty paikantamaan vuoden 2009 jokivarren kaavainventoinnissa. Näppäahon itäpuolella oleva rantapelto oli kynnettynä, mutta siinä ei
havaittu muinaisjäännökseen viittaavaa. Myös mainittu talonpaikka on paikantamatta.
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f. Juminkangas 2
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 8,7 km länteen
Osittain tai pääosin tuhoutunut kivikautinen asuinpaikka noin 700 - 900 m länteen
Ylikiimingin Rekikylän laajasta asuinpaikka-alueelta. Se on laajan hiekkakuoppaalueen koillisreunassa, jossa asuinpaikan säilynyt osa on tasaisella kankaan laella,
josta maasto laskee kohti pohjoista suoaluetta. Hiekanotto on tuhonnut ilmeisesti
korkeamman kankaan laen etelän puolella, johon suuntaan asuinpaikka on jatkunut.
Löytöinä hiekkakuopan itä-länsi -suuntaisessa pohjoisreunassa havaittiin muutamia
kvartsi-iskoksia ja hieman palanutta luuta. Löytökohdat olivat varsinaisesti kahdella
alueella, joiden välinen etäisyys oli noin 90 m. Vuoden 2009 inventoinnissa todettiin
alueen lounaispäässä hiekkakuopan reunassa myös hajonnut liesikiveys. Pohjoisen
suunnassa kankaalle tehdyissä muutamissa koekuopissa ei kuitenkaan havaittu
merkkejä asuinpaikasta, kuten ei myöskään ylempänä maantien reunan lähellä säilyneessä kankaan reunassa.
g. Rekikylä
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: asumuspainanteet
Ylikiimingin kirkosta noin 7,6 km länteen.
Rekikylän asumuspainannealue on valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös.
Alueeseen kuuluu yhteensä 137 asumuspainannetta ja se sijaitsee Kiiminkijoen eteläpuolella, joen ja Oulu-Ylikiiminki -maantien 833 välisessä maastossa, loivasti pohjoiseen viettävällä männikkökankaalla, joka rajautuu pohjoisessa kosteaan maahan.
Rajalla, noin 60 m mpy -käyrän kohdalla erottuu paikoin selkeä muinaisrantaterassi.
Kuopat ryhmittyvät terassin päälle ja sen taitteesta etelään. Painanteet ovat kahdessa ryhmässä, enemmistö alueen itäosassa ja vain 6 painannetta 0,4-0,5 km päässä

niistä länteen. Painanteet ovat kooltaan 4 x 4 m - 10 x 15 m. Rekikylän on painanteiden lukumäärän perusteella Pohjois-Pohjanmaan suurin ja yksi suurimpia koko Suomessa ja Skandinaviassa ja erittäin hyvin säilynyt huolimatta ympäristön paikoin
runsaastakin maankäytöstä. Paikalta on löytynyt rombinmuotoinen reikäkivi (KM
31077). Kartoituksen yhteydessä paikalta on kerätty pintalöytöinä kvartsia, palanutta
luuta ja Ka II: 1 -keramiikkaa ja piiesineitä (KM 31076, KM 34855). Löydöt ja paikan
korkeus ajoittavat asuinpaikan tyypillisen kampakeramiikan aikaan. Kohteelle tehtyä
arvioitua aluerajausta laajennettiin edelleen luoteen suunnassa vuoden 2009 inventoinnissa polulta paikannetun kvartsilöydön takia.
h. Seluskansaari
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat
Ylikiimingin kirkosta noin 7 km länteen
Seluskansaaren etelärannalta on löydetty Pohjois-Pohjanmaan museossa oleva kiviesine/hioin (PPM 4263), joka löytötiedon mukaan on löytynyt Ala-Vesan talon
maalta, Vanhalan talon kohdalta n. 200 m pienestä saaresta alaspäin, syvältä maansisäistä nuotion pohjaa pengottaessa. Samalla oli löytynyt ison kirveen tai kovasimen
katkelma, joka on hukassa. Inventoinnissa 2009 ei pystytty paikantamaan löytöpaikkaa, joka sijoittunee Kainussaaren alapuolelle, vastapäätä Rekikylän laajaa asumuspainannealuetta. Alue on kivikkoista ja löytötietojen mukaan alueella on myös kaksi
kesämökkiä.
i. Rokkarannantie
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 6,7 kilometriä länteen.
Asuinpaikka sijaitsee Kiiminkijoen ja Ouluun johtavan tien välissä kulkevan Rokkarannantien länsipuolella hiekkakankaalla. Äestetyltä hakkuuaukealta löytyi kvart-
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siesineitä ja -iskoksia. Vuonna 2007 tarkastuksessa löytöjä havaittiin kahta äestysuraa ja parinkymmenen metrin pituutta laajemmalti, mutta koekaivauksessa ei
selkeästi todettu kiinteää muinaisjäännöstä. Alueella on rakenteilla useita omakotitaloja ja kohde lienee suurimmaksi osaksi tuhoutunut, mutta on mahdollista, että
asuinpaikkaa on vielä jäljellä tutkitun tontin kaakkoisosasta itään, josta ensimmäiset
löydöt on havaittu.
j. Siltakoski
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 5,7 km länteen.
Kivikirveen (YKM 5) löytöpaikka sijaitsee Vepsänjoen rannalla. Tarkemmat löytötiedot puuttuvat. Talon lounaispuolella on laajaa hiekkakangasta, joka on hyvin sopivaa
kivikautisen asuinpaikan sijainnille. Osa pelloista ulottuu hiekkakankaan reunaan.
Inventoinnin aikaan 2009 pellot olivat paksulla heinällä.
MAISEMA
Alueella ei ole luetteloituja arvokkaita maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä alueita.
PERINNEBIOTOOPIT
Rekelän metsälaidun ja niityt (7)
Peruskarttalehti: 342212
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72175:34509, akp:aki 72172:34506
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
Pinta-ala: 4,2 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PArvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka
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Alueen kuvaus: Kiiminkijoen pohjoisrannalla lähellä Kiimingin rajaa on laaja hevoslaidun, johon kuuluu metsälaidunta, vesakoitunutta entistä niittyä ja kylvönurmea.
Laidun on pihapiirin ja joen välissä loivasti viettävässä maastossa, laaja metsälaidun
joen rannassa ja hakamaat tämän luoteis- ja itäpuolilla. Kallioperässä on kiisupitoista
liusketta ja grauvakkaa.
Vuoden 1954 kartalla sekä nykyinen metsälaidun että vesakoituneet niityt ovat kokonaan merkitty niityiksi. Nykyisen nurmilaitumen paikalla oli jo tuolloin peltoa.
Vanhasta käytöstä kertovat alueella sijaitsevat kolme latoa ja nurmen vieressä oleva
riihi. Kesällä 1993 alueella laidunsi kaksi lämminverihevosta. Eläimet ovat tehneet
laitumelle runsaasti polkuja, mutta muutoin alue oli selvästi alilaidunnettu.
Metsälaitumella kasvaa noin 15-metristä sekametsää. Aluskasvillisuus on tuoretta
puolukka-mustikkatyypin kangasta. Metsän keskellä on suursaranevalaikku, jonka
laiteilla on korpikastikan ja mesiangervon luonnehtimaa ruoho- ja heinäkorpea. Entiset niityt ovat haapa-, harmaaleppä- ja hieskoivuvesakkoa kasvavaa nurmilauhan,
metsäkurjenpolven ja niittyleinikin vallitsemaa tuoretta niittyä. Pensaskerroksessa on
katajaa. Alueen itäosassa vesakoituneen niityn laiteella kasvaa alueellisesti silmälläpidettävää kulleroa. Muita huomionarvoisia lajeja ovat rantatädyke ja ketosilmäruoho.
Hoitotarve: Vesakoituneet niityt tulisi kunnostaa raivaamalla. Myös metsälaidunosan
harventaminen lehtipuita suosien aukkoiseksi lisäisi kasvillisuuden monimuotoisuutta. Kylvönurmi olisi hyvä aidata omaksi lohkokseen. Luonnonlaitumella laidunnuksen
tulisi olla nykyistä tehokkaampaa. Kunnostus ja hoidon tehostaminen voisi nostaa
alueen perinnemaisema-arvoa.
RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu kohde
Siltala (15) Kahden päärakennuksen ja ulkorakennuksen muodostama talouskeskus,
jonka vanhemman asuinrakennuksen pirtti on ollut savupirttinä. Rakennus on vuodelta 1850, ja se on toiminut myös kestikievarina. Toinen asuinrakennus on 1900luvun alkupuolelta. Kaksi aittaa, joista pienempi on vuodelta 1823. Isomman, tiettävästi nuoremman aitan hirret on käännetty.
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5.3.3. Vesala
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Itäinen Juminkangas 1
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkosta 5 km länteen.
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkonkylästä noin kuusi kilometriä länteen sijaitsevan
Vesalan kylän kohdalta noin 1,4 km etelään. Noin 300–400 metriä asuinpaikan itä- ja
pohjoispuolitse virtaa kapea Vepsänjoki, joka laskee noin 1,5 km pohjoisessa olevaan
Kiiminkijokeen. Asuinpaikan kohdalla maasto on loivasti pohjoiseen viettävää hiekkapohjaista mäntykangasta, jolla kasvaa parikymmenvuotiasta männikköä. Juminkankaalla on suuri hiekkakuoppa, jonka pituus pohjois-etelä -suunnassa on 750 metriä ja kankaan kaakkoiskulmassa on toinen pienempi hiekkakuoppa.
b. Hautala
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: tervahaudat
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkosta 4,7 km länteen.
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkonkylästä noin kuusi kilometriä länteen sijaitsevan
Vesalan kylän kohdalta noin 1,3 km etelään. 200–300 metriä kohteen itä- ja pohjoispuolitse virtaa kapea Vepsänjoki, joka laskee noin 1,5 km pohjoisessa olevaan Kiiminkijokeen. Parisataa metriä tervahaudan itäpuolella on Madetkosken tilan rakennukset. Maasto on moreenipohjaista mäntykangasta. Tervahauta on halkaisijaltaan
noin 10 metriä mitattuna vallin päältä vallin päälle. Haudan syvyys on noin metri.
Hauta on kauniisti sammaloitunut. Haudan pohjoispäässä on lähes 1,5 metriä korkea
kivivalli, halssin kohta. Vallin alareunassa olleen halssin puisesta kourusta on vielä
jäänteitä jäljellä.
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c. Päätalo
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat
Ylikiimingin kirkosta noin 3,2 km länteen
Kahden reikäkiven todennäköinen löytöpaikka Vesalan Päätalon pellossa, Kiiminkijoen eteläpuolella, Ouluntien ja Keijoahontien risteyksen kaakkoispuolella olevassa
pellolla. Vuoden 2009 inventoinnissa tarkastettiin päärakennuksen ja pihapiirin eteläpuolella oleva karhittu pelto, mutta muinaiseen asuinpaikkaan viittaavaa ei havaittu. Paikka sinänsä vaikuttaa topografiansa puolesta soveliaalta kivikautiselle asuinpaikalle.
d. Pajala
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 3 km länsiluoteeseen.
Reikäkiven (KM 20039) löytöpaikka sijaitsee Kiiminkijoen pohjoisrannalla, Pajalan
asuinrakennuksen itäpuolella olevassa pellossa. Esine on löytynyt 1972, kun pellosta
ajettiin kiviä rantaan tienpohjaksi. Löytöpaikka on alavaa rantapeltoa. Paikalla ei ole
havaittu asuinpaikkaan viittaavia merkkejä inventoinneissa 1988 eikä myöskään
2009, jolloin pelto oli oraalla.
MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Vesala
Koulun, sen lähitalojen ja komean puuston (mm. lehtikuusta istutettu 100 vuotta
sitten) sekä Runttilan tienoon muodostama kokonaisuus, johon edellä mainittujen
lisäksi kuuluvat viljelykset ja Kiiminkijokivarsi luonnonmaisemaelementteineen.

PERINNEBIOTOOPIT

5.3.4. Kirkonkylä ja Hiltukylä

Alueella ei ole luetteloituja perinnebiotooppeja.

MUINAISJÄÄNNÖKSET

RAKENNUSPERINTÖ

a. Lukkari
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 0,2 km länsiluoteeseen.
Kiviesineiden löytöpaikka sijaitsee Kiiminkijoen etelärannalla, Lukkarin pellossa,
Marttilanharjun länsipään etelärinteellä. Esineet ovat löytyneet 1800-luvun loppupuolella. Maaperä on peltomultaa, jonka alapuolella on hiekkaa. Sijaintinsa ja maaston puolesta paikka sopisi muinaiseksi asuinpaikaksi. Vuoden 1988 inventoinnissa
löytöjä ei havaittu pellossa, joka vuoden 2009 inventoinnin aikaan oli paksun heinän
peitossa.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Vesalan koulu (10)
Runttila (11)
Vesaisen muistomerkki (12)
Aittokosken saha (13)
Vesanaho (14)
Vesalan koulu (10) Vuosisadan alkupuolen tyylin mukaisia yksityiskohtia (mm. soikeat päätyikkunat) sisältävä koulurakennus, jonka on oletettavasti suunnitellut oululainen rakennusmestari Juho Karvonen. Koulu on rakennettu v. 1919. Ikkuna- ym. muutoksia, pihapiirissä on uudisrakennus.
Runttila (11) Perinteistä maaseuturakentamista edustavat päärakennus ja kivinavetta vuodelta 1850 sekä iältään n. 100-vuotiaita ulkorakennuksia. Uudisrakennukset
pirstovat peltomaisemaa. Viljelysmaisema rakennuksineen, kohde n:o 9.
Vesaisten muistomerkki (12) Kivistä muurattu sissipäällikkö Pekka Vesaisen muistomerkki (Oskari Jauhiainen 1936).
Aittokosken saha (13) Kiiminkijoen Aittokosken partaalle rakennettu vanha vesisaha.
Vesanaho (14) Päreillä vuorattu entinen pappilan torppa.

b. Autiolehto
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 450 m pohjoiseen.
Tuuran (KM 20954) löytöpaikka Kiiminkijoen pohjoisrannalla, Kirkkosuvannon kohdalla. Löytöpaikka on kivetöntä hietapeltoa. Löytöpaikka tarkastettiin Kiiminkijokivarren osayleiskaavan inventoinnin yhteydessä 2009, jolloin alueelta löytyi kivikautinen
asuinpaikka. Pelto, josta tuura on löytynyt, oli heinällä, mutta pellon länsipään pienestä hiekkakuopasta löytyi palaneita kiviä. Tästä runsas 50 m länteen tehdyssä koekuopassa oli niin ikään palaneita kiviä sekä kvartsi-iskos. Edelleen länteen maanpinta
oli rikottu ja täälläkin oli palaneita kiviä sekä kvartsikaavin. Täällä on myös pieni
maakuoppa. Asuinpaikan voitiin arvioida ulottuvan tästä länteen olleen hakkuuaukean itäreunaan. Ajoura on osin tuhonnut kankaanreunaa. Kokonaisuudessaan kankaan
eteläreunassa on noin 300 m pitkä asuinpaikkavyöhyke, jonka rajautuminen idässä/itäkoillisessa on epäselvä.
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c. Marttila
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 2 km itään.
Marttilan kivikautinen todennäköinen asuinpaikka sijaitsee Marttilanharjun itäpäässä
Kiiminkijoen eteläpuolella. Alue on viljelysmaata ja viettää loivasti jokirantaan, missä
maaperä on hiekkaista peltomultaa. Marttilan- ja Jaakkolanpellon alueelta on löydetty useita kiviesineitä, lähinnä tasa- ja kourutalttoja, joten asuinpaikan olemassaolo
Marttilanharjulla on todennäköinen. Jaakkolanpelto paikannettiin vuoden 2009 inventoinnissa pääteiden risteyksen eteläpuolelle aivan harjun kaakkoispäähän, osin
teiden alle jääneen kumpareen etelään laskevalle sivustalle. Alueen ollessa inventointiaikaan heinällä, ei pintahavaintoja ollut mahdollista tehdä. Löydöt: Tasatalttoja
(KM 2508:6-8), kourutaltta (KM 3487:1), poikkitaltta (KM 10197) sekä hukkaan joutunut kiviase.
d. Sillankorva
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 3 km itäkoilliseen.
Kourutaltan löytöpaikka sijaitsee Kiiminkijoen kaakkoispuolella, tilan pellossa.
MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Keskustan raitti ja jokivarsi (1) Kirkolta alkavan, harjua pitkin kulkevan vanhan raitin
varrella sijaitsee uuden rakennuskannan (mm. kunnantalo 1970-luvulta) ohella perinteisiä taajama- ja maaseuturakennuksia (mm. Marttilassa aittojen lisäksi kaksi kivinavettaa ja latoja). Raitin itäpäästä aukeaa näkymä pohjoiseen jokivarteen, jossa
on viljelyksiä ja rantaniittyjä olkikattoisine latoineen.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Ylikiimingin kirkko
Kuvaus: Rakenteiltaan ja arkkitehtonisesti hyvin säilynyt Ylikiimingin kirkko 1700luvun lopulta on ensimmäisiä uusklassismin mukaisia puukirkkoja maassamme. Jacob
Rijfin rakentama kirkko sijaitsee kirkonkylän läpi kulkevan harjun länsilaidassa, Kirkkosuvannon rannalla. Vanha maantie kohti kirkonkylää kulkee kirkon ja hautausmaan
välitse.
Kirkko on pohjamuodoltaan suorakulmainen ristikirkko, jossa länsi- ja itäristi ovat
pitemmät kuin etelä- ja pohjoisristi. Sakaristo on kuoriseinän takana itäristissä. Kirkonkellot on sijoitettu ristikeskuksen päälle rakennettuun torniin, jonka päätteenä on
tähtihuippuinen obeliski.
Kirkkosalissa on lähes tasalakiset holvit ja ristikeskuksen yllä taivutetuista laudoista
tehty kalottimainen kupoli. Pilasterein jäsennöity kuoriseinä on taitteinen ja siinä on
kuorin takana olevaan sakaristoon avautuvat lyijypuitteiset ikkunat. Muissa seinissä
on ainoastaan sisänurkissa leveät pilasterit, jotka kätkevät alleen sisänurkkia vahvistavat pystysuuntaiset hirret. Saarnastuoli kuuluu myös Jacob Rijfin tuotantoon ja se
on hänen käyttämänsä mallin ornamenteiltaan yksinkertaistettu versio.
Saarnahuoneen yhteyteen 1700-luvun puolivälissä, todennäköisesti kirkonrakentaja
Heikki Väänäsen johdolla rakennetun kellotapulin ruumishuoneena, "ullakkona"
käytetty pohjakerros on säilynyt vanhan hautausmaan itälaidassa.
Historia: Haukiputaan kappeliseurakuntaan 1691 perustettu Ylikiimingin saarnahuonekunta sai kappelioikeudet 1700-luvun puolivälissä ja itsenäistyi 1909. Ylikiimingin
kirkko rakennettiin rakennusmestari Jacob Rijfin johdolla 1786 - 1788. Ensimmäinen
sisämaalaus kirkossa tehtiin 1840, jolloin myös Ristiinnaulittu-aiheinen alttaritaulu
maalattiin sille varattuun paikkaan kuoriseinällä. 1890-luvun lopulla kirkkoon rakennettiin länsilehteri sekä uudet penkit. Sisätila maalattiin lähes valkoiseksi. Kirkon
pysty ulkovuoraus käännettiin vaakasuuntaiseksi ja ikkunoita alennettiin parin hirsikerran verran. Kirkko sai myös uuden kivijalan ja ulkopuoliset tuulikaapit. 1950luvulla kirkosta karsittiin edellisessä uudistuksessa lisätyt uusrenessanssityyliset
koristukset (Arkkitehti Uki Heikkinen 1955 - 1960). Interiöörin alkuperäinen väriasu
palautettiin 1980-luvulla tehdyssä konservoinnissa, jolloin myös paanukatto uusittiin.
kohteeseen sisältyy: hautausmaa; kellotapuli; kirkko
ympäristön nykyluonne: kirkonkylä
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PERINNEBIOTOOPIT
Marttilan haka (4)
Peruskarttalehti: 342403
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72151:34608, akp:aki: 72150:34607
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,8 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: uhanalainen laji kullero
Perinnemaisematyypit: niitty, haka
Alueen kuvaus: Ylikiimingin kirkolta lähtevän, pitkin harjua kulkevan vanhan kylänraitin itäpäästä aukeaa näkymä viljelysten yli Kiiminkijokivarteen, missä Marttilan
tilan lypsykarja käy laitumella mäntyä ja katajaa kasvavassa haassa. Hakaan kuuluu
pihapiirin alapuolelta Juopulinojaan loivasti viettävä kostea niitty sekä jokirannan
tuorea - kosteapohjainen haka. Tilakeskus vanhoine aittoineen ja muina rakennuksineen sijaitsee ylempänä harjun kupeessa. Kirkonkylän raitti ja jokivarsi ovat valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä. Marttilan aitat raitin
varrella ovat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
Vanhaan aikaan jokivarren luonnonniittyjä niitettiin. Lypsykarjan laitumena haka on
ollut nykyisen isännän muistin ajan. Ennen haka oli suurempi sisältäen myös länsipuolella sijaitsevan mäntymetsälle istutetun alan, joka jäi pois käytöstä vuonna 1968.
Kesällä 1993 laitumella oli noin 15 lypsylehmää ja muutama hieho. Hakaa on käytetty
vuorotellen viereisten nurmilaitumien kanssa. Haan länsireunaa myöten on kaivettu
jokeen laskeva uusi veto-oja. Haassa kasvavaa männikköä on aika ajoin harvennettu
jokimaiseman säilyttämiseksi. Laidunmaisemaan kuuluu kaksi vanhaa latoa ja savusauna pihapiirin alapuolella.
Kostea niitty on nurmilauha- ja niittyleinikkivaltainen. Nokkonen kielii typen runsaudesta. Puustoisessa osassa kasvaa parikymmentä tuuheaa mäntyä ja pensaskerroksessa isoja katajia. Aluskasvillisuutena on kosteaa heinäniittyä, jossa nurmilauhan
ohella on runsaasti niitty-, kevät- ja rönsyleinikkiä sekä nurmitatarta. Kiviraunioilla on
ketomaista lampaannadan, kissankäpälän ja kissankellon luonnehtimaa kasvillisuutta. Pienellä alalla kasvaa maakunnassa silmälläpidettävää kulleroa. Huomionarvoista

62

niittylajistoa edustavat sykeröpiippo, kissankäpälä, päivänkakkara, jäkki, nurmitatar
sekä ranta- ja rohtotädyke.
Hoitotarve: Nautakarjan laidunnuksen jatkuminen on alueelle paras hoitomenetelmä. Lannoitusvaikutuksen pienentäminen esim. laidunkiertoa tarkistamalla ja mahdollista lannoitusta vähentämällä monipuolistaisi niittyosan kasvilajistoa. Metsittymisen estämiseksi männyntaimia tulee poistaa aika ajoin. Ojapenkereet tulisi tasoittaa
ja siistiä.
Ukkolan mäen niitty ja haka (2)
Peruskarttalehti: 3511301
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72217:34608, akp:aki: 72211:34601
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 14,5 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, suoniitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijokivarressa Ylikiimingin kirkonkylässä on entinen rantalaidun johon kuuluu niittyä, metsälaidunta ja hakaa. Maisemassa merkittäviä yksityiskohtia ovat komeat rantakoivut niityn laidassa sekä pärekattoinen kesänavetta.
Seutukaavassa alue on varattu taajamatoiminnoille.
Niitty kuului seurakunnalle 1940-luvun lopulle saakka, mihin asti sitä niitettiin viikatteella vuosittain. Niittyä ei ole muokattu, mutta siinä on vanhoja ojia. Koko alue on
ollut lypsylehmien laitumena 1940-luvun lopulta. Laidunnus loppui vuonna 1990
jolloin laitumella kulki 10 lypsylehmää sekä nuori karja. Laidunta käytettiin vuorotellen talon muiden laitumien kanssa. Ranta-alueella on tehty maansiirtotöitä. Vanhat
aidat ovat vielä jäljellä.
Rantatörmässä on kapealti tulvakasvillisuutta, josta erottuvat viiltosara- ja matalakasvuinen heinävaltainen vyöhyke. Kivikkoisen kostean nurmilauhaniityn seoslajeina
on runsaasti niittyleinikkiä ja muita ruohoja. Metsälaidunosa on runsasruohoista
tuoretta kuusimetsää. Hakaosa on mäntyvaltaista tuoretta suurruohoniittyä, jonka
lajisto on melko monipuolista. Valtalajeja ovat metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, punaapila ja hiirenvirna. Haassa kasvavat myös pussikämmekkä ja alueellisesti silmälläpi-

dettävä kullero. Muita huomionarvoisia lajeja ovat ranta- ja rohtotädyke, kissankäpälä, päivänkakkara, sykeröpiippo, jäkki ja nurmitatar.
Hoitotarve: Suositeltavin hoitokeino olisi nautakarjalaidunnus, ja niittyosalle soveltuisi myös niitto. Metsälaidunosaa voisi harventaa hakamaiseksi lehtipuita suosien.
Kesänavetta tulisi säilyttää ja tarvittaessa kunnostaa.

Marttilan aitat (7) Aittaryhmä kirkonkylän itälaidalla vaaraviljelykset halkovan tien
varrella. Vanhimpien aittojen sanotaan olevan yli 200-vuotiaita. Aittojen ja kivinavetan (1900-luvun alusta) rajaama raitti.

5.3.5. Juopuli
MUINAISJÄÄNNÖKSET

RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Ylikiimingin kirkko (2)
Vanha pappila (3)
Vanha kanttorila (purettu) (4)
Vesaistenlinna (5)
Kotiseutumuseo (6)
Marttilan aitat (7)
Ylikiimingin kirkko (2) Jaakko Rijfin suunnittelema, v. 1786 valmistunut puinen barokkiklassismin henkinen paanukattoinen ristikirkko, jonka ristikeskuksessa kohoaa
torni. Gustav Holmqvistin v. 1800 maalaama alttaritaulu. Kirkon vieressä on vanhan
tapulin alaosa.
Vanha pappila (3) 1800-luvun pappilarakennus, johon on tehty tyyliin sopimattomia
muutostöitä.
Vanha kanttorila (purettu) Viime vuosisadan alkupuolella rakennettu, perinteistä
maaseuturakentamista edustava talo. Toiminut myös kestikievarina 1910-luvulla.
Vesaistenlinna (5) on suurehko, vuonna 1930 suojeluskunnan taloksi rakennettu
talo, jossa on käytetty raittiusseurantalo Aamurusko 2.:n ja Vepsän nuorisoseuran
talon hirsiä. Talo siirtyi Maamiesseuran hallintaan vuonna 1944 ja vuonna 1972 urheiluseura Nuijamiehille. Rakennusta on uusittu ja laajennettu v. 1975 ja 1985.
Kotiseutumuseo (6) Museoalueelle on siirretty Ylitalon vanha asuinrakennus Nuorittan kylältä (pirttiosa 1870-luvulta, kamarit 1930-luvulta), kaksi pappilan aittaa, savusauna Nuorittajoen varresta sekä Viitalasta riihi, riihilato, pärehöylä, varasto ja
kesänavetta.

a. Suthovi
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 4 km itään
Kohde sijaitsee Suthovinlammen pohjoisrannalla, Suthovinkankaan luoteisosassa.
Alue on viljelysmaata, maaperä kivistä hiekkamultaa. Paikalta on löydetty kolme
kivikirvestä ja kvartsia.
b. Harju
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 7 km itään.
Verkonpainon (=reikäkivi, YKM 14) löytöpaikka sijaitsee Juopulinjärven etelärannalla.
MAISEMA
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Juopuli (21) Juopulinjärven eteläpuolella leviävä viljelysmaisema. Rakennuskanta on
osin traditionaalista maaseuturakentamista edustava.
PERINNEBIOTOOPIT
Alueella ei ole luetteloituja perinnebiotooppeja.
RAKENNUSPERINTÖ
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia.
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5.3.6. Niemikylä

MAISEMA

MUINAISJÄÄNNÖKSET

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue:
Säävälänharju (8) on vaaraviljelyksen leimaama laaja-alainen maisema, jossa keskeisenä rakennuksina harjun laen talouskeskus (kaksi asuinrakennusta vuosilta 1952 ja
n. 1900 sekä ulkorakennuksia). Rakennuksiin on tehty muutoksia korjaustöiden yhteydessä.

a. Latokangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 7 km pohjoiskoilliseen.
Laaja, soranoton osittain tuhoama kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Nuorittajoen
pohjoispuolella olevan Latokankaan länsirinteessä. Osa asuinpaikasta on tutkittu.
Löytöinä on saatu talteen Sär 1 -, Ka I:1 -, VA -, Ka II -, Ka III -keramiikkaa, meripihkaa,
erilaisia kivilajiesineitä, piitä, kvartsia ja palanutta luuta. Alueella on myös varhaismetallikautisia painanteita.
b. Korppikangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta 10 km koilliseen.
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Korppikankaan kiertävän Nuorittajoen mutkan
pohjoispuolella, muinaisen kuivuneen joenuoman luoteisrannan hiekkakankaalla.
Asuinpaikka on lähimmillään nykyisestä joenuomasta noin 300 m länsiluoteeseen ja
noin 1,5 km länteen Nuorittajoen Pitkäkoskesta. Asuinpaikkamerkkeinä havaittiin
kivilajiesineiden katkelmia ja -iskoksia, kvartsiesineitä ja -iskoksia, palanutta luuta,
palaneita kiviä sekä kulttuurimaata. Löytöalueen pituus on noin 100 m lännestä
itään. Asunpaikan länsiosa on pääosin tuhoutunut vanhemmassa soranotossa, eikä
sen alkuperäisestä laajuudesta tähän suuntaan voitu tehdä havaintoja. Löytöalueen
itäpuoliskosta ovat selvemmät kulttuurimerkit hiekkamaasta uudehkosta tieojasta.
Keskivaiheilla kankaalla havaitut pienet matalat ja osin epämääräiset painanteet
voivat olla asuinpaikkaan liittyneitä pienten asumusten pohjia.
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PERINNEBIOTOOPIT
Alueella ei ole luetteloituja perinnebiotooppeja.
RAKENNUSPERINTÖ
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia.

5.3.7. Nuoritta ja Joki-Kokko
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Pitkäkoski
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: keittokuopat
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkosta 11,4 km koilliseen
Kohde sijaitsee Pitkäkoskenkankaan pohjoisosassa parisataa metriä Nuorittajoen
Pitkäkoskesta etelään. Tie numero 8361 kulkee noin 400 metriä kohteen eteläpuolitse. Alue kasvaa nuorta metsää, pääasiassa mäntyä, maaperä on kivistä moreenia.
Kolme keittokuoppaa ovat halkaisijaltaan noin 1–1.5 metriä ja ne sijaitsevat muutaman metrin etäisyydellä toisistaan. Kuopissa oli palaneita kiviä ja jonkin verran hiiltä,
jonka perusteella ne on määritelty keittokuopiksi. Kuoppien ympäristöön tehdyistä
lapionpistoista ei tullut löytöjä. Muinaisjäännösalueeksi määriteltiin kuopat ja niiden
lähiympäristö.
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MAISEMA

PERINNEBIOTOOPIT

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Joki-Kokko
Joki-Kokko on maatalouteen perustuvaa Kiiminkijoen varsiasutusta. Talot ovat sijoittuneet mäelle ja pellot lämpimiin rinteisiin. Maisema on joen, peltojen ja rakennusten muodostama kokonaisuus. Kylän koillissivulla oleva Kokonkoski antaa maisemalle
lisäilmettä. Kiiminkijoen vesistö- ja valuma-alue on vesiensuojelun kannalta tärkeä
vesistö ja se sisältyy myös koskiensuojelulakiin. Se on myös suosittu melontareitti.
Pudasjärvi-Ylikiiminki -tie kulki ennen Joki-Kokon kohdalla kylän ohi joen lounaispuolelta ja joki ylitettiin lossilla. Uusi tie oikaisee kylän länsireunan läpi rikkoen hieman
maisemaa.
Joki-Kokon rakennusryhmä sijoittuu mäelle puuston keskelle. Neljästä rakennuksesta
nuorin on n. 100-vuotias. Tässä rakennuksessa on suuri pirtti. Rakennusryhmään
kuuluu lisäksi mm. kivinavetta.

Joki-Kokon Niemen haat (8)
Peruskarttalehti: 342403
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72192:34678, akp:aki 72190:34676
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,9 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PPerinnemaisematyypit: metsälaidun, haka
Alueen kuvaus: Joki-Kokon kylässä lähellä Kiiminkijoen ylittävää siltaa on maantien
molemmin puolin Niemen talon lehmälaitumiin kuuluneita haka- ja metsälaidunosia.
Talo ja kylätie ovat harjanteella, jonka rinteillä laitumet sijaitsevat. Alapuolella leviävät viljelykset. Laitumet kuuluvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Joki-Kokon
alueeseen, sekä Joki-Kokon maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alueet
ovat kuuluneet ainakin 1930-luvulta talon lypsykarjan laitumiin yhdessä kylvönurmien kanssa. Laidunnus loppui vuonna 1991.
Tienvarren kaksi aluetta ovat mänty- ja koivuhakoja, ja tilan koillispuolelle sijoittuu
itäosastaan männikköinen, länsiosastaan koivikkoinen metsälaidun. Aluskasvillisuus
on tavanomaista tuoretta heinäniittyä ja puolukka-mustikkatyypin metsäkasvillisuutta. Ainoat huomionarvoiset lajit ovat rantatädyke ja nurmitatar. Avoimena säilyneet
haat katajapensaineen ovat maisemassa varsin viehättäviä.
Hoitotarve: Laidunnus tulisi aloittaa uudestaan. Haat soveltuisivat erikseen aidattuina esimerkiksi hiehovasikoille tai lampaille.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet
Joki-Kokko (22) on puuston keskellä mäellä kohoava rakennusryhmä, jossa on perinteistä rakennuskantaa. Neljästä asuinrakennuksesta nuorin on n. 100-vuotias, rakennuksessa on suuri pirtti. Ryhmässä on lisäksi mm. kivinavetta. Maisemaan kuuluvat
myös viljelykset, tiet ja joki.
Perttula (23) on jokirannan viljelysmaisema, jossa metsän rajaava osuus on tuntuva.
Rakennuskannassa on perinteistä talonpoikaista leimaa (mm. aittoja). Uudisrakennusten sijoittelu rikkoo viljelysmaisemaa.

RAKENNUSPERINTÖ
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä yksittäisiä rakennuksia.
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5.3.8. Ala-Vuotto
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Peurakangas
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: rakkakuopat
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkosta 17,2 km itään
Peurakankaalta löytyi kolme rakkakuoppaa, jotka sijaitsevat niin kaukana toisistaan,
että jokainen niistä on oma muinaisjäännöskohteensa. Peurakangas sijaitsee Ylikiimingin itäosassa, Ala-Vuoton kylästä pari kilometriä pohjoiskoilliseen. Ensimmäinen
rakkakuoppa kohteista sijaitsee Peurakankaan länsilaidalla. Kiiminkijoki virtaa 900
metriä kohteesta länteen. Alue on kivikkoista kangasmaastoa, jolla kasvaa noin 30vuotias männikkö. Rakkakuoppa on halkaisijaltaan noin kaksi metriä ja syvyys noin
puoli metriä. Kuoppa on sammalen peitossa. Muinaisjäännös rajattiin muutaman
metrin säteellä kuopasta.
b. Peurakangas 3
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: rakkakuopat
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkosta 17,7 km itään
Peurakangas 3 sijaitsee kankaan korkeimman kohdan tuntumassa, hieman itään päin
viettävällä rinteellä. Kiiminkijoki virtaa 1,2 km kohteesta länteen. Alue on kivikkoista
kangasmaastoa, jolla kasvaa noin 30-vuotias männikkö. Rakkakuopan halkaisija on
noin metri ja se on melko matala. Kuoppa on tehty rakkakivikkoon.
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c. Peurakangas 2
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: rakkakuopat
Kohde sijaitsee Ylikiimingin kirkosta 18 km itään.
Kohde sijaitsee Ylikiimingin itäosassa, Ala-Vuoton kylästä 2,2 km koilliseen, kaakko luoteis -suuntaisen Peurakankaan keskiharjanteen päällä. Kiiminkijoki virtaa 1,3 km
kohteesta länteen. Alue on kivikkoista kangasmaastoa, jolla kasvaa noin 30-vuotias
männikkö. Rakkakuoppa on halkaisijaltaan noin kolme metriä ja sen syvyys on noin
metri. Kuoppa on sammalen peitossa. Muinaisjäännöksen aluerajaus käsittää kuopan
ja sen ympäristön muutaman metrin säteellä
MAISEMA
Alueella ei ole luetteloituja arvokkaita maisema-alueita, eikä kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä alueita.
PERINNEBIOTOOPIT
Alueella ei ole luetteloituja perinnebiotooppeja.
RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu kohde
Väänänen (24) on perinteistä maaseuturakentamista sisältävä tiivis rakennusryhmä.
Yhdessä aitoista on vuosiluku 1814. Kosken rannalla on erikoinen viiden talon saunaryhmittymä.
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5.3.9. Yli-Vuotto
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Tapaus
Laji: irtolöytö
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ylikiimingin kirkosta noin 24 km kaakkoon.
Pohjalaisen tasataltan (PPM 4307) löytöpaikka sijaitsee Kiiminkijoen itärannalla,
Tapauksen talon maalla. Esine on löytynyt luonnonniittyä pelloksi raivattaessa vuonna 1937.
MAISEMA
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Yli-Vuotto
Kaunista järvenranta-asutusta, jonka keskeinen osa on kilometrin päässä Kiiminkijoesta. Maisemallisesti parhaita kohtia ovat itärannalta Iso-Vuotungin keskelle työntyvä niemi, jossa on Holapan talo, ja järven etelärannalla niemiuloke, jossa on Keinäsen talo sekä Yli-Vuoton perinteinen kyläasutus järven koillisrannalla tien molemmin
puolin.
Todisteena alueen pitkästä asutushistoriasta on tallirakennus, joka on Vuoton vanhimmasta talosta Kaakkurilasta. Tallirakennus on siirretty ensin Holapalle ja 1920luvun tienoilla Tapaukselle. Rakennuksen hirsissä on tulkinnanvarainen vuosiluku
1473. Maantien varressa olevalla Kokon tilalla on Holapansaaresta v. 1946 tuotu
aittarakennusta, jonka ovenpäällyspuussa on vuosiluku 1727. Myös Koistilan tilalla
on useita vanhoja rakennuksia, mm. luhti, joka on todennäköisesti läpiajettava. Koistilan rantalaidun on inventoitu perinnemaisema.
Alueen läheisyydessä Kiiminkijoen varrella on muinaisjäännös, joka on tulkittu oikeudenkäyntipaikkaa tarkoittaviksi käräjäkiviksi.
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Maataloutta harjoitetaan useilla maatiloilla edelleen mikä on myös viljelymaiseman
säilymisen kannalta tärkeää.
PERINNEBIOTOOPIT
Savihaudan saaret (5)
Peruskarttalehti: 342405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72063:34791, akp:aki 72062:34790
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
Pinta-ala: 0,3 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: tulvaniitty
Alueen kuvaus: Kohteeseen kuuluu Yli-Vuoton kylässä kaksi pientä Kiiminkijoen tulvasaarta, joilla perinteinen niitto on jatkunut poikkeuksellisen pitkään. Jyrkkätörmäiset, lakiosaltaan tasaisehkot saaret erottaa toisistaan kapea tulvajuotti. Saarten vieressä on pieni koski. Alajuoksun suuntaan niitetyt jokitörmät ja rantapellot latoineen
muodostavat kauniin näkymän.
Saaria on perinteisesti niitetty viikatteella. Säännöllinen niitto loppui 1970-luvulla.
Viimeksi saarta niitettiin vuonna 1991. Toisessa saaressa on olkikattoinen rankalato.
Saariin on kasvanut yksittäisiä hieskoivuja sekä pihlajan- ja männynalkuja. Rantatörmillä ja saarten keskiosissakin on kiiltopajukkoa. Rannoilla kasvaa myös metsäruusua.
Törmillä on viiltosaran ja ruokohelven luonnehtimia niittyjä, ja suurimman osan saarista peittää nurmilauha-sinilevävaltainen tulvaniitty. Pienellä alalla on mesiangervoranta-alpi-rantatädykeniittyä. Lajisto on tavanomaista. Huomionarvoisia lajeja ovat
rantatädyke, päivänkakkara ja jäkki.
Hoitotarve: Vesakkojen raivaus saarilla tulisi pikimmiten aloittaa. Myös ladon kunnostaminen kuuluu alueella tarvittaviin kunnostustoimiin. Niittyä tulisi vuosittain
hoitaa niittämällä.

Savihaudan tulvaniitty (3)
Peruskarttalehti: 342405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72066:34790, akp:aki: 72063:34788
Maisemamaakunta: Pohjois-pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 0,6 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: tulvaniitty
Alueen kuvaus: Kiiminkijokivarressa Yli-Vuoton kylässä on pienellä alalla jokivarressa
perinteiseen tapaan viikatteella niitettyä jokitörmää. Jokitörmän pellot ja niityt, ladot
sekä rantoja kehystävät metsät muodostavat harmonisen maiseman. Leveydeltään
muutamasta metristä noin 30 metriin vaihtelevaa, runsaan 200 metrin pituista rantatörmää on perinteisesti niitetty viikatteella ja yläreunasta niittokoneella kerran loppukesästä. Keinolannoitteita ei ole käytetty. Reunoilla on kolme vielä käytössä olevaa
latoa.
Kasvillisuusvyöhykkeet ovat kapeat eivätkä kovin selkeärajaiset. Lähinnä vesirajaa on
vesisara- ja jouhivihvilävaltainen vyöhyke. Ylempänä on nurmilauhavaltaista kosteaa
niittyä joka törmän päällä vaihettuu kosteaksi – tuoreeksi pienruohoniityksi. Sitä
luonnehtivat mm. siankärsämö, syysmaitiainen ja nurmirölli. Törmässä ei ole pensaita tai puita. Kiiltopajut ovat niiton ansiosta pysyneet matalina. Huomionarvoisia
lajeja ovat rantatädyke. ketosilmäruoho, päivänkakkara, jäkki ja nurmitatar.
Hoitotarve: Alueen hoitaminen niittämällä tulisi jatkossakin turvata. Maiseman kannalta on myös tärkeää rantapeltojen säilyminen avoimena.

RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Yli-Vuotto (25)
Koistila (26)
Kokko (27)
Käräjäkivi (28)
Tapaus (29)
Yli-Vuotto (25) on viljelysmaisema Iso-Vuotunkijärven, maantien ja Kiiminkijokivarren tuntumassa. Eri-ikäistä rakennuskantaa, osin perinteistä, mm. aittoja.
Koistila (26) on vanhoja rakennuksia sisältävä talouskeskus, johon kuuluu myös luhti.
Tämä lienee ollut aiemmin läpiajettava.
Kokko (27) on Holapan talosta siirretty aitta, jossa on vuosiluku 1727.
Käräjäkivi (28) on Kiiminkijoen eteläpuolella Ranta-ahon talon kohdella oleva, vanhaksi oikeudenjakopaikaksi mainittu kivi.
Tapaus (29) on Kiiminkijokivarren talouskeskus, jossa on perinteistä rakennuskantaa.
Yli-Vuoton Holapasta tuodussa kolmiosaisessa tallirakennuksessa on vuosiluku 1473,
joka tuskin on aito.
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5.4. Utajärvi

MAISEMA

5.4.1. Maisemakuva

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Tervola (25) on metsän rajaama viljelysaukea, jossa on perinteistä rakennuskantaa.

Utajärvi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutuun. Kunta on kahden joen
kunta; kunnan eteläpuolella virtaa Oulujoki ja pohjoisessa Kiiminkijoki. Seutu on
suhteellisen tasaista maastoa. Korkeusvaihtelut ovat vähäisiä aina itärajalle asti,
missä topografia alkaa nopeasti jyrketä Kainuun vaaramaita. Kivikkoiset laakeat moreenimaat pilkistävät siellä, missä maa ei ole peittynyt valtavien suoerämaiden alle.
Muutama harjujakso luikertelee alueen poikki.
Suot ovat vetisiä aapasoita. Reilusti yli puolet maa-alasta on suota. Loppu on lähes
kokonaan metsää. Vesistöistä jokien ohella on jonkin verran järviä.
Tämän erämaisen seudun pääelinkeinoja ovat metsätalous ja karjanhoito. Sivuelinkeinona on poronhoito. Kalastuksella ja metsästyksellä sekä luonnontuotteiden keruulla on perinteitä. Muusta Pohjanmaasta poiketen seudulla on aikanaan harjoitettu
jonkin verran kaskeamista. Peltoa maa-alasta on hyvin vähän, ja se on keskittynyt
jokivarsille. Vesistöjen varsilla on lähinnä yksittäisasutusta; muutamia pieniä taajamiakin on syntynyt tälle muuten harvaan asutulle seudulle. Nevalakeudelle on eri
asutuslakien perusteella muodostettu paljon asutustiloja.

5.4.2. Jokikylä
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Peurakoski
kivipato
Utajärven kirkolta n. 25,7 km koilliseen ja Torvenjärvestä n. 3 km eteläkaakkoon.
Kiiminkijoen ja Putaanjoen yhtymäkohdasta noin 1,1 km etelään Kiiminkijoessa.
Paikalla on ns. lapinpato.

PERINNEBIOTOOPIT
Hautalan niitty
Peruskarttalehti: 344202
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72038:35053, akp:aki 72037:35052
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
Pinta-ala: 0,8 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: PPerinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Säynäjoen ja Särkijoen yhtymäkohdan tienoilla on Hautalan tilan
pihamaan laidalla pieni niitty. Niitty on osa laajempaa, entistä hakamaista laidunaluetta, jota on nautakarja, lähinnä nuorkarja, laiduntanut vuosikymmeniä. Viimeksi
laitumella on ollut karjaa 1960-luvulla.
Niityn keski- ja eteläosat koostuvat paimenmataran luonnehtimista tuoreista pienruoho- ja heinäniityistä. Lajistoon kuuluvat mm. tuoksusimake, metsäkurjenpolvi,
pikkulaukku, sykeröpiippo, päivänkakkara ja nurmitatar. Lounaislaidalla kasvaa pari
koivua ja pajua. Niityn pohjoislaidalla kasvillisuus on suuriruohoisempaa, ja pihapiirin
laidalla seisovien aittojen kupeella kasvaa mm. horsmaa ja juolavehnää. Myös lehtosinilatvaa tapaa karkulaisena niityn tältä laidalta.
Hoitotarve: Pajukko tulisi raivata ja aluetta hoitaa niittämällä.
RAKENNUSPERINTÖ
Alueella ei luetteloituja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennettuja kohteita.

b. Torvenkoski
kivipato
Utajärven kirkolta n. 27 km koilliseen ja Torvenjärvestä noin 1,3 km kaakkoon ja n.
0,5 km pohjoiseen Putaanjoen ja Kiiminkijoen yhtymäkohdasta. Paikalla on ns. lapinpato.
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5.4.3. Juorkuna
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Juorkuna Pakkala
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: torpat
Paikallisen asukkaan mukaan Juorkunan kylässä, Hamarinjärven ja Mätäsjärven välisellä kankaalla on ollut ruotusotilaan torppa, johon kuuluneet rakennukset ovat
hävinneet. Kohdetta ei ole tarkastettu maastossa.
b. Juorkuna Tolpankangas
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: torpat
Paikallisen asukkaan mukaan Juorkunan kylässä, Hamarinjärven ja Mätäsjärven välisellä kankaalla on ollut ruotusotilaan torppa, johon kuuluneet rakennukset ovat
hävinneet. Kohdetta ei ole tarkastettu maastossa.
c. Holappa
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Kohde sijaitsee Mätäsjärven pohjoisrannalla Perjankosken niskan koillisrannalla.
Rantatörmän maantienleikkauksessa on havaittu kvartsia ja tulenpidon merkkejä.
Osa asuinpaikasta on tuhoutunut, mutta pelloista löytyneet kiviesineet (kohteet
Utajärvi 100 ja 132) merkinnevät asuinpaikan jatkumista kohti itää. Alue on pääosin
viljelysmaana olevaa rantatörmää.
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d. Juorkuna Holapantörmä
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet
Tyypin tarkenne: kiviaidat
Paikallisen asukkaan mukaan Juorkunan kylässä, Juorkunan ja Mätäsjärven välisen
salmen pohjoisrannalla on ilmeisesti peltoviljelyyn liittyvä massiivinen kiviaita. Kohde
sijaitsee nykyiseen peruskarttaan merkityn peltoalueen pohjoispuolella, mutta aidan
lähiympäristö on jo metsittynyt, eikä ole enää viljelyksessä. Kohdetta ei ole tarkastettu maastossa, eikä sen ajoituksesta ole tietoa.
e. Juorkuna Kiviniemi
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: hautapaikat
Tyypin tarkenne: hautasaaret
Utajärven Juorkuna -järven eteläosassa sijaitsee Kiviniemi, jonka kapea kannas erottaa Juorkunan kylän asutuksesta. Mustikkatyypin kangasta olevassa niemessä on
nähtävissä kiviaitoja ja kuoppia, jotka ovat ilmeisesti hautoja, joista on siirretty vainajat pois. Niemen länsipuolella on Kalmosaari-niminen saari.
Lainaus Eero Matinollin artikkelista teoksessa Utajärven vaiheita, Muistojulkaisu
kirkon 200-vuotisjuhlaan (toim. Arvi Korhonen, Helsinki 1962): "Samassa helmikuussa
1760 pidetyssä piispantarkastuksessa, jossa anomus Utajärven kappeliseurakunnan
perustamisesta esitettiin, lausuivat näet kyläkuntien edustajat toivomuksen, että
Juorkunan kylässä sijaitsevaan maastosuhteiltaan soveliaaseen Kiviniemeen perustettaisiin Särkijärven, Juorkunan, Vuotungin ja Sanginjärven kyliä varten ”uusi hautausmaa”. Piispa Mennander suostuikin tähän ehdotukseen, vaikka hautausmaasta oli
tuleva - kuten myös anojat lienevät toivoneet - vain vainajien väliaikainen lepopaikka. Sinne voitiin nimittäin haudata vainajia ainoastaan niinä vuodenaikoina, jolloin
kulkuyhteydet olivat huonot, ja lisäksi oli nämäkin vainajat siirrettävä myöhemmin
varsinaiseen kirkkomaahan. Vainajat sijoitettiin yleensä ns. kappelihautoihin, jotka
rakennettiin talojen ja kyläkuntien toimesta ja joita Kiviniemessä on jatkuvasti jäljellä

(viite 36: Kappelihaudoissa oli alun perin myös katot, kuten useat iäkkäät henkilöt
kesällä 1961 suoritetuissa haastatteluissa kertoivat, mutta niistä on nykyisin jäljellä
vain lahonneita jäännöksiä)."

898 ja vaakaviiva noin metrin korkeudella maan pinnasta. Merkintä tarkoittaa vuotta
1898. Toisessa pilkassa on vuosiluku 1859, jonka alla on vaakaviiva noin 1,3 m korkeudella maan pinnasta. Kyseiset merkit lienevät tulvamerkkejä.

f. Määttä
Laji: irtolöytö
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat
Utajärven kirkosta 33 km koilliseen
Määtän talon pihapiiristä mansikkamaata käännettäessä löytyi rautainen putkikeihäänkärki, hevosenkengännaula sekä kaksi hiointa. Jourkunanjärven koillisrannalla sijaitseva tila on perustettu 1600-luvulla. Löytöpaikalla ei havaittu kiinteitä rakenteita.

i. Muuraharja
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: lapinkentät
Utajärven kirkosta n. 33 km koilliseen
Määtänvirrassa olevan kivipadon lähellä on Julius Ailion (1910) mukaan lappalaisasuntoja Muuraharjussa. Vuoden 1987 inventoinnissa paikallistamatta jäänyt
Muuraharja tarkoittaa Muuraharjua, joka sijaitsee Juorkunajärven ja Vesalanlammen
yhdistävän Määtänvirran pohjoisrannalla salmen itäosassa.

g. Kylänvirta
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: lapinpadot
Utajärven kirkosta n. 33 km koilliseen
Lapinpato sijaitsee Juorkunajärven ja Vesalanlammen yhdistävän 500 m pitkän Määtänvirran länsiosassa salmen pohjoisrannalla olevaa Määtän taloa vastapäätä.

j. Tervasaari
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: maarakenteet
Tyypin tarkenne: kuopat
Vesalanlammen Tervasaaressa, joka on nykyisin niemenä, olisi Julius Ailion (1910)
mukaan lappalaisten hautoja. Niemessä kerrotaan olevan peurahautoja. Tarkastamaton kohde.

h. Liponranta
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Muinaisj.tyyppi: taide, muistomerkit
Tyypin tarkenne: muistomerkit
Utajärven kirkosta n. 33 km koilliseen
Pilkkapetäjä kasvaa Juorkunajärven itäpuoliseen Vesalanlampeen laskevan Kiviojan
länsirannalla, Lipon talosta 200 m suoraan pohjoiseen. Paikalla on venevalkama.
Männyssä on kaksi vuosiluvullista pilkkaa. Toisessa pilkoista on näkyvissä numerot

k. Juorkuna Vesala
Laji: mahdollinen muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Kivikautinen mahdollinen asuinpaikka Juorkunan kylässä Vesalan tilalla. Noin 150 m
pohjoiseen ja Kiiminkijoesta noin 150 m etelään on tilan pellosta löytynyt ainakin
kaksi ilmeisesti varhaiskivikautista esinettä, liuskekeihäänkärki (KM 23225) sekä kourutaltta (KM 28115). Löytöpaikka on pohjoista ja nykyistä vesistöä kohti laskevaa
rinnettä, varhaiskivikautista rantavyöhykettä.
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l. Pietonen
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Utajärven kirkosta n. 38,5 km koilliseen
Kohde sijaitsee Hakojärven pohjoisosassa olevan matalan niemekkeen pohjoisrannalla. Rannan pelloista on löydetty useita kiviesineitä, mm. pallonuijia ja kaksi kirvestä.
Maaperä on hiekkaa.
MAISEMA
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Juorkuna
Juorkuna on väljän oloinen järvenrantakylä Kiiminkijoen latvavesillä. Maisemallisesti
parhaita kohtia ovat Heikki-Mikkolan mäki, Keinälän-Lipon niemi ja Holapantörmä.
Perinteistä rakentamista edustavat hyväkuntoiset Alatalon ja Heikki-Mikkolan rakennukset ja Keinälän-Lipon rakennusryhmät, joista viimemainitut ovat alueen vanhimpia rakennuksia. Lipon aitassa on vuosiluku 1770.
Maataloustuotantoa harjoitetaan Holapantörmällä, Kivijoen suulla olevalla niemellä
ja korkealle kohoavalla Heikki-Mikkolan mäellä. Rannoilla on jonkin verran lomaasutusta, etenkin Mätäsjärven luoteisrannalla. Juorkunajärvi on Kiiminkijoen läpivirtausjärvenä osa Kiiminkijoen melontareittiä.
Tehtyjen luulöytöjen perusteella järvessä oleva pieni Kalmusaari on tunnistettu entiseksi kappelihautausmaaksi.
KUVAUS
Hedelmällinen järvialue on suonut viljelylle ja pysyvälle asumiselle suotuisat olosuhteet. Talot ovat sijoittuneet maaston muotoja noudattaen järven rannoille.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
Kalmusaari (26) on vanha kappelihautausmaa Juorkunajärvessä, sieltä on tehty luulöytöjä.
PERINNEBIOTOOPIT
Alueella ei ole luetteloituja perinnebiotooppeja.

80

RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennetut kohteet
Lipon aitta (27) on vanha hyväkuntoinen aitta jonka seinässä on vuosiluku 1770.
Keinälä (28), suurehko, hyväkuntoinen, perinteistä talonpoikaisrakentamista edustava asuinrakennus joka kuuluu viljelysten ympäröimään, rakennuskannaltaan vaihtelevanikäiseen talouskeskukseen. Rakennusta ei enää ole olemassa.

5.4.4. Särkijärvi
MUINAISJÄÄNNÖKSET
a. Lohilahti
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: kivikautinen
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Utajärven kirkosta n. 40 km itäkoilliseen
Kohde sijaitsee Kiiminkijoessa olevan Kaihlanen -nimisen järven pohjoispäässä, sen
länsirannalla. Maasto on kuusivaltaista rantaa, jolla on lomamökki ja vanha hiekkakuoppa. Paikalta on löydetty kiviesineen katkelma ja kvartsia, jotka ovat peräisin
vesijättömaalta rantatasanteelta.
b. Kurimon ruukki
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: uusi aika
Muinaisj.tyyppi: teollisuuskohteet
Tyypin tarkenne: rautaruukit
Kurimon ruukki on sijainnut Kiiminkijoessa olevan Kurimonkosken molemmilla rannoilla sekä joen keskellä olevassa pienessä saaressa. Ruukinpaikkaa ympäröivät isot
suot ja vähäinen asutus. Neljä oululaista porvaria sai vuonna 1854 luvan perustaa
Kurimuskosken pohjoisrannalle harkkohytin, kankirautavasaran, kaksi ahjoa ja kotitarvemyllyn. Harkkohyttiä ei kuitenkaan koskaan rakennettu.
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Syksyllä 1857 oli paikalle rakennettu voimakanava ja vuonna 1859 ruukille valmistui
masuuni. 1860-luvulla paikalle rakennettiin lisäksi putlaus-uunit, hitsausuuni, sulain-,
kankirauta- ja nippuvasara ja myöhemmin valssilaitos. Vuonna 1868 Kurimossa aloitettiin teräksen valmistus. Malmi saatiin Kurimon seudun järvistä. Kurimon ruukki
paloi vuonna 1868 ja 1870-luvulla ruukkia korjattiin. Ruukki ei enää saavuttanut
vanhaa tuottavuuttaan. Kun ruukki paloi taas vuonna 1878, toiminta lakkasi Kurimossa lopullisesti.
Kohteen sijaintitieto (masuunin paikka) on arvioitu peruskartalta ja esitetty pistemäisenä. Ruukkiin liittyneiden rakennusten paikat ovat ainakin vielä vuonna 1981 olleet
erotettavissa maastossa. Leipomorakennus on lahonnut paikalleen. Rautamakasiinista oli säilynyt sen alimmat hirsikerrat. Ison hiilihuoneen paikka erottuu jopa 2 m
paksuna sysikerroksena. Maasta on löydetty kuonaa sekä malmia. Masuunin kranssille johtaneen puusillan alku on pengerretty slagi-tiilillä. Saarella sijainneen masuunin
paikalla on kivikumpu ja muutamia perustuskiviä. Pohjoisrannalla sijainneesta valssilaitoksesta on jäljellä laitteiden pohjia ja alimpia hirsikertoja. Saaren ja pohjoisrannan
välille kaivetun voimakanavan kiviseinät erottuvat hyvin. Kanavan alkuosassa on
padon ja sillan rauniot. Myös etelärannan tiilisestä valimosta on jäljellä vähäisiä raunioita. Ruukinpaikasta kaakkoon joen ylittävän paikallistien sillan kupeessa on kahden suurehkon työväenasunnon kivijalat.
c. Taavittila
Laji: irtolöytö
Ajoitus: esihistoriallinen
Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat
Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat
Ns. botnisen suksen löytöpaikka sijaitsee Särkijärven etelärannalla Taavittilan talon
kohdalla. Löytö tehtiin uimarantaa perattaessa v. 1988. Paikassa oli vettä n. 160 cm.
Suksi oli pohjahiekan päällä lietteen sisässä n. 20 cm:n syvyydessä.
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MAISEMA
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Särkijärvi on nevalakeuden ja vaaraseudun vaihettumisalueella, josta maiseman lievä
kumpuilukin kertoo. Muodoltaan pitkänomaisen, keskeltä kapeaksi puristuneen
Särkijärven rannat ovat lähes kauttaaltaan viljelykäytössä. Kyläasutus onkin alun
pitäen syntynyt viljavien rantamaiden, kalavesien ja metsänriistan äärelle ja samalla
Kiiminkijoen tarjoaman kulkuväylän ja vesivoiman läheisyyteen.
Särkijärven kylän historiaan liittyy kiinteästi n. 4 km päässä Kiiminkijoen Kurimonkosken rannalla sijainnut rautaruukki, joka aloitti toimintansa 1850-luvulla. Viimeisenä
omistajana englantilainen yhtiö piti tehdasta käynnissä vuoteen 1878 asti. Nykyisin
tehtaasta on jäljellä vähäisiä rakennelmia ja kartanon paikka kuusiaitoineen. Kartanon rakennukset on siirretty Utajärven Murronkylään. Kurimonkoski on kaunis luonnonmaisema, joka on mm. urheilukalastajien suosima. Kurimon ruukin alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. (Museovirasto ja ympäristöministeriö: Rakennettu kulttuuriympäristö)
Kylä on elävä, maatalous on edelleen aktiivista. Koulu toimii kunnostetussa suuressa
puurakennuksessa, kylällä on myös vähittäiskaupan palvelut. Alueen rakennuksissa
on nähtävissä runsaasti vanhaa rakentamistapaa.
PERINNEBIOTOOPIT
Kurimonkosken niityt
Peruskarttalehti: 344205
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 72065:35111, akp:aki 72062:35107
Maisemamaakunta: Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
Pinta-ala: 6,9 ha
Maanomistaja: valtio, yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: kulttuurihistorialliset arvot, monipuolinen ja runsaslajinen niittykasvillisuus, maisemallisesti merkittävä, arvokas virkistyskohde,
uhanalainen laji kullero
Perinnemaisematyypit: muu, niitty, entinen pelto, keto

Alueen kuvaus: Vanha ruukki-, saha- ja niittyalue sijaitsee kallioisen Kurimonkosken
rannalla Kiiminkijokivarressa. Kohde on osa maakunnallisesti arvokasta Särkijärven
maisema-aluetta, ja Kurimon ruukin alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde. Alue on suosittu virkistyskalastuskohde ja sopisi hyvin esittelykohteeksi myös monipuolisen kasvillisuutensa ja kulttuurihistoriallisten arvojensa
puolesta.
Kurimonkoskella on monivaiheinen historia. 1800-luvulla, vuoteen 1878 asti alueella
toimi Kurimon rautaruukki. Ruukin patruuna asusti alueen länsilaidalla kaksikerroksisessa herrainkartanossa. Kartano paloin 1930-luvulla mutta yli 20-metrinen kuusiaita
on edelleen pystyssä. Kartanon pihapiirissä oli myös yhdistetty navetta- ja asuinrakennus, jossa oli asukkaita vuoteen 1948. Rakennus romahti ja purettiin 1970-luvulla.
Ruukin paikalla toimi vesisaha 1950-luvulle asti. Nyt jäljellä ovat enää ruukin perustukset ja jäänteitä sahan rakenteista.
Luonnonniittyjä on niitetty ainakin vuosisadan alusta alkaen 1960-luvulle asti. Ainoastaan kartanon pihapiiri ei ollut niittokäytössä. Niiton loputtua Metsähallitus istutti
osalle aluetta kuusia, jotka ovat nyt kymmenmetrisiä. Kurimon alueella ei ole tiettävästi koskaan laidunnettu.
Lehtojen ja lehtomaisten kankaiden lomassa on pieniä niittyaukioita. Alueen länsiosassa niittykasvillisuus paikoin levittäytyy harvan lehtimetsän alle. Valtaosa niityistä
on metsäkurjenpolvivaltaisia, tuoreita ja kosteita suurruohoniittyjä. Runsaina tuoreilla niityillä esiintyvät lisäksi nurmirölli, hiirenvirna, poimulehti ja huopaohdake sekä
paikoitellen alueellisesti silmälläpidettävä kullero, valkoapila, päivänkakkara, siankärsämö ja viuhkokeltano. Siperianhernepensas, ukonhattu ja ritarinkannus ovat ilmeisesti jäänteitä ruukkiajoilta. Kosteita suurruohoniittyjä luonnehtivat mm. ojakellukka,
mesiangervo ja koiranputki. Alueen keskiosassa tien varren niittyaukiolla on pari
pienruohoista niittyä, joilla kukkivat mm. pikkulaukku, niittyleinikki, rantatädyke,
kissankello ja päivänkakkara. Sillan viereiseltä jokitörmältä löytyy pieni ala ketoa, jota
värittävät huopakeltano, päivänkakkara, kissankello ja kissankäpälä. Lisäksi niityillä
kasvaa jäkkiä.
Jokirannassa on monipuolista lehtokasvillisuutta, joka vaihtelee kuivahkosta, männikköisestä puolukka-lillukkatyypistä kosteaan, lehtipuustoiseen suurruohotyyppiin.
Sekametsäisellä saarella alueen länsiosassa kasvaa runsaasti ahomansikkaa. Itäosas-

sa on pajukoitunut entinen peltotilkku jolla kasvaa mm. huomionarvoista sykeröpiippoa.
Hoitotarve: Nuorta puustoa ja pensaikkoa tulisi raivata, ja niittyjä tulisi niittää säännöllisesti. Kohteelle laaditaan hoitosuunnitelma.
RAKENNUSPERINTÖ
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu kohde
Kurimon ruukki (29) Kiiminkijoen Kurimuksen kosken rannalla ollut rautaruukki (perustamislupa v. 1853, A. Backman, J. E. Strömberg, A. Laurell, M. Sandström), johon
kuului mm. masuuni (1859), putlaus- ja hitsauslaitos sekä vasarat (1861-) ja valimo.
Tehtaalla oli Oulussa myymälä. Kurimo yhtyi Ämmän ruukkiin v. 1864 (Kurimo-Ämmä
Jernverk Ab). Teräsputlauslaitteet v. 1867. Toiminta oli pysähdyksissä v. 1869 - 72,
jolloin ruukit osti englantilaisen ”The Finland Charcoal Iron Works Company Limited”,
joka piti Kurimonkin tehdasta käynnissä vuoteen 1878. Kurimosta on nyt jäljellä vähäisiä rakennelmia, mm. kanava, kuonakasoja ja kartanon paikka kuusiaitoineen.
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6. Jatkotyö
Projektin jatkotyö käsittää kaksi osaa; inventoimattomien rakennuskohteiden inventoimisen sekä tehtyjen rakennusinventointien päivittämisen, täydentämisen ja arvottamisen.
Inventointitarpeet on listattu tämän raportin liitteeksi kuntien kyläkohtaisiin karttoihin. Kohteet on merkitty karttoihin punaisella ympyrällä tilan tai rakennuksen kohdalle ja ne on listattu raportin tausta-aineistossa. Listoihin on kerätty inventoimattomasta kohteesta rekisterinumero, koordinaatit, mahdollisesti talon nimi ja osoite
sekä piirteet, joista kohteen maastossa kulkiessa tunnistaa, esimerkiksi väri, tyyli jne.
Tämän hankkeen yhteydessä inventointien puutteellisia kohdetietoja on osittain
täydennetty. Kohteet on tarkistettu ilmakuvien, katunäkymien tai maastokäyntien
perusteella, mutta joukossa voi olla myös jo purettuja, paljon muutoksia läpikäyneitä
tai ajallisen valinnan ulkopuolelle jääviä. Joitakin kohteita on tallennettu KIOSKI:in
kahdesti. Kohteet tulisi kirjata vain yhteen kertaan ja päivittää vanhoja inventointitietoja tarpeen mukaan.
Inventointien tallentamisen yhteydessä tulivat esille eri inventointihankkeiden huomattavat laatuerot. Hankkeissa on painotettu eri asioita: joihinkin sisältyy hyviä asemakarttoja ja tiukasti rajattuja kokokuvia rakennuksista, kun taas toisissa on tyydytty
yhteen laadukkaaseen kuvaan pihasta. Inventointikuvat ovat eritasoisia, ja osa kohteista tarvitsee lisäkuvia. Nämä kohteet löytyvät KIOSKI -tietokannasta aluekohdasta, niistä puuttuu kamera-symboli.
Hyvään inventointilomakkeeseen on liitetty asemapiirros, yksi tai kaksi laadukasta
kuvaa pihapiiristä tai sisääntulosta ja yksittäiset kuvat rakennuksista sekä mahdollisia
ylimääräisiä detaljikuvia. Joissakin lomakkeissa on ollut lisänä pohjapiirroksia, mutta
useimmiten sisätilat on jätetty kuvaamatta, tai ne on mainittu lyhyesti. Pohjapiirustukset on jätetty tallentamatta KIOSKI:in niiden huonon laadun ja epäyhtenäisyyden
vuoksi.
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Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi on syytä tarkistaa.
Kohteiden tiedot ovat vanhoja ja inventoinnit ovat osittain pintapuolisia.
Kunnista Haukipudas ja Kiiminki on tällä hetkellä inventoitu kaikista perusteellisimmin. Inventoimatta jääneitä kohteita on jäljellä useampia eri kylillä, mutta suurempia
kokonaisuuksia tai kokonaisia kyliä ei jokivarren alueella ole inventoimatta. Ylikiimingissä kirkonkylän ja Rekikylän alue on inventoitu, mutta Joki-Kokon kylästä itään päin
inventointeja ei ole tehty. Utajärvellä Kiiminkijokivarren alueella ei ole tehty rakennusinventointeja.
On toivottavaa, että Kiiminkijokivarren tila -hanke, raportti ja KIOSKI –tietokantaan
kirjattu aineisto osaltaan edesauttaisivat Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristöohjelman laatimista.
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